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Kedves Barátom,
Május vége közeledik, és elızı levelemben (elérhetı a Hírlevéltárban) a várva várt karmikus
megkönnyebbülési lehetıségekrıl írtam. Életutunkról elgördültek a nehezítı akadályok 2009. május
17-tıl: az elıre induló karma-bolygó, a Szaturnusz segítıen figyeli, tényleg teszünk-e a javunkért?
Most az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai
Judit) 2009. májusában, e második levélben arról küldök gondolatokat, milyen témákban, mely
életterületeken foghatunk cselekvı munkához, ha boldogulásunkat fontosnak tartjuk.

Vallejo: Érjük el a csillagokat
Nyár és tél, férfi és nı, szerelem és elválás, munka és tétlenség… - vajon mi a harmonikus Egész
létrehozásának mővészete?
Mindig azt szeretnék, ha kiválaszthatnánk a magunk számára kedves idıszakot, a szerelmes
kapcsolat idejébıl a legkedvesebb pillanatokat, a munkaidıbıl a jutalmakat, és szívesen képzeljük
el, hogy az életben csak úgy mazsolázhatnánk kedvünkre, mindig csak a csupa-csupa jónak tartott
dolog kellene. Sajnos azonban az élet nem svédasztal… De ha komolyan belegondolunk, nem is vezetne
jóra, ha a hideg téli hónapokban nem szunnyadhatna az anyaföld, ha csak nappal lenne, és nem aludhatnánk
ki magunkat igazán, ha nem kezdhetnénk új életet az elmúlt után egy bölcsebb kapcsolatban. A kettısség
elvének klasszikus leírását a Jin (sötét, passzív, nıi, éjjeli, visszahúzódó erı) és a Jang (fényes, aktív, nappali,
elıretörı erı) fogalmazzák meg, a nı gyengéd, a férfi bátor, ez az EGY, ez a Harmónia. És tökéletesen
mőködnek is addig, amíg valamilyen szereptévesztés miatt fel nem cserélıdnek a feladatok, gondokat akkor
kell kezelnünk az életben, ha a két témában nem minden erı azt cselekszi, ami számára a legkellemesebb
munkaköri leírás – a minták, a kapcsolati modellek ilyenkor súrlódva, csikorogva mőködnek.
2009. májusában és június elején az hoz fejtörést az életünkbe, hogy életmódban, kapcsolati síkon
(párkapcsolat, családi kapcsolatok, munkakapcsolatok egyaránt) az energiák konfliktusokkal teli feladatok
elé állítják az embert. 2009. február 4-tıl a Vénusz, a harmónia, a kötıdés, a tartós kapcsolódás és a földi
szépségek bolygója a Kos jegyben halad, mely zodiákus környezetben a számára oly ellentétes aktív, marsikusférfias területen fejti ki energiáit. Leginkább március 7-tıl április 18-ig, amikor ráadásul hátráló mozgást
végzett, vehettük észre: több szempontból elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, kapcsolati ügyeinkkel,
mindennapi apró boldogtalanságok érkeztek bosszantásunkra, perben állunk a jóérzésekkel. Személyes
szimpátiaképességeinket energikussá, alkalmanként hovatovább erıszakossá, akarnokká és túlfőtötté tették a
környezeti lehetıségek. 2009. június 7-ig érdemes azon dolgoznunk, hogy a Karma megnyilvánulásait
kapcsolati illeszkedéseink tükrében ítéljük meg, és szükség szerint változtassunk, javítsunk jövıbeni
lehetıségeinken saját munkánk árán.
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Karmikus Kapcsolatok, Keresztek és Kiutak
www.astrologia.hu
2009. Májusi Hírlevél

A Vénusz útja 2009. Február 4-tıl 2009. június 7-ig

Egyáltalán nem mindegy, milyen napi lelkiállapotban telnek el életünk drága percei. Hiszen amiért itt vagyunk
egyáltalán a Földön, az a boldogság vágya, a szeretet reménye, a földi kincsek és értékek élvezete! Nemcsak
kapcsolati boldogságunkban, hanem a karmikus fejlıdésben is nagyon fontos feladata van a vágyaknak, kell,
hogy legyen egy szép jövıbeni képünk, amelyért a nehezebb útszakaszokon is megtaláljuk belsı erıinket a
cselekvéshez.
A 2009. február 4-tıl a 2009. június 7-ig tartó idıperiódusban a Kos jegyben járó Vénusz kapcsolati
súrlódásokat hozhat belsı lelki világunkban (szeretetlenség érzés, önmagunkkal való elégedetlenség
formájában), párkapcsolatban (a nıi erık elıretörnek és elégedetlenek, hangosan véleményt mondanak és
cselekednek), munka és anyagi ügyekben (rivalizáló konfliktusok törnek ki, kiadások jönnek, bevételek
elmaradhatnak), egészségügyi témákban (bırpanaszok jelentkeznek, vesegondok támadhatnak, alkati
súlygondok adódhatnak). 2009. április 23-tól a férfierı jelképe, a Mars a Kos jegyben tényleg tudná, hogy mit
kell cselekedni, és egy jó ideig, 2009. május végéig „sakkban” tudja tartani a megeredt nıi nyelveket is. Csak
éppen mikor már kiegyeznének a felek a szerepekkel, és a Kos Vénusz június 7-én átér saját jegyébe, a Bikába
– akkor pár nappal a siker elıtt, június 1-én a Mars „leül”, hiszen ı is a Bikába ér… A személyes motivációk
lelassulnak, természetes energiák helyett a komótos számítás uralja majd a személyes cselekedeteket. No
persze, van valami megnyugtató az álmos rutinokban is, amikor becsukott szemmel is lehet tudni, mit tesz
majd a másik, ám az anyagi és a lelki ügyek lelassulnak majd 2009. július második hetéig.
A karmikus munkához szokott embernek tudni kell: jó is rossz is jön vegyesen, amely hatásokat egyébként
nem kellene így megítélni – csak tudnunk kellene, mire használjuk a felkínálkozó idıt! Ha jelentkezik egy
gond, üdvözölni kell a problémát, és kivallatni a jelképi üzenetet: vajon mire utal, mit üzen? A horoszkóp
ábrákon kívül, a fantasztikum világában élı festı, Vallejo és párja, Bell képeit választottam, hogy
szemléltessem, hogyan jelenhet meg tiszta minıségben a két energia, és mit tesz, ha keverednek a
szerepminıségek.

Vallejo képei: a Fehér Hold, a Vénusz, és az Amazon
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A Jin, a harmóniaképesség természete a kivárás, a méltóságteljes tartózkodás, a Hold és a Vénusz legjobb
alkati magatartása a visszahúzódó, termékeny csend, a védettségbıl élvezett ellátottság. A Jang, a cselekvés
természete az ösztönös energia kisugárzás, a Mars viselkedése hangos, ı az elıretörı, teremtı tett-erı.
Következésképpen van valami mágikus abban, ha egy hölgy képes kellemet, nyugalmat sugározni az
otthonában és kapcsolataiban, míg az úr a külvilág zajában mindenhol élelmesen megállja a helyét, biztosítja a
megélhetést és a zavartalan otthon védettségét. Az alkalmazott, a polgár boldogan örül a relatív biztonságnak,
a megnyugtató fizetésnek, a vezetı tiszteletreméltó, hiteles, és mindig lendületesen sikerre viszi a vállalatot
(országot). Így, az ellentétek kiegészítik egymást, mint a mágnes, mondhatnánk azt is, „létrejön a Symbolon”!
Amennyiben viszont régebbi karma-átok, valamilyen korábbi, gyermekkori, felnıttkori, alkalmi sérülés miatt
nem foglalja el az ember saját nemi térfelét, hanem bizonytalanságától való félelmében androgün embert
játszik, könnyen elıfordulhat, hogy nıként mos-vasal-fúr-farag-dolgozik, míg férfiként vállalkozó-éttermezikvasárnapiapuka, magában iddogálva relaxál, vagy belelovagol a naplementébe… Az egyszerő ember csacsi
módján vállalná akár az ország vezetését is, míg kecskék számolgatják a közösségi káposztát.
Mindezek tehát oka az lehet, hogy jóval korábban, mint a szemmel látható szükség-hozta viselkedés, történt
az ember pszichológiai fejlıdésében egy olyan idıszakos megtapasztalás, amikor azt tanulta: nıként is két
férfiként teljesítenie kell, vagy férfiként nyugodtan elállhat a gondok megoldásától, ha nem érez kedvet hozzá.
Nagyon egyszerően ez a minta, mint szerep karaktertanulás akkor jön létre, ha hiányos vagy rosszul mőködı
családi életben volt részünk, diszharmonikus viselkedés rögzült a szokásainkban. Nyilván senki nem tehet a
felmenıi örökségeirıl, hogyan kövültek meg a mintaképek – viszont amikor a fentebb vázolt kozmikus
konfliktushelyzetek beállnak, könnyen harcba keveredünk a világgal.
Az asztrológia úgy mondja: eseményt kiváltó hatása van a feszültségnek, történnie kell valaminek. A karmaasztrológia arra hív, hogy ne keressünk felelısséget másokon, míg inkább azon dolgozzunk, hogy a háttér
megértése után min változtathatnánk mi magunk. Kedves Barátom, természetesen elıfordulhat, hogy a
világon semmi baj sincs, és a tavaszi Kos Vénusz csak azt hozza, hogy a Nı erıteljesen formába akarja hozni
magát, tornázik, hogy jó bırben érezze magát, míg a Bika Mars idején majd mindenki a maga gondosan nyírt
gyepén heverget, számolgatja befektetései kövéredı kamatát, és lustán szürcsöli nyári limonádéját. Ez a
helyzet, vagy lehet, hogy elkél a segítség? Jól jönne egy biztató, pozitív kép? Egy remény, mit akar mondani a
jelképi világ, mit tartogat a Sors, hogyan lehet a történet mégis biztató, szép kép?

KARMA–NAP
www.astrologia.hu

Nyílt Nap: 2009. május 30. szombat 10-18h
Gyermeknapi ajándékot, díjtalan (az elıadásokra a belépés ingyenes) tájékozódási és karma-téma
tapasztalati lehetıséget készítettünk elı 2009. május 30-ára.
Most saját szabad akaratán múlik, eljön-e, és tanul-e abból, hogyan látják a karmikus kapcsolatok
és a tapasztalati tanulás kérdéseit azok, akik évek óta vizsgálják a Sorsot, és jó eredményeket értek
el az élet alakításában? Legyen a vendégünk, és hallgassa meg, mi a titka a sors kifürkészésének, és
ha tanul, hogyan hozhatja létre a harmóniát emberi kapcsolataiban.
Elıadásokat és tanácskérési lehetıséget, ingyenes tájékozódási alkalmat szervezünk a KARMA nagy
kérdéseinek megismerésére. Délelıtt az eseményen olyan elıadásokat lehet hallgatni, amelyeket hosszú
tanulmányok után az életút törvényszerőségeirıl összegeznek az elıadók, akik végzett asztrológusok. A
kifejtett karmikus témák segíthetnek eligazodni a mindennapok világában, lelki fejlıdésben, családi és
kapcsolati kérdésekben, anyagi ügyekben, és válaszokat lehet kapni arra is: miben segíthet konkrétan az
asztrológiatanulás, a tanfolyamok során szerezhetı spirituális mőveltség. Délután konkrét kérdésekre is sor
kerülhet, ha megfogalmazza, milyen témában szeretne sorselemzést, tanácsadói segítséggel könnyebben
boldogulhat a megoldáshoz vezetı úton.
Minden helyzetben a legjobb lehetıségeket kell megtalálni – a rossz, a gond, az apály, a szőkölködés, a
lezáruló irányok, az elválások is tanítani akarnak valamire! Témáinkat úgy állítottuk össze, hogy a jelen
világválságban – mely lelki és gazdasági kihívás egyaránt – a több évre kiható problémák kezelésében tudatos
segítséget nyújthassunk, megtaláljuk a kiutat, a perspektívákat az emberi fejlıdésben. A rendezvény célja,
hogy áttekintést nyújtson a sors mőködéseinek jellegzetességeirıl, a következményekre való felkészülés
lehetıségeirıl, a mindennapokban megélhetı gyakorlat szerinti példákkal és megoldási javaslatokkal,
követhetı receptekkel egy mővelt laikus számára is. (Elızetes tanulságos elméleti olvasnivalók interneten:
http://astrologia.hu/karma_asztrologia.php )
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Ha Ön még nem járt személyesen asztrológusnál, vagy gondolkozik egy iskolai beiratkozásról, esetleg éppen
az „élet írja” a sorsának a forgatókönyvét és nem tudja, hogyan irányítsa a dolgait – akkor ez a legjobb
lehetıség megismerni minket, akik választott hivatásunkként foglalkozunk a Karmával. Igyekszünk választ
adni minden olyan kérdésre, amely tapasztalatunk szerint segíthet gondolatokat és ötleteket adni a lelki
továbblépéshez.
Karma Nap Program, 2009. május 30. szombat, 10-18h:
10h Karma Nap Megnyitó – Imolai Judit Asztrológus, az ASTROLOGIA NOSTRA iskola alapítója
10:30h Elıadások: A Karma Megnyilvánulásai
„Kezdjük mindig a történet legelején” A születés titkai, családok kódjai – mire tanít eredetünk, származásunk. Az öröklött
karma – elıadja Spiller Béla
„Amerre a sors szele fújt” Szabad választás vagy karmikus feladat – teher vagy fejlıdés a párkapcsolat. A tanuló karma –
elıadja Kainráth Éva
„Ráadás a karma sója” Családi örömök: édes terhek és karmikus feladatok otthonunkban. A választott karma – elıadja
Tömörkény Judit
„Mővészi rendszer a teremtésben” Következetes törvények a karmában, jelképnyelv üzenetolvasás, az elemzés technikái –
elıadja Farkas Lívia
„Akarat vagy elrendelés” Gyönyörő a kilátás, ha a hegyet már megmásztuk! Létezik szabadság – elıadja Konrád Mónika
13h /Szünet/ Beszélgetési lehetıségek
14h Szakértıi konzultációk:
Gyors konkrét kérdés-feleletek egyéni sorskérdésekben – különbözı szakterülető specialistákkal
Asztrológusok közremőködésével, akiknek különbözı munkaterületeik:
Asztrológia, Symbolon kártya, Tarot kártya, Gazdasági és vállalkozási kérdések, Családsegítı szolgálat.
ASTROLOGIA - KARMA NAP
Nyílt Nap: A rendezvényre a belépés díjtalan!: gyermeknapi karma-ajándék – belsı gyermek önmagunknak..
Karma Nap Elıadások: A Sors Megnyilvánulásai (díjtalan)
Szakértıi Konzultáció, gyors konkrét kérdés-felelet egyéni sorskérdésben.
Szakértık: A rendezvényen délután díjtalan kérdezési lehetıséggel ajándékozzák meg a tájékozódókat.
Szakértıi tanácsadások:
-Karma és tanulás kérdésekben (Pl: Mi a karma feladatának kulcsszava? Milyen kilátásokkal tanulhat asztrológiát?):
díjtalan.
-Egyéb kérdésekben (Pl. Milyen vállalkozást indítson? Milyen párkapcsolati kilátásai vannak?): kérdésenként jelképes
2.000,-Ft, nem tévedés, Kettıezer Forint csak ezen a napon.
A Szakértıknek érkezési sorrendben lehet kérdéseket feltenni személyesen, idıpont elıjegyzést nem áll módunkban
felvenni.
Tanulási lehetıségek, Tanfolyamok: Tájékozódó Beszélgetés (díjtalan)
- Asztrológia Iskola, csillagfejtés és jósmővészetek kétéves iskola
- Symbolon Kártya, egynapos önismereti tanfolyam
- Tarot Kártya, egyéves jósmővészeti iskola
Kedvezmények!:
Az iskolai csoport beiratkozás és horoszkóp rendelés a helyszínen lehetséges,
5.000,-Ft elıleg befizetésével és a lista szerinti árból 10% kedvezménnyel.
Idıpont:
Helyszín:

2009. május 30. szombat 10-18h.
Cserepesház, Zuglói Mővelıdési Ház 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.

(CSEREPESHÁZ Megközelítés - Tömegközlekedéssel: Az M2-es piros metró végállomásától, az Örs vezér tértıl az Ikeától, a 144-es busszal egy
megálló, majd gyalog. Autóval: az Örs vezér tértıl a Füredi úton kb. kettı perc autóút, jobbra esik egy keresztezıdésben a Vezér út sarkán a
Cserepesház. Parkolás díjtalan a társasházak elıtt.)

Foglalkozás Etikett:
Tiszteljük a lélek békés csendjét. Idıben érkezünk, kezdés elıtt tíz perccel. Halkan közlekedünk.
Ételt és italt nem viszünk a terembe foglalkozás alatt. Nemdohányzó helyen vagyunk. A teremben kikapcsoljuk a mobiltelefonokat.
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Az Astrologia Nostra Szakértıi:
A Szakértelmet nagybetővel értjük, hiszen életünkben a legfontosabb a vállalható, példakép értékő élet, a társadalmi elismertség és a
saját tanulás, az önálló munka árán elért sikereink. - Szeretjük is megkülönböztetni magunkat a háziasszonyból lett beteg családú,
követhetetlen képzettségő kétes egzisztenciáktól, megélhetési jósoktól...
Bár sokat tanultunk is a szükséges végzettségek megszerzéséért, sokszor inkább szemléletes saját példáinkat hozzuk fel, miben
értünk már el eredményt, mit hogyan kezelünk. A KARMA szó ’cselekvés’-t jelent, és a hermetikus tudományok között itt van a
legnagyobb szerepe a MÁGIÁ-nak. Naponta igyekszünk alkalmazni tanult ezoterikus mőveltségünket, hogy tudás és erı, tehát
intelligencia és személyes beavatkozás segítségével változtatásokat érhessünk el a szükséges irányban. Szakértıi tevékenységünkben
azt ígérjük, hogy érthetı, követhetı, alkalmazható, mőködıképes javaslatokat teszünk a sors kézbentartására.
Imolai Judit
Az ASTROLOGIA NOSTRA alapítója, egyetemi végzettségő bölcsész, marketing szakközgazdász, pszicho-asztrológus.
2009. május 30-án délután díjtalan személyes tanácsadással segíti a kérdezıket.
Fı szakterületek: Jellemábrázolás, sorselemzés, prognóziskészítés, karmikus kérdések, érzelmi intelligencia és lelkiség,
kapcsolatelemzés és terápiák, asztrológia oktatás. Bıvebben: http://astrologia.hu/imolai_judit.php
Érdeklıdés: E-mailben info@astrologia.hu Telefonon: 20/439-1299
Molnár Klára
Felsıfokú végzettségő gazdasági szakember, az ASTROLOGIA NOSTRA Iskolában végzett asztrológus, Symbolon és Holdasztrológia szakértı, transzperszonális kapcsolati terapeuta. Kézzelfogható és érthetı, logikus gondolkozással megáldott
megbízható Bika, aki másokon is tud segíteni a földi dolgok feltérképezéséhez, lelki forrású megsegítéséhez. Klári 2009. május 30án délután díjtalan személyes tanácsadással segíti a kérdezıket. Fı szakterületek: Jellemábrázolás, sorselemzés, Karma, munka
ügyek és gazdasági kilátások, személyes munkatehetségek és belsı erık felismerése, Symbolon kártya és meditációk, Holdasztrológia. Érdeklıdés: E-mailben info@astrologia.hu Telefonon: 20/439-1299
Nagy Éva
Az ASTROLOGIA NOSTRA Iskolában végzett asztrológus, eredetileg könyvvezetéssel, gazdasági ügyekkel foglalkozó szakember.
Maga erejébıl önállóan végigjárva a fejlıdés minden lépcsıjét, valódi Bak felelısségtudattal, precíz pontossággal ragaszkodik a
hibátlan elemzésekhez és a lényeghez, Éva 2009. május 30-án délután díjtalan személyes tanácsadással segíti a kérdezıket. Fı
szakterületek: Jellemábrázolás, sorselemzés, Karma, munka ügyek és gazdasági kilátások, személyes munkatehetségek és belsı erık
felismerése, mitológia és vallás. Érdeklıdés, horoszkópkészítés vállalás díjfizetés ellenében: E-mailben: odaado94@freemail.hu
Telefonon: 30/212-2519
Tömörkény Judit
Az ASTROLOGIA NOSTRA Iskolában végzett asztrológus, családügyi kérésekre szakosodott felsıfokú végzettségő
gyógypedagógus, családi kérdésekkel és szociális ügyekkel foglalkozó szakember. Egy igazi humanisztikus Vízöntı értelmességével
foglalkozik a kérdezıkkel, barátságos és nyitott, jöjjenek, Judit 2009. május 30-án délután díjtalan személyes tanácsadással segíti a
kérdezıket. Fı szakterületek: Jellemábrázolás, sorselemzés, Karma, családi és egzisztenciális ügyek, nevelési kérdések, kapcsolati
témák. Érdeklıdés, horoszkópkészítés vállalás díjfizetés ellenében: E-mailben: tomorkenyj@citromail.hu Telefonon:
Dr. Hegedős D. Andrea
Miután saját jogi irodájában rájött, hogy minden hivatalos változtatásnak, esetleg konfliktusnak lelki oka van, a jogi egyetem után
Andrea az ASTROLOGIA NOSTRA Iskolában végzett Tarot Akadémiát. Egyéni ügyvédi praxisában polgári ügyekben minden
jogi témával naprakészen foglalkozik, egyenes és rendkívül dinamikus Kos emberként saját irodájában vállal személyes tanácsadást,
díjfizetés ellenében jogi képviseletet. Fı szakterületek: Sorselemzés, helyzetelemzés Tarot kártyával, szükség esetén a jogi lépések
ellátása. Érdeklıdés, találkozó egyeztetés: E-mailben: hegedus.andrea4@chello.hu Telefonon: 20/434-3293

Karmaoldási lehetıségeink
Kedves Barátom, a karma a legegyszerőbb dolog a világon – és a legbonyolultabbá is tehetı. Képesek
vagyunk reinkarnációkon át, hetedíziglen visszamenıleg taglalni, milyen háttér magyarázza jelen sorsunkat,
hogyan kapcsolódnak az idık síkjai. Van azonban az idıszámításnak egy összpontosított elve, az ITT ÉS
MOST teremtı hatalma, a JELEN megélésének varázslatos ereje. Ha egyetértünk is abban, hogy a múlt
megértése megnyugtatja a lelket – megváltoztatni visszamenıleg akkor sem lehet. A jövı befolyásolása csak
akkor lehet a kezünkben, ha a PILLANATOT megragadjuk, és cselekszünk.
Tehetünk valamit a szebb folytatásért? Találkozzunk május 30-án, a Karma-napon!
Kedves Barátom, remélem, hogy a most küldött hírek és meghívó segítik majd abban, hogy egy ígéretes nyarat várhasson,
életfeladatát rendben beteljesíthesse! Kívánom, hogy találja meg mindennapi örömeit és legyenek boldog nyári napjai,
Szeretettel, Imolai Judit Asztrológus
Az "ASTROLOGIA E-Zine – Copyright: Imolai Judit"
asztrológus által készített, az idıszerőségekre vonatkozó általános elemzés, egy elgondolkodtató ezoterikus horoszkóp.
A levelek soha nem tartalmaznak programozott megoldások által generált automatikus általánosításokat, sem jelenségekre, sem az Ön személyére vonatkozóan.
Ha szeretne hiteles elemzést saját részére konkrétan és személyre szólóan, ez mindig csak emberi elemzı munkával készíthetı ennek kéréséhez egyénileg személyes elemzést kérhet: - info@astrologia.hu
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Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok - 2009. Tavasz-Nyár:
A programok során közremőködı asztrológusok: Imolai Judit, Molnár Klára, Nagy Éva, Tasnádi Éva, Tömörkény Judit
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
A programkiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
KARMA-NAPI Elıadások és Jóslás, egy nap Sors-vizsgálat
A Sors és a Világmindenség fürkészése – elıadások és szakértıi konzultáció
Téma: A Karma megnyilvánulásai
Idı: 2009. Május 30. szombat 10-18h
Ár: A délelıtti elıadásokra a belépés díjtalan.
Szakértıi tanácsadások:
-Karma és tanulás kérdésekben (Pl: Mi a karma feladatának kulcsszava? Milyen kilátásokkal tanulhat asztrológiát?): díjtalan.
-Egyéb kérdésekben (Pl. Milyen vállalkozást indítson? Milyen párkapcsolati kilátásai vannak?): kérdésenként jelképes 2.000,-Ft csak ezen a napon.
A Szakértıknek érkezési sorrendben lehet kérdéseket feltenni személyesen, idıpont elıjegyzést nem áll módunkban felvenni.
Helyszín: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
HOLD-Asztrológia Tanfolyam
Egynapos ezoterikus tanfolyam asztrológiával, személyes példákon
Téma: A HOLD jelentéstartalmai, saját Hold-jegy értelmezések, Holdnaptár használat.
Lélek és érzelmek. Hétköznapi tudnivalók, receptek és praktikák.
Telihold és Újhold szertartások, meditáció.
Idı: 2009. Június 20. szombat 10-18h
Ár: Készpénzben helyszínen 15.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 12.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Június 10. illetve a férıhelyek erejéig.
Symbolon Kártya Tanfolyam
Önismereti és Kapcsolati
Kártyatanfolyam Asztrológiával
Egynapos személyiségfejlesztı tanfolyam, az önismeret tükre.
Ismerkedés a zodiákus szimbolikájával, képekben.
Téma: A horoszkóp mint képes, meditációs mandala, belsı utak.
Idı: 2009. Július 18. szombat 10-18h
Ár: Készpénzben helyszínen 15.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 12.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Július 10. illetve a férıhelyek erejéig.

TAROT AKADÉMIA
2009. szeptembertıl induló egyéves (tíz vasárnap egész nap) önismereti program
Jósmővészeti gyakorlati csoportfoglalkozás.
Bevezetés a Hermetika, a Tarot kártya filozófiájába, a vetés-olvasás jósmővészete.
Téma: A Királyi Út filozófiája, a Tarot Nagy és Arkánumai,
asztrológiai szimbólumok, vetés és olvasás, tanácsadói gyakorlat.
Ár: Készpénzben helyszínen elsı nap: 80.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 65.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Kezdés: 2009. szeptemberben elızetes beíratkozással. Jelentkezési határidı: a férıhelyek erejéig.
A tanfolyamok helyszíne:
Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
(CSEREPESHÁZ Megközelítés - Tömegközlekedéssel: Az M2-es piros metró végállomásától, az Örs vezér tértıl az Ikeától, a 144-es busszal egy
megálló, majd gyalog. Autóval: az Örs vezér tértıl a Füredi úton kb. kettı perc autóút, jobbra esik egy keresztezıdésben a Vezér út sarkán a
Cserepesház. Parkolás díjtalan a társasházak elıtt.)
Foglalkozás Etikett:
Tiszteljük a lélek békés csendjét. Idıben érkezünk, kezdés elıtt tíz perccel. Halkan közlekedünk.
Ételt és italt nem viszünk a terembe foglalkozás alatt. Nemdohányzó helyen vagyunk. A teremben kikapcsoljuk a mobiltelefonokat.
HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS, ASZTROLÓGIAI Elemzés
Mire tanít a múlt, mit hoz a jövı, mit ígérnek a csillagok? SORSELEMZÉS személyes ügyekben, kilátások tervezése
Személyes adatai alapján elemezve, születési horoszkópot, jellemrajzot, kérdéseire választ kap.
Írott horoszkóp kifejtés és tanácsok személyre szabottan. Érdeklıdési lehetıség: -> e-mailben: info@astrologia.hu
Horoszkóp rendelés interneten: http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
Az adatok elküldése után történik az elemzés visszaigazolása vállalási idı és anyagiak tekintetében.

* * * * * * * * * * * *

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél - Copyright: Imolai Judit Május.02/2009
Az „ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin – Copyright: Imolai Judit” változatlan tartalommal
tanulási céllal sokszorosítható vagy továbbközölhetı a kultúra és a mővészetek kívánatos terjedése érdekében,
ennek feltétele a forrás megjelölésének közlése.
A terjesztés, továbbközlés anyagi ellenszolgáltatások kérésével nem járhat.
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