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Kedves Barátom,
Május hava, az elmúló tavasz már a nyárra készülıdik – amely idırıl kevesen tudjuk, hogy
mennyire varázslatos, teremtı alkalmakat kínál sorsunk igazi megoldására is. Valószínőleg már
mind részt vettünk legalább egyszer egy igazi majálisozáson, de tudjuk-e, hogy ez az idı a szentek
legendáriumában is a dolgosságot dicsıíti? Elsejével az idén megkezdıdött a hivatalos jóidı, és a
csillagok segítségével a KARMA szó (’cselekvés’) valódi értelmén lehet szorgoskodni. Támogatja
törekvéseinket számos bolygó is – tavaszi-nyári újjászületési lehetıségeinkrıl írok most az
ASTROLOGIA Elektronikus Magazin (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit) e levelében,
2009. május végén.

Tavasz, virágok, illatok és remények…
Május havának végén, amikor a Bika hava Ikrekbe fordul, a csillagok idıminıségei éves
újjászületésünkhöz segítenek minket. Megcsikordul, megindul a Sors Kereke, a Karma bolygója munkára hív.
2009. május 17-tıl a Sors nagy Ura, a Szaturnusz elkezdte elırehaladó mozgását, és ez abban fog
megnyilvánulni, hogy elhárulnak elılünk a karmikus akadályok, megszőnnek a hátráltatások, a tehetetlenség,
elıremozdulhat sorsunk kereke, egy kis jól tervezett karmikus munkával sikerülhet életünket hatékonyan
elıre lendíteni. Ami tarthatatlan, az meg fog szőnni, ami a jövıbe vezet, azért alkalmas lesz tennünk. A
Szaturnusz a Szőz jegyben járva, éles fénybe állítja az életmódi kérdéseket, magatartás és viselkedés ügyeket, a
saját tevékenységünkkel kivívott egészségügyi figyelmeztetı jeleket, valamint a munkával, karrierrel
összefüggı témáinkat. Jó hír az, hogy „Ki mint vet, úgy arat!”, ha a megfelelı cél érdekében hajlandóak
vagyunk némi erıfeszítést tenni, akkor saját jelenlegi helyzetünkhöz képest a legjobb megoldásokra juthatunk.
Eme munkálkodásunkat támogatja két személyes erıinket befolyásoló bolygónk, a Mars és a Vénusz a Kos
jegyben – saját céljainkért igenis céltudatosan törekedjünk, ne várjunk senkire és semmire, a belsı erıink
velünk lesznek. Még május 30-ig hátrál a Merkur, az eszünket, értelmünket, közlekedést, technikát és
kommunikációt nehezítések, elakadások, kisebb blokkok, akadályok zavarhatják. Komoly döntéseket ugyan
nem érdemes kockáztatni, de annál alkalmasabb az idı május végéig a visszatekintésre, sorselemzı
gondolkozásra, tervek szövögetésére. Azután május 30-tól már a gondolkozásunkat vezérlı Merkur is direkt
mozgásával támogat, elırehaladóan még egy kicsit a Bika jegyben tart, majd 2009. június 15-tıl legjobb
zodiákus pályáján, az Ikrek jegyben hozhat kiváló társalgási helyzeteket, tiszta megértést emberi
kapcsolatainkba és hivatali ügyeinkbe. Ekkor indítsuk döntéssel a nagyobb fontossággal bíró terveinket, és
érdemes akár tanulmányokat is végezni kérdéses ügyeinkben, készüljünk hát a nagy tervekre, és legyen
kitartásunk benne! Ahogyan a nagy ember mondta: „Elárulom a nagy titkot, ami segített nekem, hogy célba érjek: az
én erım egyes egyedül a makacs kitartásomban van.” (Louis Pasteur)
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A MÁJUSI MUNKA ARANYAT ÉR!
www.astrologia.hu
2009. Májusi Hírlevél

2009. Május 17.: A Szaturnusz direkt mozgást kezd

Szó szerint értsük a bolygók részérıl a segítséget, mert most a MUNKA értelmei nyerhetnek karmikus
jelentıséget, ki-ki virágokat és gyümölcsöket is várhat, saját ültetése szerint. Jó idık járhatnak a tudatos
törekvésekre, sorsunk helyzeteiben a megoldások kínálkozni fognak, ám a személyes cselekvést nem
kerülhetjük el. Nekünk magunknak kell tenni valamit azért, ha változtatásokat szeretnék életünkben!
Érzelmi állapotunk szorosan összefügg szervezetünkben a hormonháztartásunkkal, az immunrendszerrel és
következésképpen a testi-lelki egészség minden megjelenésével, az élet minden megnyilvánulási típusához
hozzá lehet szokni, mint a kábítószerhez, a gyógyszerekhez vagy az alkoholhoz, mint a vásárláshoz, esetleg az
evéshez. Kérdés, mihez szoktatjuk hozzá magunkat, a gondolkozásunkat, a viselkedésünket? Itt az ideje
feltenni a nagy kérdést: milyen életet képzelünk el magunknak, mihez szeretnénk hozzászokni a gyakorlatban?
Az elképzelt kép, és a személyes hozzáállásunk lesz a megoldásokhoz vezetı kulcs. Fleming szavaival élve,
„Kezedben életed kulcsa, nézz szét, s amit látsz, az mind benned van.”
A ’tevékeny munka’ pszichológiai értelmét két példával szeretném bemutatni, a teremtésben mennyire
nagy különbség van az aktív hozzáállás és az elszenvedı magatartás lelki következményei között.
Elsı például: a gyermekszülésrıl tartja a fáma, hogy a hajdani bibliai magyarázat szerint az asszonynak
fájdalommal kell szülnie gyermekét, ez a determináció, az eleve elrendeltetettség. Azonban egy régi fordítás
szerint a kérdéses ’fájdalom’ szónak a ’munka’ is jelentése! Ha a mostanában újra feléledı alternatív
módszerek szerint, egy leendı anya készül a közremőködésre, és természetesen vállalva a segítı fájdalmak
elszenvedését maga is cselekvı részese a megszületésnek, az eredmény egy katartikus jó érzés, mindent
elfeledtetı öröm, eufória, ahol a fájdalom eltörpül, csak megerısíti a kötıdést a világra jött élethez, a szerelem
gyümölcséhez. Valahol a fájdalmat mindenképp megkapja az anya, hiszen a mővi beavatkozások után is kell
ám erı, míg a szervezet rehabilitálódik – de mennyire rossz az, amikor csak bántó beavatkozás érinti a
szervezetet, nincs helye a tevékenységnek – marad a hosszú ideig fennálló depresszió. Érdekes módon, a
természetes munkával járó fájdalmat idı múltán senkinek sem sikerül visszahívni az emlékezetbe, mert ennek
helyét kitölti az öröm. Ezt hozza a Szabad Akarat.
Második például egy köznapibb elfoglaltságot hozok, vegyük az esetet, amikor testi edzésre adja fejét az
ember, legyen célja akár egy kis tavaszi súlyleadás, akár a mővészi testformálás, a „shape”, az alak
kiszobrászkodása és a tökéletesen egészséges testi külsı elérése. Minden kultúrában volt hagyománya a test
mővelésének, ez társasági érintkezési formában, valamint párkapcsolatban, és szintén a termékenység
küllembıl fakadó megítélésében, szinte kötelessége volt a magára valamit adó embernek. Itt nem annyira a
testi adottságok megmásítására gondolok, mint inkább az adottságok alapján a minél jobb kondíció
fenntartására, és az életképesség, jó közérzet mindennapos gondozására, karbantartására a mozgás
segítségével. Szóval, képzeljük csak el a belsı fogadtatását egy jó kis kellemes izomláznak, mennyire örülünk
annak, ha megváltott fitness belépınkért cserébe érezzük, hogy dolgoztunk, és teljesen tudjuk mélyen az
izmunkban, hogy jó úton folyik az átalakulás! Izmaink formálódnak, és ha nem is törünk versenyzıi
babérokra, jó elképzelni, hogy kidolgoztunk magunknak egy kis belsı push-up eszközt, javítva tartásunkat és
önérzetünket. Testépítı edzım erre az örömre hajdanán egy számomra meglepı szót használt, azt mondta:
egy idı utána ez emberben kialakul a „súlymámor” vágya. Ez egy lelki kötıdés fogalma arra, amikor az
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ember már jó úton jár a tevékenységben, és belsı kívánság alakul ki arra, hogy növeljük a terhelést, még
tegyünk súlyt, magasabbra tegyük a mércét, többre akarjunk jutni, és várjuk a visszaigazoló testi érzést –
hiányzik, ha nincs. Kell a visszaigazolás, lelki értelemben is, és lehetnek testi jelek is a tudatosításhoz. Ezt
váltja ki a Szabad Akarat. Viszont mennyire kellemetlen fogadtatással tekintünk egy olyan esetre, amikor úgy
ér fájdalom, hogy belénk könyökölnek a metrón, kényszerő gyaloglásra fog az élet, ha meghibásodik az autó,
netalán meghúzódik egy ízületünk, neadj’isten megvernek, esetleg tartós megbetegedéssel figyelmeztet az élet
arra: nem jó úton járunk! - maradjon a hosszú ideig fennálló depresszió?... Ezek a karmikus figyelmeztetı
jelek, melyeket meg kell fontolgatni, és javaslatos lenne a szükséges döntésekkel szembenézni. Elszenvedni
mindig rosszabb a fájdalmat, és a hozzászokást itt nem szabad elérni. Változtatni kell, dolgozni kell.
A legnagyobb vágyainkat is megvalósíthatjuk, ha van szellemi fény, ami vezet, tehát célok kellenek. „Hinnünk
kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.” – mondta Madame Curie, aki
rácáfolt az eleve elrendelt tehetségek zseni-mítoszára, a determinációs karmára, és többszörösen hátrányos
helyzetébıl mutatta meg a világnak, mire képes ı, szorgalmával és dolgos kitartásával.
Kedves Barátom, vajon mit lenne jobb választani: egy kellemes kertészkedés utáni zsibbadtságot, vagy hat hét
gipsz után a sorvadó izmok gyógytornáját? A jelképi példákkal szerettem volna bemutatni, hogy VAN
VÁLASZTÁS. Az én drogom a munkám, megszoktam, hogy a karma megkéri a magáét, és nem tudok
letenni arról, hogy sikereket lássak kérdezı vendégeim életében. Hiszek a karmikus törvényekben, aki jót tesz,
az jól jár. Azt nem tudom ugyan elintézni, hogy semmi erıbefektetéssel legyen egy mágikus varázsszer, és
elintézıdjön minden, ami kell – ám talán megér egy sétát?, hogy megmutatkozzon az ÚT? El kell jönni, meg
kell hallgatni, merre terel a sors, mit érdemes cselekedni, merre lakik a Szabad Választás.

KARMA–NAP
www.astrologia.hu

Nyílt Nap: 2009. május 30. szombat 10-18h
Egy gyermeknapi ajándékot, díjtalan (az elıadásokra a belépés ingyenes) tájékozódási és karmatéma tapasztalati lehetıséget készítettünk elı 2009. május 30-ára. Szeretné megtudni, hogyan látják
e kérdést azok, akik évek óta vizsgálják a Sorsot, és jó eredményeket értek el az élet alakításában?
Jöjjön el és hallgassa meg, mi a titka a sors kifürkészésének, és ha küzd, hogyan lehet gondtalan,
boldog élete.
Bemutató nyílt napot, ingyenes tájékozódási alkalmat szervezünk a KARMA nagy kérdéseinek
megismerésére. 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.
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 )
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.
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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.

4

A S T R O L O G I A N O S T R A – Imolai Judit Magánintézete
Telefon: 20/439-1299

*

“A Csillagok és az Álmok Világa” WWW.ASTROLOGIA.HU
Levél: 1245 Bp., Pf. 1034. * E-mail: info@astrologia.hu

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 és 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: 30/690-8401
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

A májusi munka gyümölcsei
Kedves Barátom, biztosan hallotta már a mondást: „Májusi esı aranyat ér”? Karmikus jelképek szintjén a
Május, mint Bika hava a föld eleme, befektetések, alapozás, anyagi realitás, új érték teremtés hava. Vízzel
öntözve az élet ered meg minden kis rögben, ez az illeszkedés, a harmónia legtökéletesebb elemtani példája.
A víz a karma maga, ez az elem példázza a sorsot, az ısteremtést, a születést, a szeretetet és az ember
lehetıségeit is a sors anyaölén. Mennyire erıs, láttunk már nagy esıt?, elmossa akár a házfalakat, hegyeket.
Mennyire gyengéd, fenntartja a lebegı laza testet, körülöleli a bonyolult formát is, simogat és ellazít.
A víz mutatja meg, hogyan kell a karmához viszonyulni: csordogálunk, amerre út halad, kitartóak vagyunk,
hosszú távon akárhová eljutunk, életet adunk a termékeny jövınek. Bármit kezdünk meg az év során, május
havában lehetıséget kaphatunk az élettıl arra, hogy reális munkabefektetéssel a saját magunk ültette
palántákból, gondosan nevelt gyümölcsöket szüretelhessünk. A „Gyümölcsérıl ismerszik meg a fa”
igazsága kétségtelen, ezen szorgoskodhatunk, ha szabad akarati kedvünk úgy tartja. Júniusban, az Ikrek
havában már kezdıdhet is az átváltozás.
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És vajon mi lesz az arannyal? Erre is a hagyományok, a tradicionális alkímia adja meg a választ. A mágia
mővelıi mindig is tudták, hogy nem a fényes aranyrögöket kell a pincében elıállítani: az arany próbája az idı,
mi az örök érték. Minden okkult bölcs egyetértett abban: ez csakis a lelkiség lehet.
Tehát dologra!, teremtsünk valahányan olyan értéket, amely sorsunkban van írva, és továbbviszi a jövıbe saját
életünk. Ahogyan Szophoklész írta: „Keresd és rálelsz – amit nem keresnek, felfedezetlen marad az.” - 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

ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009

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.
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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/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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