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Kedves Barátom,
Barátom,
Nyár derekán, az év közepén, 2010. júliusában az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban

(ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), a nyaraló idıkre küldök most egy ezoterikus
horoszkóp levelet.

„Üdvözlet, szeretettel!”
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010.
2010. Júl
Július
Elmúlt már az esztendı fele, így egy pársoros nyári képeslapot küldök: „Üdvözlet, Szeretettel”.
A Rák hava a hagyományok, régi gyökerek emlékezı zodiákusa. Ezért most az Esztergomi Érsek 1662-es
naptárából idézem, mivel kellene júliusban-augusztusban foglalkozni annak érdekében, ha a pontosan a
szezonnak megfelelı tevékenységet végeznénk! Mióta a kalendáriumokat tartjuk a hagyományok alapjául
szolgáló bölcsességeknek, mindig megnézzük, mit tanácsoltak elıdeink az Idı tiszteletben tartására:
„Aratni köll. Ka∫zálni, ka∫zálni, gyüjteni. /…/ az mit Julius és Augu∫tus meg nem fız azt meg nem suti ∫eptember /…/
Az kik orvo∫ágnak valo füveket á∫nak, két kiváltképpen való üdıt javallanak. Eggyiket Augu∫tusnak hóld töltére, vagy két
Bóldog A∫sony nap között. Másikat, Maju∫nak hóld töltére.”
2010-ben a természet májusban-júniusban sok esıvel, és utána júliusban-augusztusban nagy kánikulával,
szárazsággal teszi próbára az emberek tartalékait. Ha az év végére és tél elébe szeretnénk megfelelı
tartalékokkal vágni, minden percet meg kell ragadni az aratásra, az elıre győjtögetésre. Természetesen
nem mindenki majorságot, farmot, családi gazdaságot vezet, hogy tényleg a mezın foglalkozzon - de átvitt
értelemben ugyanúgy, az energiák, erık, elıre kidolgozott tervek, termékek hoznak gyümölcsöket ıszre, télre.
Szedjünk össze mindent, ami késıbb még jól jöhet. Ilyen tartalék lesz késıbb a nyári pihenés is – a vakáció
félidejében hosszú, pihentetı feltöltıdést kívánok!

Szeretet, család, hagyományok és emlékek
A Rák jegy havának ideje nehezen foglalható össze szavakkal, hiszen a zodiákus e víz elemő jelképe az
érzelmek szimbolikájával tölti meg a lelket. Az érzelmek viszont mindenkinek mást jelenthetnek… Teljesen
szubjektív, tehát saját, mindig viszonylagos, önnön lélekbıl kiinduló érzelmi alapja van annak, ki mit érez
kellemesnek, szeretet-telinek, jónak, élvezetesnek.
A zodiákus Rák jegye a hagyományok tiszteletének leghíresebb jelképe, több mint kétharmad arányban
mindig a múlt, a megszokások, az érzelmi tapasztalatok vezetik. Akár családban él egy Rák ember, akár
egymagában – mégis, mindig meghatározó élmény az, amilyen emlékek a származása szerinti családban érték!
Eszerint fog fel mindent a környezı világból is: elıször az érzelmein keresztül közelednek az információk,
majd csak ezután kezd értelmes, racionális módon helyzetet értékelni, logikusan felfogni és intézkedni.
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Minden más zodiákus embernek is, de a Ráknál különösen, igen nagy szerepe van érzelmeink rögzıdésében a
múlt hangulatainak, a lelki élményeknek, melyek általában a napi rutin feladatok körül érnek minket. Legtöbb
érzelmi tapasztalatot magzati korban, az elsı három életévünkben, és hét éves korig raktározunk el – amit
ezekben az idıkben élünk meg, azzal késıbbi jövınk már „készen van”…
Ugye érdekesen hangzik – ha szeretnénk egy jó kis hangulatjavító terápiát magunknak, nem kell mást tenni,
csak menjünk haza, és nem kell máson dolgozgatnunk, csak fızzünk, mossunk, rendezgessük a fészkünket,
elevenítsük fel emlékeinket, akár jók, akár kevésbé kellemesek. Nyáron, július 22-ig a Rák jegy idıtartama alatt
leginkább önmagunkkal, családi emlékeinkkel, relaxálással, érzelmi életünk megnyugtató pihentetésével
foglalkozzunk. Idızzünk minél többet önmagunkkal egyedül és családunk társaságában is, ne akarjunk nagy
terveket teljesíteni, egyszerően legyünk „otthon”. Fontosak a közeli ismerısök, régi barátok, iskolatársak,
gyermekkori utcák, szomszédok, és legfontosabb a család, szülık, gyermekek, régi ház, gyermekszobánk, a
kedvenc ételek, eltett holmik, kacatok, játékok, levelek.

Rák jegyben a Nap és a Hold - a családunk
családunk milyen hangulatban volt?
2010. június 21-tıl július 22-ig a Nap a Rák jegyében halad, és így érzelmes énünk nemcsak nyugodt
energiákkal találkozik: az Uránusz, a Jupiter, a Szaturnusz és a Plutó mind feszültségeket hoznak.
Gyakorlatban a minden síkon bekövetkezı változást tapasztalhatja meg az országunk és benne minden
ember: átalakul a társadalom, a családok mindennapja, a biztonságos változatlanságot kedvelı léleknek ez
nyugtalanságot hozhat. Az idınek megfelelı módon lehet úszni a karma vizén: nem annyira racionális
módon, mint inkább a hagyományokra támaszkodva és az intuícióban, megérzésekben, jóslatokban, saját
belsı hangokban bízva lehet a legjobb változtatásokat megsejteni.

Nagy szerepe van a Rák havában a Holdnaptár tekintetbe vételének, például a június 26-i Bak Telihold, és a
július 11-i Rák Újhold aznapi hangulatának megfigyelése, tanulságos útvezetıt jelenthetett. A Július 11-i Rák
Újhold, bár víz jegyben következik be, a szárazságot ígéri a következı holdhónapban: fel kell készülni a
rendkívüli hıségre, a kiszáradt természetre, az emberi egészséget próbára tevı tikkasztó kánikulára. Mindent
össze kell győjteni, amit hagyományainkból és a természetbıl leszüretelhetnénk, kevés lesz a termés, nagy a
drágaság, az eddig összegyőjtött javak pedig alacsony értéken kelnek el. Nagy szerepe van a lelki
boldogságunkban annak, milyen erısek a családi gyökereink, van-e kire számítani, össze kell tehát tartani és
egymást lelkileg is segíteni. Takarékoskodással és elırelátással kell élni, emberi kapcsolatainkban a
gondoskodó szeretet segít át a nehéz, szőkös terméseket ígérı idıkön.
A hagyományok két bolygója, a Jósors Jupitere és a Nagy Nevelı Szaturnusz 2010. július 22-én és az e dátum
körüli héten hoz nagy sorsfordulatokat.
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A Jupiter a Kos 3◦-ról visszafelé kezd haladni, meginoghat önbizalmunk és belsı erınk, eme hit-hiányt külsı
források bevonásával – jellemzıen falánksággal vagy felesleges vásárlásokkal – próbáljuk pótolni, ezeknek
igyekezzünk ellenállni. Ingatlanügyeink megtorpanhatnak, a várt jövedelmek lassabban jönnek, értékük
kevesebbet fog érni, lassul a gyarapodás: egészen 2010. november 19-ig, amikor a Jupiter a Szőz jegy 23◦-nál
ismét elırehaladó mozgásba kezd, vissza kell fogni minden kiadást, költést és beruházást. A nevezett
idıtartam annak a munkaideje lesz, hogy az országban kialakuljon a jövı év pénzügyi terve, ezen keretek
teszik lehetıvé az egyéni embernek is a saját életben szükséges tervezést, alkalmazkodni kell, miheztartás
nélkül lépni felelıtlenség volna bármilyen fontos dologban. Az országban nincs pénz a közös célokra, ezt kell
valahogyan beosztani… Majd akkor, amikor jövıre, 2011. január 23-án ismét jegyet vált a Jupiter és a Kos
jegybe másodszor is beérkezik, akkor kezdıdik el az idén csak megcsillant társadalmi átalakulás, egyben a saját
sorsok is ekkor vehetnek meghatározó lendületet. Több forrásra nem kell várni, de a keretek kijelölése alapot
ad majd a számításokra.
2010. július 22-én a Szaturnusz a Mérleg jegybe lép, és hasonlatosan ahhoz, amikor egyszer már 2009.
október 30-tól így mozgott – egy határozott, leginkább kapcsolatokat érintı, meghatározó változást hoz.
Most másodszor is próbatételt kap belsı énünk: leszámoltunk-e a belsı magány érzésével, „mindenre magam
vagyok!”? Tudjuk-e, milyen módon kell határozottnak, erısnek, következetesnek és felelısségteljesnek lenni?
Nem érdemes a valóditól másnak látszani, vagy kapcsolati vágyakban más emberekre hiába várni. Ezidıben a
megfelelı kapcsolatok megerısödnek, a jövı nélküli karmák szétválnak. Mindenképpen készüljünk fel
arra, hogy belsı késztetést érzünk arra: mérlegelnünk kell, jó helyen vagyunk-e, megfelelı emberekkel
vagyunk-e körülvéve, kikkel állunk karmikus sors-társi szövetségben. Ne halogassuk a változást, ha valami
nem mőködik: minél hamarabb változtatunk, önkéntes bátorságunkat annál hamarabb, látszódó formában
jutalmazza az élet. Igyekezzünk segítséget kérni, ha magunk nem boldogulunk. Pénzügyeinkben az igazi
értékekre áldozzunk, hosszútávú gyümölcsei („befıttjei”) lesznek a jó célú költéseinknek. Megfontolt
kiadásokat tervezzünk, költeni az egészséges ételekre, tanulmányokra, nevelésre, emberi kapcsolataink
gondozására szabad.
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Régi képek, mély emlékek
A család emlékét szavakkal nehéz volna összefoglalni: inkább mondana többet egy gyermekkori étel íze, egy
illat, egy hajdani dal, egy hangulat. Internetkapcsolaton ma még nem tudok süteményt átküldeni… De nem is
biztos, ki a vaníliás kiflit szereti, kinek a sós kapros rétes a kedvence. Ezért, egy ringató verset küldök most,
hogy megmutassam: mit jutott eszembe, amikor régi gyermekkori nyáresti emlékeim képeire gondoltam:

Minden nap ünnep, ragyogás és fény
A nyugalom mindig megérleli a ragyogó eredményeket. 2010. július 23-tól augusztus 23-ig az Oroszlán
jegyben halad a ragyogó Nap, legfontosabb tennivalónk az egyéniségünk és sorsunk összehangolása az élet
lehetıségeivel. Imádnivaló isteni lényünk, akiben benne rejlik a teremtés fénye, megcsillanthatja a születés
értelmét. Miért élek? Tudok ÉLNI? Élvezem-e az életet?, ezek az augusztusi idık nagy lelki kérdései, és
természetesen az élet ünneplésének megvannak a megfelelı társadalmi rendezvényei is. Menjünk el minél
többre, fesztiválra, nyári estre, bulira, partira - ahogyan alkalmunk adódik.
A Canicula ideje is lejár egyszer, akkor a nagy varázsló tüneményességével szerepelnünk kell! 2010. augusztus
10-én lesz Oroszlán jegyben az Újhold, ekkor érdemes fogadalmat tenni: „Ki vagyok, Kivé válok?”. Az ettıl a
naptól növı holddal érdemes cselekedni is a tervek valóra váltásában. Ha a nyáron tevékenykednénk a
tudatos karrierünk érdekében, arra legjobb idı az augusztus 10-tıl augusztus 24-ig tartó napok sora.
Támogatja terveinket, ha szeretnénk a karrierünk, munkánk érdekében kapcsolatokat építeni és egy kicsit
szerepelünk, a július 10-tıl július 28-ig Oroszlán jegyben járó Merkur. Jó megnyilvánulási lehetıségeket
kaphatunk a külvilágból, igyekezzünk lehetıségeink szerint társasági körökben forogni, „reprezentálni”. Ha
komoly terveink vannak munkánk, és szellemi gyarapodásunk területén, még egy ettıl is jobb idı vár ránk
2010. július 28-tól, hiszen az okosságot jelentı Merkur ekkor a saját jegyébe, az igényes, rendszeretı, komoly
és intellektuális Szőz jegybe ér. Szorgalmasoké a siker!, mondhatja minden olyan jegy, aki kapcsolatban áll az
értelem effajta hozzáállásával: 2010. október 3-ig tart az alapos elemzések, gondos írott munkák,
tudományos igényő feladatok elkészítésének kora. Ezen az idıperióduson belül, 2010. augusztus 19. és
szeptember 13. között egy olyan szakaszban foghatjuk dologra elménket, amikor az idıigényes munkákat
pótolnunk kell, vagy elvégezhetjük a pótlólagos feladatokat ha szükségesek irataink szintjén, avagy az
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elemzési háttereket, szerkesztéseket, összerendezést. Mindent összevetve, a nyár vége legjobban az
értelem megcsillantásának lehetıségeit szolgálhatja, ha vesszük a fáradságot és szorgalmunk a jövınk
érdekébe állítjuk. Ezt a célunkat a július 11-tıl augusztus 7-ig szintén Szőz jegyben járó szépséges Vénusz is
jótékonyan segítheti: végbevihetı így a szép és egyben értékes kommunikáció minden megnyilvánulása.
Habár ettıl szebbet már nem is kívánhatnánk… mégis, a csillagok idınként mővészi szépségő
gyönyörőségeket is megcsillantanak, mint most augusztus 8-tól szeptember 8-ig a Mérleg jegyben járó
Vénusz. Emberi kellemességek, kapcsolati örömök, társasági jó élmények és a mővészetek pártfogolójaként a
Vénusz abban az örömben részesíthet minket, hogy harmóniával sugározza be szép szándékainkat.
Azonban, mivel egy gyengéd, jó szándékú bolygóról van szó, gondoljunk saját felelısségünkre is, ha a szép
élményeket létre szeretnék hozni, vagy részesülnénk ezekbıl! Mert mivel nincs nagy erıszakossága ennek a
csillaghatásnak, egyszerően csak el is múlhat életünkben ez az idı. Pazarlás volna ez egy karmikus
felelısségtudattal élı embernek, ezért, azon kívül, hogy nagy eséllyel szedünk magunkra egy kis plusz súlyt,
néhány mővészi élményt is szervezzünk, menjünk el szórakozni, hallgassunk zenét.
Nyári levelemnek nemsokára vége. De mielıtt küldök egy Napot dicsıítı verset, egy fontos jelenségrıl még
szeretnék elırejelzést írni, amelyrıl a nyári magazinok ritkán írnak. Ez a téma divatszóval a summer blue,
magyarul a nyári depresszió. Ugye láttunk már kellemetlen hangulatban nyaralását töltı embert, panaszkodó
turistát? Tudunk a nyár végére súlyosbodó allergiás tünetekrıl? Volt már olyan érzésünk, hogy kimondtuk
dohogva: elment a nyár, „semmit nem végeztem”?! Ezeknek a lelki panaszoknak a hátterében az áll, hogy az
ember nem tud relaxálni, élni, semmit nem tenni – személyiségi merevségét, szabályos jellemét pedig önmaga,
esetleg környezete ellen fordítja. Pedig semmi más nem hiányozna, csak egy kis lustálkodás. Az önismerettel
mélyen foglalkozó emberek kialakítják a maguk gyakorlatát, nyári tanfolyamokra, tréning táborokba mennek,
befıznek, felújítanak, megélik a jó energiák friss továbbépítését. Azonban felesleges drágább helyre befizetni
magunkat, mint a saját jövedelem kategóriánk: a kicentizett zsebpénz rossz hangulatot hoz, viszont
gazdagnak éreznénk magunkat olyan helyre menve, ahol nem kell költeni. Elégedetlenek vagyunk a
bırszínünkkel vagy az alakunkkal?, érdemes tehát elkerülni a nagy nyaralóhelyeket, ahol mindenki vízimentıszerő kisportolt alkat. Nyugodtan érdeklıdhetünk elıre egy nyaralócsoport összetételérıl: van-e más
egyedülálló is a csoportban, zavarnának-e más gyermekei, esetleg gyorsabban haladnánk, mint a nyugdíjasok?
Feltétlenül kerüljük el a betáblázást. Semmiképp ne vigyünk nyaralásra munkaeszközt, laptopot,
megtanulnivaló könyvhegyet.
Az erıink bolygója, a Mars a Szőz jegyben július 29-ig jár, ekkortól majd a Mérleg jegyben az egészséges
öntudatú erıbıl kapcsolatközpontú energia válik. Kellemes és diplomatikus rendezést ígér ez a hatás egész
augusztusra, ha sokirányú szerveznivalóink vannak, azonban egyfajta irányhoz határozottan próbáljunk meg
törekedni. Szeptember 14-ig arra törekedjünk, nehogy széjjelszaladjanak a dolgaink, és ne legyünk túlzottan
udvariasak a saját jóérzéseink kárára.
Életerınk és kellemes optimizmusunk legnagyobb próbatétele az Oroszlán havában augusztus 20,21,22-én
következik be, amikor a retrográd Plutó a Bak 3°-on pontos negyedfényben áll a Szaturnusszal! A nagy állami
ünnepség ideje ez, és a saját szabadságainknak is egy szabad hosszú hétvégéje. Társadalmi nagy kérdések is
beárnyalják ezt az idıt, nem kevésbé a saját sors felıli gondolkoznivalók. Az augusztus 20-án éppen Bak
jegyben járó Hold lelkileg azt a kérdést veti fel, miért mulat az ország, ha a nép szegény… Ennek a lelki
mélypontnak szeptember 14-körül hoz fordulatot a Bak jegyben lassan járó Plutó. Számoljunk elıre a nagy
társadalmi tömegeket átalakító pénzvilág, valamint a tömeges szervezetek mőködésével. Igyekezzünk józan
ésszel átlátni, hova szeretnénk tartozni. Nyugalom! Alkalmunk lesz részt venni az októberi választásokon:
erre az idıre világos látást és optimizmust tartogassunk, hogy a reményeinket elısegítı embereket
választhassuk ki.
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Adtunk már hálát MA?
Oroszlán havára, két kis Nap-dicsıítı verset küldök itt. Néha elfelejtünk megemlékezni arról, hogy milyen
öröm élni… Megemlékeztünk ma a reggelrıl? És adjunk hálát annak is, ha napunk békében nyugovóra tér.
Egy pillanatra, melyet szemünk sugara még bemér, összegyőjtöttem a teremtés minden fényét: vár fölött
magasló fát, liliomok tőzlángját, gyümölcs mézét és naív rajzok gyermeki békéjét. Legyen szép nyarunk, s
majd találkozzunk ısszel. Így legyen.

Kedves Barátom
Remélem, hogy a most küldött asztrológiai gondolatok segítik a nyári pihentetı meditációt.
Kellemes nyarat, jólesı semmittevést, pihenést, boldog kapcsolatokat, és kitőnı egészséget kívánok!

„Üdvözlet, szeretettel!”
Imolai Judit Asztrológus
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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

***
Horoszkópkészítés, ASZTROLÓGIAI Elemzés
Mire tanít a múlt, mit hoz a jövı, mit ígérnek a csillagok? Kapcsolatok, pénzügyek, egészség, karma...
SORSELEMZÉS személyes ügyekben, kilátások tervezése, éves elırejelzés, fı feladatok és idızítések.

Jellem, sors, kapcsolatok, pénzügyek, egészség, karma:
Személyes adatai alapján elemezve, születési horoszkópot, jellemrajzot, sorselemzést, kérdéseire választ kap.
Eldöntendı kérdései vannak, személyes találkozást szeretne, azonnali kérdés-felelet lehetıséget?
Hiteles válaszokkal segíthet az asztrológia, egy óra beszélgetésének tanulságai megváltoztathatják egész életét.
Érdeklıdési lehetıség: ->Info@astrologia.hu vagy telefonon: Imolai Judit Asztrológus, 20/9462-293 (alapdíjas szám)
Önismeret érdekli, jelleme mővelése foglalkoztatja, emléket, írott horoszkópot szeretne?
Írott horoszkópban kifejtést és tanácsokat kaphat, személyre szabottan!
Érdeklıdési lehetıség: -> Info@astrologia.hu vagy telefonon: 20/439-1299 (alapdíjas szám)
Horoszkóp rendelés interneten: http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
A születési és életesemény adatok elküldése után történik az elemzés visszaigazolása vállalási idı és anyagiak tekintetében.

ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009
Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok – 2010. Ősz:
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
A programkiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

ÖNISMERETI mővészeti tanfolyamok, csoportfoglalkozások
Bővös-Bájos MÁGIA Tanfolyam
Tanfolyamvezetı: Imolai Judit
Önsegítı és sorsjobbító fehér mágia, mővészeti foglalkozás, kétnapos személyiségfejlesztı tanfolyam, az átváltozás titkairól és
eszközeirıl.
Témák:
- A hermetikus tanok, okkultizmus, mágia és varázslás;
- A fehér mágia és az elıkészületek;
- Eszközök: inga, pálca, számok, bolygók, kártyák;
- Védelmi technikák: meditáció, amulettek, takarók, szimbólumok;
- Varázslási módszerek: kívánás, ráolvasás, megerısítések, szeretet;
- Gyógyító és erısítı szerek: teák, balzsamok, füstök, illatok, fények;
- Karmikus oldások: elengedés, szeretet-terápiák, jókívánás, áldás.
Idı: 2010. Augusztus 7-8. szombat-vasárnap 10-17h
Ár: Készpénzben helyszínen 35.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 24.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2010. Július 20. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezem: ->Info@astrologia.hu
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2010. ısztıl ÚJ PROGRAM kezdıdik!
SZFÉRÁK HARMÓNIÁJA:
Mindentudó Csillagok, avagy a hét szabad mővészet összhangja
Mővészeti-tudományos elıadássorozat, egy éves képzés (10 alkalom)
A csillagok, a zene és a színpad játéka. Elıadó: Imolai Judit
A minden alkalommal résztvevı számára lehetıvé válik az élményszerő bepillantás a csillagok, szimbólumok világába az
asztrológia segítségével, elızetes tanulmányok vagy zenei-drámai elıképzettség nem feltétel. Minden alkalommal elıadás, majd
második felvonásban közös drámajáték, interaktív foglalkozás, kötetlen mővészi lélektani gyakorlatokkal.
Foglalkozás idık és témák:
2010. szept.9.
2010. okt.7.
2010. nov.4.
2010. dec.9.
2011. jan.13.
2011. febr.10.
2011. márc.10.
2011. ápr.7.
2011. máj.5.
2011. jún.9.

Hol laknak az angyalok? A Szférák Harmóniája. Ember és filozófia.
Kell-e tanulni az éneket, a zenét, a csillagokat? A Tér és az Idı ritmusa, a zene mágiája.
Ki jár varázslóiskolába? Tőz, föld, levegı, víz - elemek színei és hangjai, hangulatai.
Merre van az Üveghegy? Az élet drámajátékai, istenek, mitológia és csillagképjelek.
Piroska Vénusz volt vagy Hold? İsi archívum a kollektív ismeretben, a lélek világai.
Van-e hangja a bolygóknak? Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkur, Hold.
Lenni, vagy nem lenni? Jang és jin, fény és sötét, férfi és nı, hang és csend.
Emberek, állatok vagy istenek? Csillagok otthona, a zodiákus jegyek.
Akarsz-e játszani? A világ, a test és a lélek színpadai, szerepek, jelek. Transzcendens világ.
Van egy sorod az élet színpadán? Élet és halál, lélek, hit és karma, gyógyító játékok.

Foglalkozás havonta egy napon, csütörtökön, 18-19:30h idıben.
Díjtalan (támogatott) képzés, a részvétel ingyenes, mindig 17:50-18h között.
Helyszín: Kassák Klub, XIV. Budapest, Uzsoki u. 57.
Érdeklıdés, helyfoglalás, érkezés a férıhelyek erejéig: Tel: 20/9462293, E-mailben: judit.imolai@astrologia.hu
Letölthetı részletes program: Interneten a www.astrologia.hu Hírlevéltárban.
SYMBOLON Kártya Tanfolyam
Tanfolyamvezetı: Imolai Judit
Önismereti és Kapcsolati Kártyatanfolyam Asztrológiával
Egynapos személyiségfejlesztı mővészeti tanfolyam, az önismeret tükre.
Témák:
Ismerkedés a zodiákus szimbolikájával, képekben. Sorselemzés.
A horoszkóp mint képes, meditációs mandala, belsı utak.
Jelképi világ, színek formák, képek, hangok, zene, mozgás, beszéd, élethelyzetek.
Idı: 2010. Október 16. 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: 2010. Szeptember 15. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
Bejelentkezem: ->Info@astrologia.hu
TANÁCSADÓI KÉPZÉSEK VIZSGALEHETİSÉGGEL
TAROT AKADÉMIA
2010. szeptember 19-tıl induló egyéves (tíz vasárnap egész nap) önismereti program vizsgalehetıséggel
Jósmővészeti gyakorlati csoportfoglalkozás.
Bevezetés a Hermetika, a Tarot kártya filozófiájába, a vetés-olvasás jósmővészete alapoktól tanácsadói praxisig.
Témák: A Királyi Út filozófiája, a Tarot Nagy és Kis Arkánumai, asztrológiai szimbólumok, vetés és olvasás, tanácsadói gyakorlat.
Idıpontok: Mindig vasárnap, 2010.szeptember 19-tıl.
Ár: Készpénzben helyszínen elsı nap: 115.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 85.000,-Ft (Elızetes egyösszegő banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak,
nyugdíjasnak).
Kezdés: 2010. szeptemberben elızetes beiratkozással.
Jelentkezési határidı: 2010. Szeptember 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
Szervezés és adminisztráció elızetesen interneten. Bejelentkezem: -> Info@astrologia.hu
ASZTROLÓGIA ISKOLA
2010. szeptember 18-tól induló tanfolyam, kétéves intenzív iskola végzés után vizsgalehetıséggel.
Asztrológia tanulás alapoktól praxis tanácsadói ismeretekig, egyéni, kiscsoportos, vagy levelezı módszerrel.
Témák: Klasszikus alapoktól pszichológiai ismeretekig, önismereti kezdetektıl a segítı terápiákig.
Részletesen: a http://astrologia.hu/levelezo_asztrologia.php oldalon.
Beiratkozás folyamatosan, érdeklıdési lehetıség az info@astrologia.hu címen vagy személyesen a nyílt napon, és telefonon:
20/439-1299.
A tanfolyami jelentkezés vállalást jelent, hogy mint Hallgató a tanfolyam tanulmányi követelményeinek eleget tesz, elfogadja az Iskola mint
Magánintézet Általános Oktatási Szolgáltatási Feltételeit, mint felnıttoktatási rendszert (IMÁSZF), a feltételeket megismerte, azokat teljesíti, a
tandíjat megfizeti. Az Iskola által visszaigazolt beiratkozás, bejelentkezés az IMÁSZF alapján felnıttoktatási szerzıdés, megfelelıen a
vonatkozó törvényi szabályozásoknak.
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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.

A tanulási lehetıségekrıl és programokról szóló külön információkat részletes leírással lementhetı pdf
formátumban az alábbi helyen lehet megtalálni: HÍRLEVÉL TÁR: http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Találkozásunkig ragyogjanak Önre a csillagok! - I m o l a i J u d i t , A s z t r o l ó g u s

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

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél
Copyright: Imolai Judit Július-Augusztus/2010.
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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