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Durva őszünk lesz, pedig szebb is lehetne.
Te milyen mélyre mész azért, hogy szeressenek?

Mit adnál a szeretetért? Nyomj egy lájkot, ha még többet szeretnél belőle! www.fb.com/holdnaptar
Irtó nagy brutalitással indul 2014. ősze, a Mérleg hava, a kvartál horoszkóp elővigyázatosságokra int.
Az ármányt és láthatatlan kísértéseket lopja be az életünkbe a 2014. szeptember 22-én direkt haladást kezdő
Plutó: lesz alkalmunk rájönni, kinek mi a gyengéje. Ezer százalék, hogy pontosan ott támad a sötétség, ahol
olyanra vágyunk, ami nem áll jogunkban, lehetőségeinkben, a sorsunkban. Hatalomféltés, kapcsolati
basáskodás, féltékenység és kicsinyesség teheti tönkre legféltettebb dolgainkat. Négy sarkalatos pontban
összefoglalom, mit kell tenned, hogy méltóságod ne vesszen el, de szeressenek. Olvasd el figyelmesen,
milyen rákfenékre kell ügyelned: az értékeid, kapcsolataid ne menjenek tönkre.
#Horoszkóp 2014. Mérleg #Holdnaptár #Imolai Judit Asztrológus
1.
A Mérleg időszaka: most a falánkság és a költekezés veszélyt jelenthet.
OKTÓBER Mindszent hava, Őszhó, Magvető hava, a zodiákus Mérleg jegyével kezdődik el és a Skorpióval
végződik. A Művészlelkű MÉRLEG jegy (levegő elem, a Vénusz a bolygója) szülöttje kellemes
természetű, kiváló diplomáciai érzékű kapcsolati ember, aki folyamatosan keresi a társaságot és a
partnerséget.
A Mérleg havában, 2014. októberében ideje rendezvényeket szervezni és minden alkalmat megragadni a
mulatságokra. Gondozni kell a kapcsolatainkat, az ismerőseink körében találhatjuk meg a segítőinket is – de
fontos a kultúra, az őszi bálok hangulatemelő élvezete is. Ösztönösen és természetesen adjuk saját magunkat,
álljunk ellen a túlszabályozott mesterkéltségnek, kerüljük a megfelelési kényszert. A szeptember 24-i Mérleg
Újhold a kapcsolataink területén új időszámítást segíthet elő: rossz kapcsolatainkat le kell zárni, és újakat is
kezdhetünk egy jobb remény ígéretével. Az október 8-i Kos Telihold Holdfogyatkozás nap körüli héten
visszatérhet a társadalomba némely tavasszal tapasztalt feszültség, kerüljük az elhamarkodottságot és
őrizzük meg a jó kapcsolatainkat.
A Mérleg havának uralkodó bolygója a hónapot rangvesztettséggel indítja, a Szűz Vénusz nagylelkű
elegancia helyett számítgat, aprólékoskodik, túlgondol, miközben kicsinyes hitetlenségét valószínűleg
vásárlásokkal és az étkezésekre fordított túlzott hangsúllyal kezeli. Eközben a Vénusz párját, a Nyilas
Marsot egy ködösítő, erőtlenséget és határozatlanságot okozó, belső gyengeségeket bőbeszédűen
kidomborító Neptunusz kvadrátban látjuk: az erő képviselői nem lesznek a helyzetek magaslatán, hibáikat
pedig partnerükre, környezetükre vetítik. A kivetítés (projekció, másik fél hibásságának keresése) működik:
párkapcsolatban belső bizonytalanságból eredő félelmeket okoz, a politikában pedig sajnos gusztustalan
sárdobálásoknak lehetünk majd tanúi. Meg kell erősödnöd belül: saját fényed legyen, mint egy csillagnak!
Vállald fel magad, ne add alább önmagad, mint amennyit tényleg érsz.
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2.
#Holdnaptár - ÚJHOLD A MÉRLEG jegyben: a hitetlenséggel és a szorongással dolgod lesz.
Az őszi kvartál horoszkópban a Szűz jegyben álló Hold (együtt a Vénusszal) felerősíthetik a belső
hitetlenség hangjait, zavaró módon fojtogat a szorongás, kisebbrendűségi tudat. A Mérleg jegybe lépő Nap
esésben van: habár a jang erőktől a határozottságot várnánk – mégis ide-oda pattognak a diplomáciai
labdák…
Kapcsolatainkban hipochonder módon fogadjuk a külvilág ingereit. Szeret?, akkor miért nem mondja?! Aha, mert ő is valamilyen jelre vár. Dönteni kell a közügyekben?, akkor miért nem hagyják?! – Persze, a jog
(Mérleg jegybe tartozó jelképek) már mindent elrendezett. Akkor minek az egész szertartás?...
A Mérleg jegyben Újholdkor a Nap és a Hold a kapcsolatainkat segíti megújítani, és legyünk határozottak,
bátrak a boldogság-képeink megfogalmazásánál. Ne hagyjuk a világra, hogy kitalálja: nekünk mi a jó. Titkos
vágyakat nem tud teljesíteni a sors, csakúgy, mint a mondásbeli néma gyerek anyja sem érti a szavát. A
sorsban az energiák elvén működik minden. Amint megfogalmaznánk a céljainkat, azok azonnal elkezdenek
körénk rendeződni! Segítsünk az életnek, hogy jót tehessen velünk.

3.
# Holdnaptár - TELIHOLD A KOS jegyben: vágyaink, és a harag dúlhatja szét a békét.
A 2014. október 8-án bekövetkező Kos Telihold egyben eklipsz is: egy jelentős horoszkóp, amely
előremutat és jelképeket jósol. Figyeljük közvetlen környezetünk történéseit! Tanácsokkal láthatnak el a
„véletlenek”.
Hiába szép a Mérleg Vénusz, mert domicil rangban jót is ígér!, hogyha a rangvesztett Mérleg Nap sugarában
áthaladva „elég” minden jó tulajdonsága – ami marad: a nagyzolás, a bujaságra való hajlam és – az Uránusz
oppozíció miatt – a kapcsolatok szétrobbantásának a viharos veszélye. A Bak jegyben járó Plutó, ez az
alattomos vészt sugárzó kártékonyság, kvadrátban támadja mindkét harmónia-bolygónkat: a Mérleg Vénuszt
és a Kos Holdat is! Kötöttségbe, anyagi függőségbe kerülvén, nem tudjuk világosan látni a lényegeket – de
megmarad a szorongás és a frusztrációk: nem minden arany, ami annak látszik – és drágán fizetünk majd
súlyos számlákat később. A hatalomért folyó kapcsolati játszmákban felőrlődhet a belső erő és az emberi
tartás. A méltatlan ügyektől kell távol tartanunk magunkat: legalább önmagunkkal szembe kell néznünk a
tükörben.
Nagyon fontos tennivalónk az energiáink pozitív kezelése. Az eklipszben egy úgynevezett sárkányt látunk:
tűz és levegő keveréke forrong és száll magasra. Egy átfutó tűz trigon, a Nyilas Mars, a Kos Uránusz és az
Oroszlán Jupiter biztat: meg lehet csinálni!, gyorsabban kell növekedni, szállni – nincs párbeszéd, csak az
önös érdekek hengerlése, mások véleménye nélküli hittérítés, nagyzolás és kivagyiság. A háromszög
pilótafülkéje lett a sárkány feje: a levegő Mérleg Nap, a jól kommunikáló és jogilag művelt kormányzás
irányít, fényes (a költekező Vénusszal együtt áll) megnyilvánulásokkal kelt életre díszleteket, aranyfüstöt,
színjátékot. A Naptól – Plutó kvadrátban – nem áll majd távol az ellenségképpel történő manipuláció, a
félelemkeltés és a hatalmi kellékekkel való nyomásgyakorlás.
Számos karmikus jel segíthet helyes értékítéleteket alkotni. Figyeljük a jeleket. Ne adjunk a látszatra. Van
belső hangunk, ne hallgattassuk el. A retrográd Skorpió Merkur a Nuptunusszal együtt, csakúgy a JupiterSzaturnusz kvadrát az elromlásokkal „segít”! Vegyük komolyan: ami elromlik, az nem kell. Ami gyanús,
abban az árnyéknak oka van! Számítsunk a következményekre, minden tettünknek folytatása lesz. Ha a
csillogás eltűnik – akarjuk-e, ami marad?!
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4.
#ÉLETMÓD, egészség: kevélységünk miatt saját kemény fejünk fájhat majd.
Egészségünk harmóniáját a test-lélek-szellem egységének egésze határozhatja meg, nagyon fontos a lelki
fitness, az önismeret gyakorlása, a családi- és párkapcsolat megbízhatósága. 2014. októberében az Oroszlán
Jupiter nagyon erős ingert jelent a bővülési, növekedési szándékainkra, szeretnénk többet, jobbat, nagyobbat,
csillogót, drágát, hatalmasat, felségeset. Eközben a Skorpió Szaturnusszal kvadrát fényszögbe kerül, nyilván
a sors is ellenőrzi a fejlődés jogosságát és lehetőségeit! Ha nem áll lehetőségünkben a kiterjeszkedés, akkor
nem lenne üdvös erőltetni. Csupán a látszatért ne kockáztassuk eddig elért hitelünket és reményeinket.
Jelképek, komoly karma-szimbólumok érkezhetnek, és ha valami nem akar haladni, akkor függesszük fel a
nekifeszülést, ne forszírozzuk ki a sorstól, amit nem akar adni. E tanácsok elmulasztása esetén, problémánk
adódhat a három legnagyobb emberi félelemmel: a betegséggel, a szegénységgel és a depresszióval.
Legjobb akkor tenni a boldogságért, amikor az reménytelien fennáll: erre kiváló forma az ősszel elérhető
művészeti rendezvények gazdag választéka. Október 23-án a Skorpió jegyben az Újhold egyben
Napfogyatkozás is mely hangulati mélypontot is hozhat, erre előre készülünk természetes terápiákkal,
fénykezeléssel, kapcsolataink rendben tartásával.
Forduljunk a természet szépségeihez és gyümölcseihez. Növényeink életében az őszi betakarítások hozzák a
színpompás hattyúdalukat, az október 4-i Assisi Szent Ferenc napja a hagyományos szüretkezdet. Felszedjük
a zöldségeket és trágyázás, őszi ásás után jön az őszi vetés, raktározunk és komposztálunk. Előkészítjük az
őszi fatelepítések helyeit, fagytűrő növényeket ültetünk, betakarjuk a kerti tavat és víztelenítjük a locsolót,
lassanként elpakoljuk kerti eszközeinket és bútorainkat téli pihenőre. Őszi gyümölcsöket szedünk, illatos
lakomákat készítünk.
HETI FELADATOK:
39.(Szept.22-28.) Heti javaslat:
Újhold lesz a héten, most keresd a szezonváltás feladatait és ne halogasd a szükséges pakolást, karbantartásokat.
Megválhatsz a nyári holmiktól, időben készítsd elő és próbáld fel az őszi kellékeidet. Ha le kell vonni valamilyen
kapcsolati tanulságot, akkor most mond ki a szükséges szavakat és kezdj új időt.
40.(Szept.29-Okt.5.) Heti javaslat:
A társasági események legszebb időszakába lépünk, legyen saját rendezvény-naptárad és „táncrended”. A
külsőségekben bártan keres a szépséget megnyilvánító eszközöket, gazdagon bánhatsz a dekorációval, sminkkel. Ne
felejtsd, hogy a virág álldogál és a méhecske repül! A nőies viselkedéssel hódíthatsz.

Mit adnál a szeretetért?
Illatod csodás finomság, Lelked maga a mennyország.
Ne a sarat simogassad…Felfelé nézz, nyisd ki szárnyad!
Szeretettel kívánom, hogy ragyogjanak Rád a csillagok!
Imolai Judit Asztrológus http://www.astrologia.hu/imolai_judit.php
#Horoszkópkészítés, konzultáció bejelentkezés: telefonon 20/9462293
#Asztrológia iskola, Őszi kezdésű magántanulók jelentkezhetnek: telefonon 20/9462293

