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Kedves Barátom,
FEBRUÁRI levelemben az újrakezdés a fő téma, foglalkozunk a vidám napokkal, álarcmisztériummal, farsanggal és az évkezdő pénzügyi tervezéssel. Az ASTROLOGIA
Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit) most a naptár szerinti
Vízöntő idő híreit küldöm el. Legközelebbi találkozásunkig minden jót! - Imolai Judit - Telefon:
20/9462293
***

2017. Február – Újratervezés!
Olvasásra és megnézésre ajánlom:
Pénzügyi horoszkóp 2017. Az év anyagi tervezésének lehetőségei. Megtervezhetjük, mitmikor tegyünk, alkatunk szerint miből élünk, milyen életpálya való, a csillagok haladása
miképpen segíti tervenket. Az évről szóló AJÁNDÉK elemzésem elolvasható, kiadós éves
olvasnivaló itt: http://imolaijudit.blog.hu/2017/02/08/penz_horoszkop
2017. a pénzügyi gyarapodás éve. A Tv2 Mokka műsorban beszéltem a 2017. anyagi
lehetőségeiről, a video visszanézhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=LQaEqf_zZA4
Pénzügyi szempontból szerencsés évünk lehet. A Tv2 Fem3 műsorban beszéltem arról,
2017-ben mit tehetünk, hogy pénzügyileg jobban érvényesüljünk, nézhető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=KtaLPb560dA

***

2017. Közösségi élet a Facebookon: „Imolai Judit HOLD Live”
2016. február 9-én, csütörtök reggel 8-9h élőben Facebookon évtervező livestream (élő
adás) lesz, erre lehet interneten csatlakozni ide kattintva, ingyenes részvétel, adásban
kommentben kérdezési lehetőség: https://www.facebook.com/events/399458943738780/
TÉMA: Szexi bolygók, szerelmes csillagok. Élő interaktív adásban tudhatod meg, hogy a csillagok
energiái hogyan hatnak a boldogságra, párkapcsolatra. Nyitnikék! Hogyan használhatjuk fel a Telihold és a
Vénusz segítségét, hatását? Mire figyelj a kapcsolataidban? Hogyan jó most elengedni? Mire figyelj
meglévő kapcsolatodban? Hogyan keress, ha szabad vagy? Miért jó ehhez a naptár? Hogyan segít a Hold?

Imolai Judit Live:
FILM LINK LISTA, youtube videocsatornán interneten megnézhető felvételek a korábbi adásokról (2017):
4.
ImolaiJudit_FbLive_04 (2017. február 2.) Keress jobban növő Holddal! https://youtu.be/jsOJlvZS_pM
A gyarapodás pszichológiája, hogyan gazdálkodnak a zodiákusok, bevételszerzési és takarékoskodási receptek. Holdnaptár használat.

3.
ImolaiJudit_FbLive_03 (2017. január 19.) Újratervezés! Az újrakezdés lélektana.
https://youtu.be/wS4Zm9oTFC0
2017. február, a Vízöntő hónap csillagai, a Karnevál misztériuma, és az ÚJRAKEZDÉS pszichológiája. Holdnaptár használat.

2.
ImolaiJudit_FbLive_02 (2017. január 12.) Teliholddal gazdagodjunk https://youtu.be/euXXjB37wck
2017. első Teliholdja. Életmód hatások és a bőség jelképei. Mit teszünk, mit nem teszünk. Holdnaptár használat.

1.
ImolaiJudit_FbLive_01 (2017. január 5.) BUÉK 2017! https://youtu.be/nLtaDBto3LU
Első kísérleti adás, élő közvetítés. A 2017. esztendő a Nap éve, Vénusz reménye. Főbb hatások és trendek, az esztendő újévi horoszkópja.

***
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2017. évi HOLDNAPTÁR még kapható:
Még kapható a nagy képes fali naptár. Kényelmesen
otthonról webshopomból pár kattintással megrendelhető a
Holdnaptár, ára: 1900,-Ft/db, plusz postaköltség. Webshop:
http://imolaijudit.com/Holdnaptár

Véleményed számít nekem. A HOLDNAPTÁRT Nektek
írom. Örömmel fogadnám, ha küldenétek visszajelzést, és
ezzel a jövőben még hasznosabb jobb naptárral lephetlek
meg. Kérlek, szánd rám azt a jóságot, hogy öt perc alatt
kitöltöd ezt a rövid kérdőírvet:
https://goo.gl/forms/RGXLL5w3Hq6rAn3C3 Köszönöm!
***

KONZULTÁCIÓ, PRIVÁT FOGLALKOZÁS:
személyes beszélgetés, és kérdésekre válasz
Sorselemzés, tanácsadás, problémamegoldás, jövőtervezés. Az
egyórás beszélgetés lehetővé teszi a személyre szóló témák
elemzését, és értelmezünk minden tudnivalót, szerencsés vagy
elkerülendő hatásokat, az esetleg problémás kapcsolatok döntési
lehetőségeit. Személyesen Budapesten vagy interneten Skypeon.
Bejelentkezés: Telefonon 20/9462293, a találkozáshoz
adatleadás, időpont egyeztetés e-mailben vagy telefonon.
***

Kedves Barátom, vidám évkezdést kívánok!
Szeretettel: Imolai Judit Asztrológus www.astrologia.hu Telefon: 20/9462293
***
Az "ASTROLOGIA E-Zine – Copyright: Imolai Judit"
Asztrológus által készített, az időszerűségekre vonatkozó általános elemzés, egy elgondolkodtató ezoterikus horoszkóp.
A levelek soha nem tartalmaznak programozott megoldások által generált automatikus általánosításokat, sem jelenségekre, sem konkrét
személyek vonatkozóan. Ha valaki szeretne hiteles elemzést saját részére konkrétan és személyre szólóan, ez mindig csak emberi elemző
munkával készíthető - ennek kéréséhez egyénileg személyes elemzés kérhető: - info@astrologia.hu

***
Ez az e-mail továbbküldhető érdeklődő barátoknak, és lehet ajánlani, hogy regisztráljanak a honlap nyitó oldalán, az » ASTROLOGIA
REGISZTRÁCIÓ ikon alatt: onnantól személyesen kap majd levelet az asztrológiai hírekről, jelenségekről, programokról.
* * * * * * * * * * * *

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél - Copyright: Imolai Judit 2./2017.
Az „ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin – Copyright: Imolai Judit” változatlan tartalommal tanulási céllal sokszorosítható vagy továbbközölhető a kultúra és a
művészetek kívánatos terjedése érdekében, ennek feltétele a forrás megjelölésének közlése. A terjesztés, továbbközlés anyagi ellenszolgáltatások kérésével nem járhat.
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