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ASZTROLÓGIAI ELEMZÉSHEZ BEJELENTKEZÉSKOR SZÜKSÉGES ADATOK  

 
A születés időpontjának ismerete nélkül asztrológiai módszerekkel az a lehetőségünk adott, hogy olyan témákról tájékozódjunk, mint a szülött energia-
készlete, alapvető tehetségei, ösztönös reakciói. Viszont pontos képletből lehet csak hiteles képet látni arról, hogy a személyes képességek hogyan 
illeszkednek a környezet elvárásaihoz, milyen életterületeken fejezi ki azokat, és jövő lehetőségeibe is csak így lehet számításos módszerekkel bepillantani. 
(Képzeljük el: körülbelül négy percenként halad egy fokot az Ascendenst jelölő nyíl – ez az egy fok később, számításoknál jelenthet egy évet!) 
Az  ASCENDENS  tehát egyrészt azt a pillanatot, helyzetet jelöli, hogy a születéskor a horizonton felkelő nap a zodiákus mely jegyében, annak hány fokán 
állna (“felkelő jegy”). Másrészt elvonatkoztatott, szimbolikus jelentősége is van a szülött személyiségére vonatkozóan: az Ascendens jegyének analógiái 
felelnek meg a jungi értelemben vett personának (jelentése: maszk). A külvilág ingereire adott ösztönös és automatikus reakciókat, megnyilvánulást az 
Ascendens fejezi  ki - ez a magyarázata annak, hogy sokszor vehetjük észre: első látásra másnak ismerjük az embert, mint ami a napjegye alapján illene rá. 
Ha nem ismerjük a pontos pillanatot, a tanácskérő előzetes közreműködése szükséges: a főbb élet-eseményeket időponttal együtt egy csokorba kell gyűjteni, 
ennek segítségével lehetséges a születés időpontját, percét pontosítani számításos és pszichológiai módszerekkel (Asc. korrekció). Erre a gyűjtőmunkára 
akkor van szükség, amikor percpontosságú időpont nem áll rendelkezésünkre a születésről. Minden tanácskérő személyes anyaga bizalmas titok, amelyről 
még családtagja sem értesülhet. Tudományos célú kutatási anyagban sem nevek, sem személyes ismertetők említésére sor nem kerül. 
 

B e j e l e n t k e z e m   ASZTROLÓGIAI   ELEMZÉSRE: 
Előzetesen ELKÜLDENDŐ ADATOK postai úton vagy Interneten 

E-mail: info@astrologia.hu 
 
Név:                 
Elérési telefon:         E-mail:        
Levélcím:               
Legfontosabb kérdése(i)m:               
 
A SZÜKSÉGES ADATOK: 

1. Saját születési ideje, év, hó, nap, óra-perc és a hely: 
2. Születésének körülményei saját tudomása szerint (pl. császárral, stb.) 
3. Édesanyja születési ideje év, hó, nap, (ha nem él már, halál időpont is): 
4. Édesapja születési ideje év, hó, nap,  (ha nem él már, halál időpont is): 
5. Testvére(i) születési ideje, év, hó, nap, óra-perc és a hely: 
6. Házasság(ok), Válás(ok) ideje: 
7. Házastárs(ak) / Partner(ek) szül. ideje, hely: 
8. Találkozás időpontja, mikortól számít kapcsolatnak: 
9. Gyermeke(i) születési ideje, év, hó, nap, óra-perc, hely: 
10. Terhesség(ek), abortusz(ok) ideje, spontán vagy művi?: 
11. Milyen orvosi segítségeket vett igénybe eddig, mikor: 
12. Végzettséget adó iskolák és időpontok: 
13. Orvosi beavatkozások, műtétek, mi és mikor: 
14. Balesetek, mi és mikor: 
15. Nagyobb költözés(ek), idő és hely: 
16. Külföldi tartózkodás(ok), hely és tartam: 
17. Más, fontosnak tartott esemény, “karmikus” véletlenek: 

II. KARAKTER, SZEMÉLYISÉG:  (A válasz egy mondat.) 
1. Mit szeretne elérni az életben? 
2. Végzettsége, foglalkozása? 
3. Mit dolgozik, és mit szeretne? 
4. Hogyan tölti el szabadidejét? 
5. Hova utazna el és hogyan töltené idejét, ha sem idő sem pénz nem jelentene akadályt? 
6. Párkapcsolata(i)val hogyan ismerkedett meg? 
7. Hogyan fejeződnek be általában emberi kapcsolatai, ha változnak? 
8. Miért a leghálásabb szüleinek, mit köszönhet nekik? 
9. Mi a gyermeknevelésről vallott legfontosabb elve? 
10. Mi a kedvenc színe és a legkedvesebb étele? 
11. Tesz-e egészségéért, hogyan? 
12. Mit olvas általában és éppen most? 
13. Mit vesz fel, ha színházba megy és ha hétvégére bevásárol? 
14. Hogyan fejezi ki magát legszívesebben? 
15. Hol lakik, hogyan rendezte be otthonát? 
16. Van-e autója, milyen, szívesen vezet-e? 

Ön az adatainak megadásával hozzájárult, hogy adatait bizalmasan kezelve nyilvántartsuk. A kérdések megnevezése, a kérdőív, az adatok visszaküldése automatikusan megrendelésnek minősül és pénzügyi rendezést igényel, amennyiben visszaigazolást nyer és 
az elemzés teljesítve lett. Amennyiben kérdéseiben nem vállalhatunk szakértelmet, erről tájékoztatást kap, és kötelezettség nem terheli semmilyen el nem végzett, inkompetencia miatt el nem vállalható munka miatt. 
Az elemzések nem helyettesítenek orvosi kezeléseket, nem váltják ki a személyes döntés felelősségeit és az életfeladatokban nem mentesítenek a cselekvés, az akarati kezdeményező magatartás szükségessége alól. 
Az Ön adatainak kezelője, Imolai Judit Magánintézete fenntartja a morális korlátokat, hogy az adatokat bizalmasan és csakis saját maga használja, harmadik félnek át nem adja. Időközönként a Címlista alapján a bejelentkezett vendégek díjmentes tájékoztatást 
kapnak a programokról.  Ha érdeklődését megváltoztatná és a Címlistából való törlését kérné, erről egy telefont, SMS-t, E-mailt vagy postai levelet szíveskedjen küldeni. A Név, Cím, Elérhetőség pontatlanságából adódó visszafordított küldemények nevezettjei a 
Címlistából automatikusan törlődnek!  Ezért ha elérhetősége változik, értesíthetőségét ne bízza a véletlenre,  hanem küldjön egy e-mailt legfrissebb adataival! 

Találkozásunkig ragyogjanak Önre a csillagok!  –  Imolai Judit Asztrológus  info@astrolgia.hu 
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