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decemberében az ünnepi készülıdés spirituális részérıl készültem gondolatokat írni szeretett olvasóim, lelki
gyermekeim számára. Ám nem léphettem még messzire, az anyagi világba érkeztem… Kicsi fiam már a plázák
fényeire bámul, mindent néz, ami színes és csillogó, és ıszintén, nem tudok olyan nevelési érvet, ami alapján ne
kapna meg minden földi jót, cukrot, diót, mogyorót…
Mit jelentenek az Ünnepek, mit adhatunk egymásnak, hogyan tehetnénk szeretet-teljessé a szó igaz értelmében?
Küldök errıl egy kis olvasnivalót.
Mesterségem a Bővös-Bájos Mágia. Fabrikáltam is gyorsan egy idevaló varázsigés rímet, hogyan kérdezhetnénk
meg a Sorsot, mit hoz a jövı, miképpen készüljünk téli tennivalóinkra – és természetesen itt van a kívánságok
helye is!
Miki Miki Mikulás, üdvös-e a csillogás?
Mondd meg nekem, Télapó, lesz jövımben minden jó?
Mit rejteget a palást? Hoznál-e égi áldást?
Legyen vágyam látható, hozza el a hulló hó!

Készülıdés a Téli Ünnepekre
Asztrológiai elemzés
Copyright: Imolai Judit 2008.
www.astrologia.hu

Készülıdés a Téli Ünnepekre: régi hagyományok misztériuma.
Hova vezet a lelki út és az anyagi vásárlás?
Ünnepi idıminıségek asztrológiai elırejelzése, 2008. december.
Miképpen készüljünk fel az elkövetkezı esztendıre, 2009-re, a Mars évére?
Készülıdés a Téli Ünnepekre: régi hagyományok misztériuma.
Mindig vissza kell kanyarodnunk a hagyományokhoz, ez az asztrológia egyik alap tanítása is. A régi mindig
beválik. A téli ünnepek kiváló lehetıséget nyújtanak arra, hogy megtekintsük: hogyan kapcsolódhatunk az erıt,
hovatartozást nyújtó ısi szertartásokhoz. Összegyőjtöttem tehát különbözı népi kalendáriumok segítségével,
mely napokon folyamodhatunk akár jósló tevékenység segítségével a jövıbelátáshoz, és megidézhetjük e napokon
a termékenységet, gazdagodást hozó erıket is, ha a jeles napokra írt hagyományokat követjük.
Decemberi jeles napjaink: Borbála, Miklós, Luca, Karácsony
December 4. Borbála napja
Neves termésjósló nap: a gyümölcsfákról lemetszett ágat melegre tették, s ha az karácsonyra szépen kizöldellt, az jó termést jósolt a
következı évre. Régen Borbála napján az asszonyok nem fonhattak, mert az rosszat jelentett, például azt, hogy meg fog sántulni a
szarvasmarha.
Borbála-Barbara, kinek neve a Barbarus, azaz barbár szó nınemő alakja, egy pogány apának nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi
útra ment, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miután már régóta vágyott a keresztség után, felvételét kérje
az Egyház közösségébe. A Szentháromságba vetett hite jeleként a torony falába, amelyben addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Atyja
hazatérve az ablakok számából felismerte, hogy leánya elhagyta ısei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a
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torony fala és a sziklák megnyíltak elıtte. A hegyek között egy barlangban rejtızött, de egy pásztor elárulta atyjának a rejtekhelyet. A pásztor árulásának
büntetéseként Isten a bárányait ganajtúró bogarakká változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja. A bíró
megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett Borbála szeme láttára a legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erıt öntött lelkébe, s hogy ne féljen,
társnınek adta mellé Juliannát. A város kormányzója akkor a megszégyenítés eszközéhez folyamodott: megparancsolta, hogy ruhátlanul pellengérezzék ki a
piacon, minden kíváncsi tekintet prédájául. Borbála azonban most is az Úrhoz menekült, és meghallgatásra talált: a földbıl felszálló köd és az égbıl
leereszkedı felhı úgy beburkolta a testét, mintha teljesen fel lett volna öltözve. Végül a bíró fıvesztésre ítélte, és ekkor történt a legszörnyőbb: az apa, aki
korábban esztelen féltékenységgel óvta a lányát, most maga ragadta meg a kardot, és fejezte le. Amikor azonban hazafelé ment, villám sújtotta ıt, és nem
maradt belıle más, csak egy maréknyi hamu...
A népi tisztelet a legenda különbözı elemeihez kapcsolódik. Így a "hirtelen és készületlen halál" elleni oltalmazónak tekintik, mivel atyja
ezzel bőnhıdött a gonoszságáért. Gyakran így imádkoznak: "Add meg, ó Urunk, hogy Szent Borbála közbenjárására halálunk elıtt
részesülhessünk szentségeidben." Ez a magyarázata annak, hogy a mővészek gyakran ábrázolják Borbálát úgy, hogy a kezében cibóriumot
és felette ostyát tart. Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tőzvész ellen védı szent is, ezért a vészharangra rá szokták vésni a
képét. Ezáltal lett a harangok és a harangöntık védıszentje, de neki ajánlották a hegycsúcsokat és az erıdítményeket is. A puskapor
feltalálása után pedig, amelyet úgy tekintettek, mint a villám és a tőz egyesült erejét, hamarosan a tüzérek védıszentjévé lett.
Védıszentjüknek tekintik a hegymászók, akiket útjaikon vihar és villámcsapás veszélye fenyeget, de ugyanígy a bányászok is, akik a
sújtólég veszélyében dolgoznak. Végül a torony miatt, amelyben lakott, s amellyel oly gyakran ábrázolják, a régi építımesterek és
kımővesek védıszentje lett.
Egy jól bevált eljárás, hogyan jósolhatunk Borbála napján:
A Borbála-ágat a népszokás szerint lehet jövendölésre használni. Ha a cseresznyefa ágát Borbála napján beviszik a szobába,
karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a mi
szívünkben is kivirágzik a szeretet.
Ha nincs kertünk…akkor természetesen alkalmazhatjuk szokásos jóseszközeinket, például kártyázhatunk! Ha pedig éppen nincs
megtudakolnivalónk, különösen jó lenne angyalkártyát nézni, békés klasszikus zenét hallgatva meditálni.
December 6. Mikulás, Miklós napja
Miklós kis-ázsiai szent püspök volt a IV. században, aki a legenda szerint örökségét szétosztotta a szegények között. A néphitben Miklós
napjához idıjóslás kapcsolódik: e nap megmutatja, milyen idı várható Karácsonykor. Miklós napjához régen is hozzá tartozott a
falvakban is a mikulásozás. Beöltözött emberek járták a falut krampuszokkal, és ajándékokat osztottak. A rossz gyerekeket - akik nem
imádkoztak, vagy nem jártak templomba - megbüntették, megvesszızték ıket.
Szent Miklós (Nicholas, Nikolaosz)
Szent Miklós alakjában a fennmaradt legendakincs (elsısorban a Legenda Aurea=Arany Legenda) és a keleti (görög és orosz) egyház
hagyományai alapján valószínőleg több szentélető férfiú alakja keveredik össze. Az egyik elképzelés szerint Miklós a kis-ázsiai Pattarában
született a IV. században. Égi jel hatására választották meg a Lycia tartományban lévı Myra (vagy Müra) püspökének. Miklós jeruzsálemi
útja hatására remete szeretett volna lenni, de egy isteni sugallat visszaszólította Myrába, ahol éppen püspökválasztásra készülıdtek. Az
összegyőlt papok közül a legidısebbnek látomása volt, melyben az Isten tudtára adta, hogy azt kell majd megválasszák püspöküknek, aki
legelıször jön másnap reggel templomuk kapujába. Így lett Myra püspöke Szent Miklós.
Egy lezüllött, eretnekké vált egyházmegye élére került, melyet nagy gonddal és erıs hittel igazgatott. Mindenkivel jótékony volt, szerette
és segítette az embereket.
Egy legenda szerint püspöksége idején Lyciában hatalmas éhínség tombolt. Szicíliában (ahol viszont bıséges volt a termés) ekkor egy kereskedı olyan álmot
látott, hogy menjen Myrába, s adja el ott terményeit. Mikor felébredt, rádöbbent, hogy mindez nemcsak álom volt, hiszen tenyerében három aranyat talált
elılegként. El hajózott tehát Myrába, ahol a város jótékony püspöke felvásárolta tıle rakományát, s szétosztotta a szegények között.
A szent élető férfi sokaknak segített. Különösen a gyerekeket szerette. Amikor gyerekekkel találkozott, mindig megajándékozta ıket.
Jótékonykodását hangsúlyozza a legendáknak egy másik szála is, mely szerint Nikolas megbecsült és jómódú patarai család egyetlen
gyereke volt, akit szülei Istennek ajánlottak. Lelki életére nagy hatással volt nagybátyja, a patari püspök. Nikolas hamarosan beállt
szerzetesnek az "Új Sion" nevő rendbe, és bevonult a nagybátyja által alapított kolostorba, szülei halála után pedig összes örökölt
vagyonát szétosztotta a szegények között. Semmit sem tartott meg magának. Patarában úgy ismerték, mint jótékony papot, aki beteljesíti
Isten szavait. Egy idı után úgy döntött, hogy minden idejét lelki életének szenteli, visszavonul a magányba, csendességbe.
Ekkor azonban egy égi hang azt mondta neki: " Nikolas, folytasd munkád az emberek között és megkapod tılem jutalmadat."
Röviddel ezután Nikolast Myra püspökének választották meg. Irgalmas, bölcs és rettenthetetlen püspökként igazi pásztora lett nyájának.
Diocletianus és Maximianus császár uralkodása alatt, a keresztényüldözések idején Nikolas püspök is börtönbe került, ám ott is folytatta
Isten igéjének hirdetését.
325-ben részt vett a niceai Elsı Ökumenikus Tanácson, ahol egy szenvedélyes vitában arcul ütötte Ariust. Ezért a tettéért azonnal
elmozdították a Tanácsból, és felmentették püspöki teendıi alól.
Még azon az éjszakán a Tanács több tagjának egyazon különös álma volt: Nikolas jelent meg elıttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, a
másik oldalon Szőz Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva szimpátiájukat a magáról megfeledkezett püspök iránt. Az ámulatba esett tanácstagok azonnal
Nikolashoz siettek, és bocsánatot kérve visszahelyezték pozíciójába. Ettıl fogva óriási tiszteletnek örvendett, mindenki úgy tekintett rá, mint egy nagy emberre,
aki nem esztelen dühbıl vágta arcon a szüntelenül istenkáromló Ariust, hanem Isten iránti buzgalmából.
Püspökként is jótékonyságáról, szegények iránti szeretetérıl volt híres.
Történt egyszer, hogy egy elszegényedett pattarai nemesember olyan komoly adósságot halmozott fel, hogy lányainak már enni sem tudott adni. Nem volt más
választása, mint hogy leányai ártatlanságát bocsássa áruba, s így szabadítsa meg mindannyiukat a nyomortól. Miklós azonban amikor meghallotta ezt a
szívfacsaró történetet, elhatározta, hogy segít a családon. Éjszaka a házukhoz lopózott, és egy pénzzel teli erszényt (zsákocskát) dobott be a félig nyitott
ablakon. A legidısebb lánynak így meglett a hozománya, s ıt férjhez tudta adni az apa. Késıbb, mikor a család ismét nagy nyomorban élt, s a második lányt
kellett volna áruba bocsátani, a jótékony Miklós ismét a segítségükre sietett. Megint pénzt dobott titokban a házba. A második lány is férjhez mehetett. A
harmadik lány, mikor hasonlóan kétségbeejtı helyzetbe került, szintén megkapta tıle az adományt. Senki nem tudta, ki volt a jótékony éjszakai adakozó, de
az apa kíváncsi volt, ezért harmadik alkalommal kileste, ki dobja be a pénzt. Meglátta Miklóst, és mindenkinek elhíresztelte a nevét.
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Szent Miklós jelképei között is szerepeltek késıbb ezek a kis zsákok. Egy érdekes további legenda is ered, feltehetıen ezekbıl a
jelképekbıl. A zsákocskák ábrázolását ugyanis gyerekfejekkel tévesztették össze.
Mikor egy gonosz kocsmáros cefrével telt hordóba fojtott három gyermeket, Miklós feltámasztotta ıket. (Más források szerint vándordiákokat gyilkolt meg a
fogadós.)
A hagyomány szerint Nikolaosz püspök Myrában halt meg. Justiniánus császár uralkodása idején (527-65) még bazilikát is emeltek
tiszteletére Konstantinápolyban. Amikor azonban Myra szeldzsuk törökök kezére került, több itáliai város kezdett versengeni földi
maradványaiért, emléktárgyaiért. Relikviái 1087-ben Bari városában bukkannak fel. A relikviák elhelyezésekor II. Orbán pápa (1088-99) is
jelen volt. A bari szentély nem véletlenül lett a középkorban híres zarándokhely.
Németalföldön "Sint Claas" tisztelete egybefonódott azzal a helyi szokással, hogy ünnepén a polgárok ajándékot osztottak szét a
gyermekek között. (Feltehetıen jótékonykodására, gyerekszeretetére emlékezve.) Ez a szokás aztán elterjedt német földön, késıbb
Angliában, majd az egész kontinensen.
A kis-ázsiai keresztény püspök tisztelete is megmaradt. İ lett a gyermekek, a hajadonok, az aggszüzek védıszentje. Az illatszerészeké
(mert Bari városából terjedt el a mirha használata), az utazóké, a zarándokoké (Myra püspöke járt a Szentföldön és Egyiptomban is). A
tengerészek és a révkalauzok is védıszentjükként tisztelik.
Egy legenda szerint halála után Lykia partjainál megjelent egy viharba keveredett hajónál, és a majdnem szerencsétlenül járt vitorlást biztos révbe irányította.
Egy másik legenda szerint egyszer az ı hajója keveredett viharba, s már-már úgy látszott, hogy elsüllyed, de Miklós imái kisegítették ıket a veszedelembıl. A
tenger elcsitult, s a víz tükörsima lett. A hajó megmenekült.
Különbözı országoknak és tartományoknak is védıszentje volt. İ Oroszország, Görögország, Szicília, és Lotaringia patrónusa.
Egy jó recept, hogyan ünnepelhetjük Miklós napját:
A Mikulás a gyermekek, a lélek, a lelki gyermek iránti szeretet ünnepe. Asztrológiailag a Jupiter testesíti meg mindazt a szeretetszimbólumot, amely az érdek nélküli elfogadást jelenti. Nem kell jó iskolai teljesítmény, fegyelmezett magatartás, kiváló jövedelem ahhoz,
hogy az ember szerethetı legyen… Csak azért, mert megszületett egy kis lélek, már önmagában méltó a szeretı elfogadásra. Igen jó
pedagógiai alapelv is a jó tulajdonságokkal való felruházás! Ha valakibe „belelátjuk” a jó képességeket, akkor az optimizmus, a bizalom, a
felmagasztalás csodát tesz: az illetı valahogy belenı a szerepébe.
Mikulás napján igyekezzünk szeretni, adakozni. Jó tett a dicséret, megtisztelı szófordulatok, kedves apró ajándék, és a meleg
társaság, szeretet megosztása másokkal.
December 13. Luca napja
A Gergely-naptár életbe lépése elıtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, éjszakája pedig az év leghosszabb éjszakája, s mint
ilyent természetesen gonoszjáró napként tartották számon.
Szent Lúcia
Neve a Lux=fény, fényesség, világosság szóból ered. A legendák szerint Lúcia egy fiatal szőzlány volt az ókeresztény idıkben. Mikor
édesanyja nagyon megbetegedett, együtt elmentek segítséget remélve Szent Ágota sírjához. A lány ott elaludt, s álmot látott. Ennek
hatására elhatározta, hogy Jézus menyasszonya lesz. Édesanyja meg is gyógyult, de ennek ellenére sem fogadta el lánya elhatározását.
Pogány vılegényhez akarta adni, s pogány bálványok hódolatára kényszeríteni Lúciát. Mivel Lúcia nem tágított elhatározásától, ezért
elítélték. Igás állatokkal akartak keresztülhajtatni testén. Az állatok azonban megtorpantak a lány lekötözött teste elıtt. Végül megégették
Lúciát, így lett vértanúvá. A legenda szerint csak akkor halt meg, amikor befejezte imáját.
Egy másik hagyomány szerint saját maga szúrta ki a szemét, hogy ne tetsszen kérıjének. Ezért is lett a késıbbi szent a szemfájósok, és a
vakok védelmezıje.
A magyar néphitben Luca egyáltalán nem hasonlít Szent Lúcia alakjára. Nálunk Luca kísértetszerő, kitalált lény. Külseje: csúnya
öregasszony, máshol fehérleples alak. (A lányok ennek megfelelıen "Lucázáskor" fehér lepedıbe burkolózva jelenítették meg.) Bár néha
luca-boszorkánynak is mondják, alakja nem azonos a néphit boszorkányával. Míg ugyanis a boszorkány általában élı személy, akinek
vannak természetfeletti adottságai, képes átváltozásra, de van emberi alakja, addig Luca nem egy a faluban lakó ember, hanem kitalált
alak.
Egy-két jó praktika, hogyan „Lucázhatunk”:
Mivel „sötét” nap, a klasszikus Bővös-Bájos Mágia jósló tevékenységeit nem végezzük, hiszen az intuíció kevés, a sötét erıi mőködnek.
Különösen jó viszont hagyományként gyakorolni a védelmezı technikákat: fokhagymával kenhetjük az ajtófélfát (előzi a gonoszt),
vállunk mögött szórhatjuk a mákot (míg a boszorkák felszedik, menedékbe jutunk), szentelt krétával rajzolhatunk keresztet a talpunkra
(óvja lépteinket)… Mai korunkban leginkább a spirituális védelem, amulett használat, kristályterápia, meditáció, burkolózás, telepatikus
önvédelem van napi használatunkban.
Törekedjünk a fény használatára! A Luca-nap kiváló nap a régi, elhasznált, kinıtt lelki terhek letételére. Valódi tüzet (vagy legalább
gyertyát) is gyújthatunk ezen a sötét éjjelen, hogy egy-két elöregedett szokást papírra vessünk, a szimbolikus szavakat elégessük,
megkönnyebbülve, tisztán, fényes lélekkel léphessünk tovább az ünnepek magasztossága felé.
Jósolhatunk is. A Luca naptól számított tizenkét napon át, érdemes megfigyelni az idıjárást és a hangulatunkat, mik történnek, milyen
jelek jönnek. Ugyanis a tizenkét nap tizenkét eljövendı hónap lesz a jósló szertartásban, megtudjuk, milyen lesz a következı esztendı!
December 24. Ádám-Éva napja
E napon böjt van, ezért karácsony böjtjének is nevezik. Számos népszokás, hiedelem tartozott ehhez a naphoz. Mezei munkát már
ilyenkor nem végeztek. Az asszonyok takarítottak, sütöttek, fıztek. A férfiak kiseperték az udvart, kitisztították az istállót. A kölcsönkért
tárgyakat, eszközöket visszaadták vagy visszakérték, mert úgy tartották, ha a tárgyaik másoknál maradnak, az elviszi a szerencséjüket.
Ezen a napon és a karácsonyra való készülıdés idıszakában is jellemzı a köszöntés. Különbözı vidékeken ennek más-más
hagyományai vannak. Jellemzı volt sokhelyütt, hogy 24-e éjjelén pásztorok járták a falut, nagy zajt csapva "őzték el a gonoszt".
Egyébként különbözı korcsoportok különbözı napszakban jártak köszönteni. Délben kezdték a gyerekek, vacsora után a fiatalok, este 9
után a felnıttek, többnyire a házas emberek. A köszöntés fajtái: kántálás (énekelve jártak házról házra), a betlehemezés (betlehemmel
jártak, megjelenítették a bibliai jelenetet, a pásztorok köszöntését), vagy szálláskeresés (eljátszották, mikor Mária és József szállást
keresett). A különbözı köszöntések feladata volt a következı évi termékenység, bıség, szerencse biztosítása.
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A 24-i eseményekben fontos szerepet játszott a vacsora. A katolikus egyház valaha szigorú böjtöt rendelt el erre a napra. Ekkor a böjt az
éjféli miséig tartott, késıbb az egyház megengedte, hogy a böjt alatt is napjában egyszer jól lehet lakni. Ekkor nıtt meg a jelentısége a
karácsonyi ebédnek vagy vacsorának. A jellegzetes 24-i, esti ételek azonban még ma is ırzik a böjti étrendi szokásokat. Ilyen például a
halfogyasztás szokása, vagy a jellegzetes karácsonyi mákos guba. Fontos volt a karácsonyi asztalra és alá tett dolgoknak a szerepe is. A
karácsonyi abroszból vetettek késıbb elıször az évben, mert az termékenységet hozott. Az asztal alá gazdasági és házi eszközöket tettek,
mert ezek ott megszentelıdtek, és ezáltal késıbb hatékonyabbak voltak. A karácsonyi ételek maradékát (karácsonyi morzsa) az asztalon
hagyták, mert késıbb mágikus tulajdonsággal bírtak. Azt tartották, hogy az ilyenkor hazajáró holtak ebbıl esznek. Ez az idıszak
egyébként a természetfeletti lények eljövetelének idıszaka is volt. Az éjféli misén a templomban a lucaszékre állva meg lehetett látni a
boszorkányokat. Egyes hiedelmek szerint ilyenkor meg lehetett érteni az állatok beszédét is
Egy jó recept Karácsony elıestéjére:
Mindent tegyünk minél egyszerőbben! Érdemes könnyeden venni az étkezést is. A rendcsinálásnak és a kitisztogatásnak,
megtisztulásnak több spirituális eredménye lenne, mint a számtalan, testet terhelı ételek elkészítésének. Készítsük fel otthonunkat és
belsı világunkat a csendre, a lelki megbékélésre. Természetesen ki-ki vallásos neveltetésének megfelelıen a misére is elmegy, ám a
lélekben lakozó szeretetnek nem kellenek a külsıségek, nem e formaságok hozzák az üdvösséget. Szeretteinkkel legyünk, az igazi
családunkkal, ahol szívünk szerint otthon vagyunk.
December 25. Karácsony napja
E nap a téli napforduló ideje, különbözı vallásokban a napistenek ünnepe. A keresztények ezen a napon Jézus Krisztus születése
napját ünneplik.
A keresztény családok ilyenkor elmentek a templomba, utána megebédeltek a karácsonyi asztalról. Az ünnep családi körben telt.
Ezen a napon semmilyen munkát nem szabadott végezni, sokhelyütt még a seprést is tiltották, s ilyenkor az istállóból a trágyát sem
szabadott kihordani. Néhol a fızés is tilos volt az emberek elképzelése szerint. Ezért jellemzı - a máig is fennmaradt hagyomány - hogy
kocsonyát ettek. Ezen a napon is jártak a karácsonyköszöntık. Betlehemeztek, pásztorjátékot mutattak be, s ezzel ajándékokat
győjtöttek.
Természetesen, mint minden fontosabb fordulóponthoz a néphitben, ehhez a naphoz is kapcsolódott idıjárásjóslás. Ha karácsony
vasárnapra esik, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tavasz, de bı termés és nagy állatszaporulat várható. Ha hétfıre esik, akkor
ködös tél, szeles tavasz, jeges, viharos nyár várható, valamint dögvész, és állatpusztulás. Ha keddre esik 25-e, akkor nagyon hosszú lesz a
tél, nedves a tavasz, sok gyümölcs és szılı várható. Ha szerdára, akkor kemény zúzmarás tél, kemény tavasz, nedves nyár, kellemes ısz,
és sok gabona lesz. Ha csütörtök, vagy péntek az ünnepnap, akkor kellemetlen tél és forró nyár lesz, de hullani fognak az állatok. A
szombaton ünnepelt karácsony jó telet, szeles tavaszt és nagy drágaságot hoz.
Egy másik elképzelés szerint a Luca naptól karácsonyig tartó idıszak (12 nap) idıjárását kell figyelni, annak ugyanis megfelel a következı
év hónapjainak idıjárása.
December 26. István napja
Egészség- és termésvarázsló napnak tartották karácsony másnapját. Ha jó idı volt, azt tartották, jó lesz a termés.
E napon is jártak még a betlehemesek, de az Istvánok - akikbıl akkoriban sok volt faluhelyen - egymáshoz is szívesen jártak ilyenkor
köszöntgetni. Az étkezések ilyenkor is még az ünnepi menüt jelentették. Húsleves, disznóhúsból készült fıétel, kalács, bor, pálinka
szerepelt a leggyakrabban az étlapon.
December 27. János napja
A harmadik karácsonyi napnak tekintették ezt a napot. Törökkanizsán egy érdekes jósló szokás kapcsolódott hozzá. A legények kivitték a
szemetet az udvarra, s úgy tartották, amelyik irányból ilyenkor elıször hallottak valamilyen hangot, késıbb abból az irányból fognak
nısülni.
Az Istvánhoz hasonlóan a János is gyakori név volt, így természetesen ehhez a naphoz is elsısorban a nagy ünneplések tartoztak hozzá.
A "jánosolók" köszöntése általában egy pohár bor felhajtásával járt. Ennek a szokásnak a magyarázata, hogy Szent János poharából erıt,
egészséget lehetett meríteni. E nap emellett patkányőzı, óvó, védı nap is volt. A régi baranyai szılısgazdák ilyenkor bort szenteltek, s a
szentelt borból aztán minden hordóba tettek, hogy a hordók tartalma meg ne romoljon.
Egy családi jó szokás Karácsony napjaira:
Vajon mit érnek az ajándékok, ha nincs együtt-lét? A szeretteinkkel törıdni, a családdal lenni, belsı csendben, békében élni lenne
legfontosabb dolgunk Karácsony napjain. Sok ember küzd azzal, hogy vesszıfutásként járja a szétszóródott rokonokat, vidéki
családtagokat, széthullott családok igyekeznek megcselekedni a láthatást mint kötelességet…
Ha szeretnénk a Karácsonyt békében ünnepelni, elıre szervezve, egy igazi összejövetel hozná meg az ünnep varázsát. Régen mindig a
nagyszülıknél, nagymamánál-nagyapánál jött össze az egész család, elıkerültek a régi társasjátékok is, és egy kellemes, sütemény és
mandarinillatú, dologtalan, szeretetteli gyertyafényes ünnepet hozott az összegyőlés. Miért ne szerveznénk minél kevesebb zaklatott
kötelességet? Hagyományos, sok személyre elıkészíthetı, „elálló” ételeket kell elıre bekészíteni.
Ne felejtkezzünk el azokról, akik egyedül vannak, akiknek tudtunkkal nincs rokona, és baráti társasága sem. Ha tudunk olyan
ismerısrıl, aki az ünnepeket fekete napokként éli meg, hívjuk meg asztalunkhoz azt a szomszédot, kollégát, akinek így családi hangulatot
ajándékozhatunk. És lám, még örömöt hoz magunknak is, amikor látjuk: mennyi minden megosztanivalónk van.

Hova vezet a lelki út és az anyagi vásárlás?
Idıszerő megfontolnunk, hogy mennyi reklám, hirdetés buzdít a Karácsony külsıségeinek megélésére. Szinte rosszul érzi
magát az ember, ha nem költ vagyonokat a csillogó dobozokra…Egyfajta megfelelési kényszer hajtja az embert arra, hogy a
szeretetet valami módon látható formává testesítse meg, így manifesztálja, miképpen, mennyire fejezhetı ki egy nem látható
érzelem.
Hagyomány szerint a Karácsony egyrészt a szegénység ölén, a jászolba született Jézus ünnepe, a spirituális tiszta gyermek
dicséretére, másrészt a napkeleti bölcsek jelképi ajándékkal kedveskedtek az újszülöttnek, vittek aranyat, tömjént, mirhát.
Mi tehát a követendı út, hogyan éljük meg a szokásokat?
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A napkeleti bölcsek adják meg a választ. İk az asztrológia küldöttjei voltak, akik személyükben az EGY-séget képviselték.
Az egyiptomi vidékrıl érkezı csillagjóslással foglalkozó káldeus papok már nem elégedtek meg a puszta tudással, az anyag
birtoklásával, ezért a számításaik szerinti isteni irányba útra indultak, hogy megtalálják a Lélek képviselıjét, az új királyt, az új
eszmét. Betlehembe érkezı vendégekként a napkirályok ajándékaikkal azt fejezték ki, hogy legyen ezen túl egy az anyag és
a lélek. A szellemi, spirituális isteni jelképet hozta ajándékuk, a háromság. Arany, tömjén, mirha – test, lélek, szellem
hármassága a jelképi ajándék. Nem volt nehéz számukra egy idegen, szegény vidékre utazni, magukkal hozva a változás, a
befogadás képességét, a szeretet vágyát, a lélek jegyében. Isteni csillag született, a szeretet: ennek idejét és helyét ki tudták
számolni, ám a megtapasztaláshoz a személyes Út kellett - ezt ünnepelték a maguk módján.
Az ünneplés receptjét minden család, minden lelki közösség maga formálja – leginkább ezekre hagyatkozzunk. Furcsa
lenne, ha egy közösség szokásait egy ember szeretné reformokkal változtatni pontosan a hagyományok idején: ezért a
hovatartozásunk döntse el, miképpen tudunk részt venni abban a közösségben, ahol élünk. Sajnos, ha ide tartozik a vásárlás
szokása, akkor talán csak az elıregondolással, takarékossággal tudjuk enyhíteni a szertartás terheit. Ha van lehetıségünk lelki
út követésére, tegyük a szertartásokat közös új szokássá, tanulhatunk közös éneket, készíthetünk saját kezőleg
karácsonyfadíszeket, lehet kedvesség egy tányér sütemény egy régi recept alapján. Mindig a másik elfogadása, a másik
felkeresése, a szeret szimbólumai vezessenek abban, mi ilyentájt a jó: nem a saját ötlet, hanem mindig az legyen, ami a másik
embernek a jó.

Ünnepi idıminıségek asztrológiai elırejelzése.
Az asztrológiai áttekintés segít abban, hogy a csillagok támogató sugarával együtt felkészülten várjuk a lelki feladatokat: vajon
mit ígérnek a csillagok? Milyen idıminıség lesz a téli ünnepeink táján?
Mikulás napja, 2008. december 6.
A szeretet jelképének bolygója és a Nyilas jegy idejének ura, a Jupiter rangvesztettségben halad a Bak jegyben: emiatt kevés
igazi karitatív jelenség mutatkozik társadalmunkban, a tiszteletet nélkülözik a mindennapok, gondok vannak a politikában
csakúgy, mint a családi nevelési kérdésekben. A Nap, Mars és Merkur a Nyilasban egy beszédes, energikus, oktató jellegő
idıt hoz, amikor okoskodásnak tőnhet a kéretlen lecke. Nehezíti a hangulatot, hogy a lélek bolygója, a Hold az Uránusszal
együtt és a Szaturnusztól szembıl támadottságban áll: számíthatunk hirtelen vitás kitörésekre, nevelı hatású fellépésekre,
börtönnek érezzük kötelékeinket.
Legyen vezetınk a nap két legjobb ereje, a Halak jegyben álló Hold energia és a Bak jegyben járó Vénusz: elevenítsünk fel
idealistán szép, családi mítoszokon alapuló szertartásokat, ha más nem jut eszünkbe, vegyünk példát filmekbıl, legyen sok
dallam, kellemes ének a kísérınk, foglalkozhatunk ezoterikus játékokkal, kártyázással, és a kevesebb több elvén
ajándékozzunk csak igazi értéket. A két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz között jó fényszög segít majd abban, hogy
kicsik és nagyok, gyermekek és szülık megleljék majd helyüket a társaságban, és a szeretet melegsége legyen e nap tartalma.
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Karácsony
Ha sikerül megállnunk, hogy huszonnegyedikén még utoljára a Skorpió Holdnál ne verjük túlzó bevásárlásba magunkat,
akkor a két karácsonyi napon Nyilas Holdnál a spirituális hangulat lesz már vezetınk, és mintegy vallásos áhítatban töltheti
az ünnepet még az is, akinek ez nem eredeti neveltetése. A világban számíthatunk a Bakba lépett Plutó és a ráfutó Mars miatt
erıszakos cselekményekre, várhatóak természeti katasztrófák és emberkéz által elkövetett tragédiák is. Nem lehet
tudatunkon kívül helyezni a világgazdasági válság nyomasztását, pontosan azért, mert Karácsony után a szaturnuszi Bak
jegybe érkezik hat bolygó (Jupiter, Merkur, Nap, Plutó, Mars, Hold), és a következetes, szerény életvezetés lehet csak
vezérelvünk mindenben. Jó alkalom a karácsonyi idı arra, hogy a názáreti sorsán tőnıdve, megnézzünk néhány filmet a
lelkiségrıl, megemlékezzünk az ács szerénységérıl, és ne törekedjünk többre, mint amire valóban szükségünk van.
Karácsonyi napjainkra legyen segítségünkre a csillagok felıl a Vízöntı Vénusz, amely rokonszenves idegen eszmékkel is
barátságos tud lenni, a Bak Merkur, amely kevés szóval, megfontoltan ad szánkba felelısségteljes gondolatokat, és a Szőz
Szaturnusz, amely a legegyszerőbb munkákban is erıt nyújt a kitartáshoz. Különösen jó idınk lesz Nyilas Hold mellett a
spirituális utazásokra (olvasni és filmeket nézni jó), vagy valódi útrakelésre (felkereshetjük a rokonokon kívül még távoli
ismerıseinket is!).

Miképpen készüljünk fel az elkövetkezı esztendıre, a Mars évére?
Talán szívesen elıre tekintenénk, hogy bepillantást nyerhessünk a 2009-es esztendıre, a Mars évébe. A cselekvés, nyers
erı, a motivációk, vágyak és harcok planétája, a Mars, más néven Árész hadisten fogja energiáival jellemezni az Új Évet.
De majd e témának külön levelet szentelek, a helyzet komolysága miatt megtisztelem majd az erı istenét azzal, hogy
részletesen megvizsgáljuk az erı idıit. Most elıször gyakoroljuk a tevést, a cselekvést, a tennivalót. Ugyanis a Mars pontosan
azt tanítja: cselekvésben kell megélni minden pillanatot, pontosan a tett jellemzi majd az ember erıit és nem a haszontalan
gondolkodás…
Mágikus módon, szavakkal és kívánságokkal teli rámondást, egy idevaló rigmust írok, kezdjünk békés ünnepi idıket, majd új
évet – mondogassuk együtt, legyen szép, áldott ünnepünk!
Kis Karácsony, nagy Karácsony,
Teljesüljön minden álom.
Ajándékba áldást hozzon téli szél,
Mindenkinek boldogságot, ki remél!

Kedves Olvasóm,
Remélem, hogy a most küldött olvasnivaló elgondolkoztató, és talán segítı módon töltötte ki az átgondolásra fordított idıt,
esetleg hozott egy-két szép emléket, ötletet, szellemi táplálékot az elkövetkezı idıkre.
Kívánom, hogy áradjon segítség a csillagok felıl a mindennapokhoz,
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 - 2008. Ősz-Tél:
A programok során közremőködı asztrológusok:
Blaner Ágnes, Dudás Mária, Molnár Klára, Sebestyén Attila, Tasnádi Éva.
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
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: 2008. Nov. 16. 10-18h
Ár: 15.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 12.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2008. november 12. illetve a férıhelyek erejéig.
Bejelentkezem: -> info@astrologia.hu
TAROT Kártya Tanfolyam
Önismereti Kártyatanfolyam, a Királyi Út
A Sors és a Világmindenség fürkészése
Kétnapos jósmővészeti csoportfoglalkozás, bevezetés a Tarot kártya világába
Téma: A Tarot Titkai, szimbólumok, vetés és olvasás
Idı: 2008. December 6-7. Szombat - vasárnap 10-18h
Ár: 30.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 24.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak)
Jelentkezési határidı: 2008. november 30. illetve a férıhelyek erejéig.
Bejelentkezem: ->info@astrologia.hu
A tanfolyamok helyszíne:
Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
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:: ->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.
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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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