IMOLAI JUDIT

Telefon: (+36) 20.9462293 E-mail: judit.imolai@astrologia.hu

WWW.ASTROLOGIA.HU
IMOLAI JUDIT Asztrológus Elemez
2014.október 23.
Új élet, új fények kezdődhetnek…talán, holnap.
Ma még a sötétnél járunk.

BORONGÓS OKTÓBER:
Meg voltak ígérve dolgok, aztán most kopp, szeretethiányunkat és biztonsági vágyainkat szűkösen
kényezteti az idő. Számos ponton visszavet az élet a múltba!, még mindig retrográd a Merkur – és a Skorpió
Újhold akár elromlásokkal is “segítheti” a javítgatást. Míg az ősz bizakodó hangulatokkal indult (Mérleg
Vénusz, szép ígéretek, választási csillogás), most a Vénusz és az Újhold Skorpió jegyben szenvednek.
Ingadozó hangulat és mélypontok kínozzák a lelket: Teszem - engedem?!...Hiszek - szenvedek?!...Szeret nemszeret?!...Keres - elfelejt?!... Az október végi közéleti események a félelmeket igazolják. Politikai
szinten csakúgy, mint közelebbi érzelmi kapcsolatainkban, a durva idő próbára teszi lelkünket és
tükörképeinket!
A Skorpió havának mundán horoszkópja egzisztenciális válsághelyzeteket ígér. Nyíltan kimondja az élet,
hogy szűkösek a források, és számos korábban megszokott komfortról le kell mondani. Márpedig nehéz
elválni a szerzett előnyöktől és az ábrándoktól. A Skorpió Szaturnusz és az Oroszlán Jupiter kvadrát
előrehozza akár a jövő évben esedékes sorsfordulókat is: az év végével bezárólag átrendeződhetnek hatalmi
viszonyok és adminisztrációs keretek. Miközben – Oroszlán Jupiter – egyesek anyagi javai gyarapodnak,
addig számos mértékben mások – Skorpió Szaturnusz – anyagi helyzete süllyed és ellehetetlenedik. A
Napfogyatkozás horoszkópjában a Nap (kormányzó hatalom) fényének csökkenése (eklipsz) azt a trendet
vetíti előre, hogy a gyarapodás üteme drámai módon csökken, és még ígéretek sem lesznek a jövőben – csak
a sanyarú valóság és az üres kamra.
Egyéni sorsunkban valameddig sajnálgathatjuk önmagunkat, de aztán – a depressziót elkerülendő – utána
kell nézni a dolognak, miből élünk! A valóságot nem szabad másnak látni, az van, ami tényleg van – vagy
nincs. Csak a tényekből szabad kiindulni. Figyelni kell a jeleket, bekövetkező eseményeket – nem a szavak
számítanak, hanem itt az ideje elfogadni a mérleget. Legyünk őszinték, még a biztos rossz is mindig
könnyebben kezelhető, mint a csalatkozást hozó ígéret. Lelki életünket alaposan karban kell tartani, hogy
„Egy”-ben maradjunk a test-lélek-szellem harmóniánkban.
LELKI TENNIVALÓK:
Minden okkal rendeződik el. Kevés a fény, hideg és nedves a levegő.
Ha nem láthatunk sokat kifelé - most bent van dolgunk, nyilvánvaló....
Újholdnál most Napfogyatkozást is várunk: figyelheted magad és a sorsod. Tedd meg, Magadért. A sötét
napon és előtte-utána pár nappal, minden történés, találkozás, elromlás és érthetetlen véletlenszerűség
jelentést hordozhat, nagy szimbólum lehet. Ma, holnap, holnapután - csendben figyelünk.
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A SKORPIÓ HAVA:
NOVEMBER Szent András hava, Őszutó, az Enyészet hava, a zodiákus Skorpió jegyével kezdődik el és a
Nyilassal végződik. A Sejtelmes SKORPIÓ jegy (víz elem, a Mars és a Plutó a bolygói) szülöttje energikus
és mély motivációjú alkat, titokzatos és sokszínű, átváltoztatási törekvésű, okkult dolgokhoz jó érzékű,
örökké vizsgálódó ember.
A Skorpió havában 2014. novemberében az őszi átváltozásokat éljük meg, fakulnak a természet színei,
tompulnak a külső ingerek, az évszakok körforgásának utolsó szakaszában járunk a téli pihenő előtt. Az
átalakulások az elválás, elcsendesedés lelki feladatait is elhozzák, az emberi sors törvényszerűségeiről is
elmélkedhetünk az év végén. November 1. Mindszentek és november 2. Halottak napján emlékezünk
szeretteinkről és családi hagyományokat gyakorolunk. Kellemes környezetben és misztikus hangulatban
engedhetjük át magunkat a rejtélyek birodalmának különböző spirituális és ezoterikus műhelyekben.
Egészségünket egy kímélő és tisztító böjttel pihentethetjük meg, a fogyó Holdnál november 7-től tizennégy
napon át, ez egyben az adventi készülődésnek is szertartásbeli része lehet. Fontos önmagunk pozitív
értékelése, az esetleg jelentkező csüggedtséggel és önsajnálattal időben foglalkozzunk és nem süllyedjünk
erőtlen szintre. Elszámolhatunk a mérlegekkel, de igyekezzünk objektíven látni a jó és rossz oldalakat,
tudjunk örülni az értéknek és tettekkel keressük a cselekvési lehetőséget a fejlődnivalókban. November 6-án
a Bika Telihold kitűnő nap egy bőség-mágia szertartáshoz, gyertyát gyújthatunk és megfogalmazhatunk
konkrét fejlődési célokat, vágyott álmokat.
Növényeink átváltoznak, az élő aludni kezd, a romlottat pedig végleg eltávolítjuk. Előkészítjük az áttelelő
növények tövét, fákat és cserjéket telepítünk, magágyainkat előkészítjük a jövőnek. Behordjuk a
muskátlikat, és a szobában kezdhetjük bővebben locsolni a télen virágzó dísznövényeinket.
KEZDŐDJÖN A SKORPIÓ HAVA BELSŐ ÁTALAKULÁSOKKAL!
Nem árt tudni, kihez-hova tartozunk. Társunk tükörkép, legyen az szerelmes, házastárs, avagy gazdaságipolitikai partner. Karmikus elveken (Barátjáról ismerszik meg az ember; Amilyen a mosdó olyan a
törülköző; Madarat tolláról embert barátjáról) alapul: jobb az önismeret, de végső esetben a part is hasznos
megtekinteni. Milyen a másik?! Ugyanilyen lehetek – Ééén... Dolgozzunk Magunkon.
A Belső Béke felé vezető utadon tudnod kell, hogy a Béke sokszor csupán a Rossz hiánya... Amikor
csöndben, rendben és összhangban vagy a világgal. Tested kisimul, elméd lecsendesül, lebegsz és
ábrándozol. A Béke állapotában sötét és békés nyugalom vesz körül, és nem törődsz mások tetteivel, a
konfliktusokkal – nem sírsz mások elismeréséért. Tudod, a béke és a JÓ nem más, mint Rossz távolléte. A
megpihenés. A Rend. Az Összhang, amikor beilleszkedsz a világba: Egységben vagy. Távolodj el
mindentől, ami zavar.
BELSŐ BÉKE MEDITÁCIÓ:
Youtube: http://youtu.be/BGBboX7YnII
Ebben a Belső Béke Meditációban a harmónia felé vezető útról
mesélek neked. Belső Békédhez vezető karmikus utadon segít
Téged az Újhold, a sötét, és a tiszta isteni Reiki energia.
Tudod, a béke és a JÓ nem más, mint Rossz hiánya. A megpihenés.
A Rend. Az Összhang, amikor beilleszkedsz a világba: Egységben
vagy. Távolodj el mindentől, ami zavar. Hárfát hallasz, amely
simogat, megnyílik a víz és kitárul az ég. Belső Békéd kis tava körül
táncba hívnak a mitológia meselényei. Ölbe vesz a dallamok
harmóniája és ringat: itt megfogadhatod, hogy Új Életet kezdesz…
ami holnaptól Jó lesz!
A meditáció végzéséhez harminc percre és nyugodt, kényelmes
egyedüllétre lesz szükséged. A képernyőn most nem mutatok
képeket: behunyhatod a szemed, hogy befelé figyelhess.
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A meditálás során gyakorlatban kapott szavak, lelki jelenségek, hangulatok értelmezéséhez nyugodtan megkereshetsz!
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