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Kedves Barátom,
Kellemes Tavaszi Ünnepeket kívánok! Húsvét a Lélek újjászületésének ünnepe, és hamar itt lesz az
Anyáknapja, és Gyermeknap is. Az ASTROLOGIA Elektronikus Magazin (ASTROLOGIA E-Zine,
copyright: Imolai Judit) e levelében, 2009. áprilisában a tavaszi lelki újjászületéshez szeretnék egy
kis segítséget adni azzal a Karma-Nappal, melyet május végén szervezünk meg lelki
gyermekségünk örömünnepére. Minden lelki erınkkel azon dolgozunk, hogy Sorsunk elırefelé
haladjon, ahogyan a csillagok is sorban a támogatásukat fogják nyújtani!
Tavasszal minden újjászületik. Bár akár minden nap is kezdhetnénk új karma-kört, új életet: ez a szándék
sokkal több energiát kap a természettıl ilyenkor, amikor körbenézünk, és a világ színesebb, fényesebb a
napsütés, szebbnek látszik az élet, több erınk van. 2009. április 18-tól a Harmóniát jelentı Vénusz bolygó
ismét támogatja szeretet- és kapcsolati törekvéseinket, hiszen direkt mozgást végez újra – és önmagunkkal, a
belsı jóérzéseinkkel is nagyobb békében lehetünk segítségével. Mivel a Kos jegyben kezdeményezı szerepet
is magára ölt ez a bájos kapcsolati belsı szerepszemélyiségünk, miért is ne tennénk valamit önmagunk
örömeiért? Örüljünk, aminek csak lehet!
"Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdı csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz.
Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.
Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt"
(Wass Albert)
Nagyon várjuk már a május 18. után bekövetkezı karmikus fordulatokat is, hiszen a Szaturnusz ekkor kezd
ismét jó energiákat nyújtani abban, ha életünket, személyes sorskerekünket a megfelelı irányba fordítanánk.
Addig is, fokozott figyelemmel ápoljuk személyes belsı erıinket (törekedjünk pozitív gondolkozásra,
tornázzunk, végezzünk energetizáló gyakorlatokat), hiszen május végéig még meglátogathat a nyomottság,
egyedüllét-érzés. Május végétıl aztán már egyetlen csillagra sem foghatjuk, miért nem vesszük kezünkbe az
életünket! Ideje kitisztítani a télrıl maradt fakó színeket, legyen lelkünkben igazi Tavasz! A pillanat örömét
ragadjuk meg, ebben lehet hasznos idıtöltésünk a Karmával való összpontosított foglalkozás. A Karma
planétája, a dolgos, szorgalmas Szőz jegyben a Szaturnusz arra hív, hogy életmódi és szemléletünkben
elérhetı változások segítségével javítsuk sorsunkat.
Küldök is egy Meghívót – találkozzunk, dolgozzunk együtt a sorsunk jó értelmén! Levelem végén egy kis házi
feladat is következik, hiszen egyedül is lehet tavaszi lelki tisztogató munkát végezni, vegyük át szokásos évi
karma-meditációnkat.

KARMA–NAP
www.astrologia.hu

Nyílt Nap: 2009. május 30. szombat 10-18h
Szeretné megtudni, 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,
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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.
Karma Nap Program:
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
„Amerre a sors szele fújt” Szabad választás vagy karmikus feladat – teher vagy fejlıdés a párkapcsolat. A tanuló karma
„Ráadás a karma sója” Családi örömök: édes terhek és karmikus feladatok otthonunkban. A választott karma
„Mővészi rendszer a teremtésben” Következetes törvények a karmában, jelképnyelv üzenetolvasás, az elemzés technikái
„Akarat vagy elrendelés” Gyönyörő a kilátás, ha a hegyet már megmásztuk! Létezik szabadság
13h /Szünet/ Beszélgetési lehetıségek
14h Szakértıi konzultációk: Gyors konkrét kérdés-feleletek egyéni sorskérdésekben – különbözı szakterülető specialistákkal
Asztrológusok közremőködésével, akiknek különbözı szakterületeik:
Symbolon szakértı, Tarot szakértı, Gazdasági és vállalkozási kérdések szakértıje, Családsegítı szolgálati szakértı
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.

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.
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.
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.

2

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

Kedves Barátom, tud már valamit az életrıl, megtanulta, hogy szorgalmasnak lenni érdemes?
Egy kis tavaszi házi feladattal lehet készülni arra, hogy a Sorssal minél nagyobb békében legyünk.
Önálló meditáció után azonnal hozzá lehet fogni a karma jobbításához.
KARMAOLDÁS - Karma-Kulcsok Tizenkét Pontban (gyakorlati munka)
1. Hamarabb ébresztem magam, mint szoktam.
Reggel idıt találok arra, hogy visszaidézzem álmomat.
Átgondolom a napomat, hogy csak befelé figyelek majd, magammal törıdöm.
Megmozgatom magam, majd alaposan, rituálisan megtisztálkodom.
2. Lelki-szellemi erıt győjtök. Meditálok.
Olvasok valamilyen lelkileg ösztönzı olvasmányt, erıgyőjtı maximát, Szentírást, füveskönyvet.
Nyugalomban, szeretetben töltök magammal IDİT.
Adok magamnak türelmet és figyelmet, hogy egyedül, csendben lehessek.
Ha szükségem van pihenésre, egyszerően relaxálok, vagy alszom.
Ha felmerülnek gondolataim, nyíltan befogadom, meghallgatom, lejegyzem ıket.
Ha feltör a múltam, megnézem a képeket, átélem, majd végignézem, hogyan távozik, múlik el.
3. Megtisztogatom magam és környezetem.
Körbenézek magam körül, megszüntetem a kellemetlen látványokat, rossz emlékő dolgok jelenlétét.
Rendszerezıen csoportosítom tárgyaimat, megjavítom ıket, és a használhatatlanokat kidobom.
Szertartás szerően teszek valamit a jó levegıjő tisztaságért, kétkező munkával is takarítok ezért.
4. Találok egy kellemes, pozitív, de nem kifárasztó tennivalót, amely elırébb viszi életem.
Csak azzal foglalkozom, hogy építsem sorsom, jótékony legyek, felfelé törekedjek.
Egyszerő tennivalókat, rutin dolgokat teszek csak, magam körül rendet teszek, ellátom magam.
Kis lépésenként haladok, de rendszeresen törekszem a rendezettségre.
5. Ítéletmentesen fogadok mindent.
Csak a szemlélıdéssel foglalkozom.
Az életemben felmerülı történéseket végignézem, társaim meghallgatom.
Nem kritizálok sem tetteket, sem embereket.
6. Nem méltatlankodom.
A sorstól mindig támogatást kapok, a történések csak jelek erre. Elfogadom.
Merre jutok? Mindig amerre szükséges. Majd megértem.
Mindent örömmel fogadok, és megtekintem, mi benne a jó, merre terel, merre vezet.
7. Helyesen táplálkozom (böjtöt tartok).
Igyekszem kiüríteni szervezetembıl a felhalmozott mérgeket, feldolgozatlan felesleget.
Nem fogyasztok nehéz húsokat és zsírokat. Kerülöm az édességet, kávét, alkoholt, luxus táplálékokat.
Sok folyadékot, sima vizet, gyógyteát iszom, átmosom szervezetem.
8. Teszek valamit, amit eddig kerültem, mert kellemetlen kötelesség volt.
Visszatekintek az elmúlt idıkre, mi alól igyekeztem kibújni.
Azzal a tudattal, mintha tiszta lappal indulnék, lépéseket teszek ennek a feladatnak a megoldására.
Elıre gondolok arra, milyen könnyő lesz lelkem, ha végeztem ezzel.
9. Névtelenül teszek valami jót.
Körbetekintek, hogy magamhoz képest mennyien szenvednek jobban, megvizsgálom az embereket.
Keresek gondolatban valakit, akin segíthetnék.
Titokban, hogy személyem ne derülhessen ki, teszek javára, dolgát elintézem vagy adományt nyújtok.
10. Foglalkozom azzal az emberrel, aki környezetemben nekem a legnagyobb kereszt.
Mintha ismeretlennek foglalnám össze, röviden elmondom magamnak, mik a tények közöttünk.
Értékítéletet hozok, hogyan jutottunk idáig, és mit kell tanulnunk egymástól kölcsönösen.
Tervet gondolok ki, majd lépéseket teszek, hogyan közeledhetnénk. Megteszem az elsı gesztusokat.
11. Médiaszünetet tartok és felveszem a természet ritmusát.
Megpróbálok újságok, televízió, rádió, mozi, telefon, internet nélkül létezni.
Keresek egy csendes helyet, ahol elmélyülhetek, kellemes hangokat (víz, madarak, természet) hallok.
A Nap lenyugvásával én is nyugovóra térek, vagy egy ideig nézem a csillagokat, gyertyával meditálok.
12. Elalvás elıtt végignézem a napom, mit éltem meg.
Visszaemlékszem a napomra. Visszagondolok arra is, amit így utólag látva másképpen tettem volna.
Elképzelem, hogy egy legközelebbi lehetıség alkalmával hogyan cselekednék.
Hálát adok, hogy megélhettem a mai napom, szeretettel gondolok azokra, akik velem voltak lélekben.
Leírom, hogy naplóban rögzüljön, mit éltem át mélyen magammal négyszemközt.
Amikor majd újra visszatérek a Karmaoldás gyakorlataihoz, utólag idırıl idıre összehasonlítom, milyen témákkal foglalkoztam, és hova jutottam.
Egybevetem azokkal a tapasztalatokkal, amit más módszerekkel érzékeltem, és megerısítéseket keresek, hogy élet-utamon karmikusan jó irányban
haladok.
Kedves Barátom, további jó mély, elırevivı karmikus munkát kívánok – együtt velünk, vagy akár egyedül!

Kedves Barátom, remélem, hogy a most küldött hír segíti majd abban, hogy a Tavaszt igazi életfeladatának szentelhesse!
Kívánom, hogy találja meg mindennapi örömeit és legyenek boldog 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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ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009

Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok - 2009. Tavasz:
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.
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.
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