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Kedves Barátom,
Hamarosan elkezdődik az ősz. Hírlevelemben, a 2011. szeptemberi ASTROLOGIA
Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), a
szeptemberi évkezdéshez hasznos ezoterikus horoszkópot küldöm. Először megírom
a programokat, ahol lehetséges, hogy találkozzunk, utána pedig egy kis elemzés
következik: hogyan változnak a csillagok; a végén pedig - a Szeptemberi Holdnaptár!

Hírlevél, 2011. Szeptember
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Változnak a csillagok… Félig üres, vagy tele az égbolt?
Szent Mihály hava, Őszelő – A Szűz Zodiákus ideje
A Szépreményű SZŰZ a Merkur szorgalmas föld jegye, értelmes, fejlődni vágyó,
rendszerelvű, jobbító – a zodiákus legdolgosabb szakértője. Szent Mihály havában
előttünk hever terítéken a föld minden értéke, őszelő idején kinyílnak a tudomány kapui,
többezer év felhalmozott szellemi kincse vár. Józan-hideg reggelek, avarillat kíséri majd
utunkat a munkába a tevékeny hétköznapokon. Utána kell nézni, a birtokunkban lévő
gazdagságból hogyan tudnánk új rendszerezéssel még tovább fejlődni, magasabb szellemi
szintre kerülni.
2011. szeptemberben nagy változásokra kell számítanunk a munka világában, a közösségi
ellátó rendszerekben, az oktatás területén, mert nem lehet elkerülni a reformokat,
melyeknek szükségességét a csökkentendő költségek indokolják. Az anyagi
vállalkozások, és a háztartási eladósodások válsága tovább folytatódik, a túlfogyasztások
miatt világgazdasági gondokkal kell számolni. Keresnünk kell azt az utat, hogyan lehet az
anyag világának a gondjaira megoldásokat találni, és szeptember havában az értelmes
ember az életmód változtatására törekszik. Változni kell, ahogyan az idő kéri, és ahogyan
- amerre a lehetőségek terelnek.
2011. őszén a három generációs karma bolygó, a Plutó (szeptember 17-én) a Neptunusz
(November 10-én) és az Uránusz (december 10-én) haladási irányt váltanak, emiatt az
egész világon számítani lehet zajos és nagy, tömegeket befolyásoló, elkerülhetetlen
átalakulásokra. Az Ősz a Szűz jegy tartalmának megfelelően az életmóddal, szemlélettel,
tekintetbe vétellel kapcsolatos – a bölcs ember tanul, hogy a változásoknak megfelelően
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fogadhassa az új jövőt. Sokat lehet hallani a válságról – de vajon kit ér ez utol?!, nem csak
annak fáj, akinek már régen változtatnia kellett volna?... A változó csillagok az elmúló
régi és az eljövő új időszámításra utalnak. Kinek lesz jó és kinek rosszabb – attól függ,
milyen nyitottsággal fogadjuk el a vezető csillagok útmutatását. „Félig üres, vagy félig
tele van a pohár?” “Problémákkal”, hiánnyal foglalkozni azt jelentené, hogy az égboltot
félig üresnek és nyomasztóan sötétnek látja a szorongó ember. “Megoldásokat” keresni és
a változásban tanulni, javulni azt jelenti: mennyi szép kis sziporkázó fényt vesz észre a
felfelé tekintő, optimista, útkereső lélek!
Kívánok szép fényeket, az őszi időben új lehetőségeket – megváltozva bár, de tiszta, új
karma-kört kezdő, derűlátó lélekkel.

Először a fontos dátumok, mikor-hol találkozhatunk:

2011. augusztus 27-28. 10-18h „XV. Vegetáriánus Fesztivál – Életmód nap nem csak
növényevőknek” Előadások és kiállítás, ezoterikus és életmóddal kapcsolatos témák.
Ár: Díjtalan belépés.
Minkét napon találkozási lehetőség Imolai Judittal, beszélgetési lehetőség és felvilágosítás szeptemberi
évkezdéssel – asztrológiai iskolai ügyekkel kapcsolatban; javaslatok életmódról, ezoterikus
tanulmányokról.
Hely: Kőrösi Csoma Művelődési Ház (volt Pataky) X. Budapest (Kőbánya), Szent László tér 7-14.
***

2011. szeptember 23-tól: „ASZTROLÓGIA ISKOLA” új évfolyam indul. A
csillagfejtés, tudomány és művészet megismerése az alapoktól a praxisig. Önismereti és
tanácsadói felkészülés, államilag regisztrált magánintézetben, két éves tanfolyam vizsga
után bizonyítvánnyal.
Topáz évfolyam: Csoportfoglalkozás, két éven át kéthetente péntekenként „bejárós” csoportban,
személyes foglalkozások, saját példák és otthonos hangulat, eredményközpontú gyakorlatias
felkészülés. Kezdés: 2011. szeptember 23. Foglalkozás vezető: Imolai Judit
Levelező magántanulás interneten: Egyénileg saját tempóban bármikor kezdhető, haladás az
eredményektől függően.
Tanmenetek leírása: a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Telefon érdeklődési lehetőség: 20/9462-293. (Munkaidőben hívható, alapdíjas telefonszám.)
Jelentkezés: írásban e-mailben: info@astrologia.hu
***

2011. október 20-21. 9-15h: „TAROT tanfolyam, önismeret és jóslás” A titkok lapjai és
a kérdezés módszerei, művészeti tanfolyam alapoktól önismereti vetésig, emléklappal.
Foglalkozás vezető: Imolai Judit.
Ár: helyben 35.000,-Ft, vagy előre átutalva 24.000,-Ft Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni!
Hely: Budapesten, Zuglóban. Bejelentkezés után a visszaigazolásban küldjük a helyszín címet.
Bővebben: a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php Telefon érdeklődési lehetőség:
20/9462-293. (Munkaidőben hívható, alapdíjas telefonszám.) Jelentkezés: info@astrologia.hu
***

2011. november 4. 9-15h: „SYMBOLON tanfolyam, asztrológia és intuíció”
Meditációs önismereti kártyatanfolyam, emléklappal. Foglalkozás vezető: Imolai Judit.
Ár: helyben 18.000,-Ft, vagy előre átutalva 15.000,-Ft Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni!
Hely: Budapesten, Zuglóban. Bejelentkezés után a visszaigazolásban küldjük a helyszín címet.
Bővebben: a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php Telefon érdeklődési lehetőség:
20/9462-293. (Munkaidőben hívható, alapdíjas telefonszám.) Jelentkezés: info@astrologia.hu
***
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2011. november 17-18. 9-15h: „MÁGIA tanfolyam, megismerés és átváltoztatás” A
bűbáj módszerei, fehérmágia, művészeti tanfolyam, emléklappal. Foglalkozás vezető:
Imolai Judit.
Ár: helyben 35.000,-Ft, vagy előre átutalva 24.000,-Ft Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni!
Hely: Budapesten, Zuglóban. Bejelentkezés után a visszaigazolásban küldjük a helyszín címet.
Bővebben: http://astrologia.hu/buvos_bajos_magia.php Telefon érdeklődési lehetőség: 20/9462-293.
(Munkaidőben hívható, alapdíjas telefonszám.) Jelentkezés: info@astrologia.hu
***

VÁLTOZNAK A CSILLAGOK…
Itt jön az ősz. Mi és hogyan kezdődik el?
2011. Őszi előrejelzés
A NAGY VÁLTOZÁSOK IDEJE JÖN – Karrier és munka, tanulás
Az emberek válláról nagy nyomás és felelősség kerül le, 2011. augusztus 28-tól elmúlik az elromlások,
késések és félreértések ideje, amelyet a retrográd Merkúr számlájára írtunk. Fel kell készülni előre a
szerencsés jó időszakra is, amelyet a csillagok felkínálnak: karrier és munka területen szeptember első két
hetében van az érvényesülésbe fektetett munka ideje, 2011. szeptember 10-25. között pedig fennállnak
majd a szellemi alkotások létrehozásának legjobb feltételei, hála a Szűz Merkúrnak – mindenkiből
kihozza az okosságot. A gyors döntéseket érdemes megtanácskozni az alapossághoz jól értő emberekkel,
és a kapcsolat hajtóerejéhez, érzelmekre is legyen idő. Életmód ügyekben a rendszeresség megteremtése
a feladat, meg kell találni és fenntartani az összhangot a feladatok elvégzése, a táplálkozás és a pihenőidő
között.
Az értelmiségi munkát végzők számára ősszel eljön a nagy idő, augusztus 28-tól számíthatnak a
rendszeresség helyreállására, kiváló alkalmakat kapnak a munka frontján az érvényesüléshez. A túlzott
felelősségtől mégis óvakodjunk, de azért meg kell ragadni az alkalmakat a beérő gyümölcsök
leszüretelésére. Szeptember 10. és 25. között a legjobb intellektuális értékeinket lehet megcsillantani,
ezelőtt szeptember első két hetében a növő Hold energiáit használhatjuk új tervek elindítására,
kezdeményezésekre. Alapos helyzetértékelés segít abban, hogy a saját életet áttekintve, amikor a hónap
közepén néhány fontos dolog átalakul a szokott életmódban – segítse a váltást a racionális hozzáállás, a
gyakorlatiasság.
Aki szaturnuszi módon - például a híres Bakok és a Szűzek - szorgalmasan kezdi az őszt, annak
semmilyen meglepetést nem is hoz a szeptember. Már előre tudják a dolgukat, hangyaként (kinek hogy
tetszik: méhecskeként) kezdik el osztályrészüket, a munkát és a kötelességeket. Szeptember közepén
bosszankodásban és méltatlankodó fogadtatásban telhet az időnk, hiszen megszervezetlen ügyekkel is
kell majd boldogulni. Szerencsére a rendszeresség segít abban, hogy a nehéz feladatokban szépen
teljesítsük a részünket. Óvakodjunk az átláthatatlan felelősségek felvállalásától, hiszen az idő majd
bűnbakokat, hibásokat is fog keresni – nem kell minden rosszért önként jelentkezni. Kapcsolatban a
komoly vélemények kérdéseiben nem szabad meginogni, ki kell tartani a hosszútávú értékek mellett.
A szakmájukban törekvő emberek felkészülhetnek, hogy nyilvánosságot kap eredetiségük, kreatív
alkotóerejük. Törekedjünk arra, hogy megszokott környezetünkön kívül eddig ismeretlenek is
kapcsolatba kerüljenek munkaképességeinkkel, új ötleteinkkel. Szeptemberben sok rendszer jellegű
intézmény – világi szervezetek, munkahelyek – szükségszerűen megváltoznak, reformok fognak
bekövetkezni az emberi szerveződésekben. Ebben a folyamatban a változásra, mozdulásra kész elmék
nagy szerepet kapnak, karrier szempontjából elmulaszthatatlan helyzetek is közelednek. A saját
pozíciókért viszont harcolni kell, ami menni is fog, ha valaki nem akar emberbaráti és túlzottan őszinte
lenni…A kapcsolatokban most tartsunk rendet, a saját területeket pedig védeni kell!
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FŐ A BIZTONSÁG! - Befektetések, anyagi ügyek
Hamar szembesülünk azzal, hogy a jóléthez váratlan kiadások is szükségesek. Sőt, igazán szorgalmasan
meg kell dolgozni az aprópénzért is – az általános hangulat pedig szívtelennek tűnik, nem még hogy
köszönet nem jár a fáradozásokért. A praktikusság és a kitartás viszont kifizetődik, nem szabad hirtelen
méltatlankodások miatt elhamarkodott döntéseket hozni. Értelmesen mindent ki kell számolni, a végső
mérleg egészen elfogadható képet fog nyújtani. Egészség és életmód területen augusztus 30-tól december
26-ig, tehát év végéig, figyelni kell az elégedetlenség érzés miatti megnövekedett éhségre, a stressz-oldó
lakmározások miatt fennáll a súlygyarapodás és az emésztési gondok veszélye – csak minőségi
ennivalókat fogyasszunk és mértékkel.
A szeptember 17-én haladási irányt váltó Plutó rendesen felfordítja majd a világ hatalmi
berendezkedéseit, ebben természetesen hazánk sem lesz kivétel. A hónap közepén éljük át az esztendő
legnagyobb fordulatait, hiszen a hatalmas Plutó szeptember 17-én mindent megváltoztat a pénz, az
érdekek, az uralmi viszonyok tekintetében. Hosszútávú tervekkel, belső energiákkal, anyagi eszközökkel
és pénzügyekkel lesznek összefüggésben az átalakulások. Igyekezzünk ráérzéseinket is felhasználva jól
helyezkedni a hatalmi kérdésekben, stratégiai türelemmel készüljünk fel a fontos dolgokra. Sok
konfliktus és akár fizikai összeütközés következhet be az uralmi viszonyok, válságok harcmezőin,
láthatatlan segítőkkel először érdemes kikutatni a lépések következményét és a megfelelő időben kell
nyíltan cselekedni. Kapcsolati témákhoz le kell ülni, átbeszélni, esetleg jó diplomaták közbenjárását
kérjük.
Habár a nagy folyamatokat egyénileg nem mindig sikerül befolyásolnunk vagy elkerülnünk,
folyamatosan keressük az egyéni cselekvés lehetőségét és a saját felelősségünk játékterét. A legfontosabb
dolog 2011. őszén az öngondoskodás, az anyagi tartalék-felhalmozás, a takarékosság és az anyagi
védettség állapotának folyamatos kialakítása, fenntartása. Akár a válságra is fogva, meg lehet szabadulni
szükségtelen kiadásoktól, és a takarékosság jegyében üzemeljük még a háztartásunkat is. A csillagokat és
a közgazdasági tényeket tekintve, minimum 2013-ig fog tartani gazdaságunk kényszerű és gyökeres
átalakulása, az idei ősszel csak a bemelegítő mozgásokat végezzük. Lélekben és anyagilag olyan
tartalékokkal készüljünk a jövőre: mit tennénk, ha m i n d en fizetős lenne (ami most még nem…), és
hogyan tartanánk fenn magunkat önellátó módon, ha az élet többször többe kerülne. Keressük a saját
tehetségünkhöz képest a megoldásokat, senkire nem kell várni.
VITALIZÁLNI KELL! – Életerő, kapcsolatok, érzelmek és családi élet
Most elveszíthetjük a fonalat az érzelmek útvesztőiben, családi témákban és érzelmekben a legfontosabb
a nyugalom és a béke keresése. Ha nő a feszültség, egy kis sport vagy bulizás csillapíthatja a belső
nyomást és a konfliktusok maguktól elrendeződnek a lelki dolgokban is. Érzelmekben és szerelemben
rendkívül jól sikerülhet minden, ha sikerül jó energiát adni a kapcsolatba a duzzogás vagy féltékenykedés
helyett, amely folyamatosan fenyeget szeptember 19-ig. Legjobb felkészülni az őszre! A munka
világában elkél a temperamentum, szükség lesz arra, hogy valaki vezetőként kézben tartsa a dolgokat.
Hamar hozzá kell kezdeni a kiismerhető cselekedetekhez, a tettek mezejére lehet lépni. Szeptember első
két hetében minden ígéretes irányt útnak kell indítani.
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Karrierünk szempontjából önbizalmunk szeptember első két hetében növekedik, és ezt munkahelyiszervezeti előmenetel koronázhatja. Azonban vigyázzunk, hogy ne vádolhassanak kritikus
véleménykimondással, a kellemes önértékelésnek is határt kell szabni. Az életenergiákat vigyázva
fogyasszuk, méginkább ideje van az energetizálásnak, felhasználhatjuk erre a nyárutó nyaralási alkalmait,
napfürdőzést, kerti sütések hangulatát. Kapcsolatokban a méltóságteljes gondoskodás, gáláns
meghívások, apró, márkás ajándékok hozhatnak szép perceket. Nyissuk ki a fülünket és a szemünket,
minden hírt be kell fogadni, nem csak ami tetszik. Érzelmi bizonytalanság esetén az egyenes beszéd és az
őszinteség lesz a kapcsolat előrevivő eszköze, mindent meg lehet beszélni. 2011. szeptember 20-tól
november 11-ig nyílt és egyenes módon törekedjünk arra, amit önmagunknak legjobban kívánnánk –
belső erőinket jól tudjuk majd működtetni céljaink érdekében.
A „belül élő” emberek gyarapítják a biztonságukat jelentő anyagiakat, az őszkezdéshez szükséges
beszerzésekkel is jól fognak állni, ha augusztus 29. és szeptember 10. között végzik. Gondosan
készüljünk fel a szezonváltásra is, és a munka ügyekben szükséges váltásokra is. Remek lehetőségek
érkezhetnek az önérvényesítéshez, érdemes belátható kockázatokat felvállalni, megragadni a felkínálkozó
szerencsét. Érzelmi kapcsolatokban felfokozott hangulatok várhatók, szeretettel lehet elsimítani a
hullámokat. A szükségtelen kiadásokat vissza kell mondani, legyen megtanult válaszunk a szívesség- és
kölcsönkérők elhárítására. Az egészséget most kell vitalizálni, szeptember első két hetében használjuk ki
a friss vitaminkínálatot a töltekezésre.
Akinek a társ-ság, partnerség fontos, az fantasztikusan kedveli az ősz eljövetelét, hiszen a társasági
események, a rendezett szervezeti koreográfiák visszatérnek az életbe, a társulatok újra összhangban
vannak. Az idén ősszel drámai fordulatok tarkítják majd a munkahelyi életet, rendkívül fordulatos,
izgalomban gazdag történetek várhatók. Párkapcsolatban legyen fontos a hitelesség és a jog tisztelete,
értéktelen és etikátlan ügyeknek nincs jövője. Rendeződhetnek múltbeli tartozások érzelmileg is, ha
annak egy diplomatikus megbeszélés vet véget. Kérdéses dolgokhoz feltétlenül hívjunk ügyvédet,
kérdezzünk meg szakembert. Új jövőt kell kezdeni tiszta lappal, ennek a szándéknak támogatója lesz a
szeptember első két hetében növő Hold.
Kultúra és a spiritualitás területen igazán hitet próbáló időszak következik, augusztus 30-tól december
26-ig tartó apályt jelez a Jupiter mozgása. Főleg a hitet anyagi alapon intézményesítő szervezetek
(például egyes egyházak, iskolák, szociális ellátó helyek, joggal foglalkozók) számára, nő a válság.
Csökkenhetnek a pénzbevételek, viszont nőnek majd a kiadások, az általános drágaság.
Feltartóztathatatlanul közeleg egy új válsághullám, az egyszerű és olcsó munkákat is el kell végezni.
Kapcsolatokban és érzelmekben a belső erők és szeretet segítheti a nehéz időkben az embert. A
pénzkérdésekkel is őszintén foglalkozni kell, költségcsökkentés és visszahúzódás szükséges, viszont
komoly időket kell tölteni művelődéssel, az emberség ápolásával és a humanizmus művelésével. A
racionális kérdésekben ne a határtalan optimizmus döntsön, hanem például pénzügyekhez objektív
véleményezőt is hívjunk. Tisztulás következik be a méltatlan szakemberek piacán, egyre inkább fontos
lesz a minőség és a hitelesség.
Szeretnénk szeretetben élni, hajlunk arra, hogy terheket is vállaljunk a boldogság reményéért.
Szeptembertől a Jupiter valódi áldozatokat is kér majd, családi kapcsolatokban, vagyoni ügyekben
árnyékok vetődnek az illúziókra. Ha nem szeretnénk szenvedésként megélni az elkövetkező négy
hónapot, a lélek embereinek érdemes egzisztenciális kérdésekben meghúzni a határokat, meddig lehet
mártírként szolgálni a másik fél túlzó igényeit. Egészséges önértékeléssel és a saját életenergiákat tápláló
önösséggel viszonyuljunk még érzelmi ügyekhez is! A kapcsolatban meg fog lepődni a többhöz szokott
fél, azonban hosszútávon harmonikus egyenlőséget kell kialakítani az adok-kapok terén, így
számíthatunk történeteink meseszerűen szép befejezésére.
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Csillagjárás, Holdnaptár
Holdciklusok 2011. Ősz:
Bőség-szertartásokhoz, mágiához, szerelemhez, gyarapodáshoz:
Telihold napok: 2011. szept.12. Halak; okt. 12. Kos; nov. 10. Bika; dec. 10. Ikrek.
2011. dec. 10.: Teljes Holdfogyatkozás az Ikrekben (15:32)
Elengedéshez, tisztogatáshoz, alváshoz:
Újhold napok: j aug. 29. Szűz; szept. 27. Mérleg; okt. 26 Skorpió; nov. 25. Nyilas; dec. 24. Bak.
2011. nov. 25.: részleges Napfogyatkozása Nyilasban (7:20)
Fontosabb planéta-jelenségek 2011. Ősz:
Merkur:
2011. a Rákban retrográd: augusztus 3-27. Augusztus 28-tól direkt a Rákban.
Augusztus 28-tól szeptember 9-ig direkt Oroszlán. Szeptember 10-től 25-ig Szűz. Szeptember 26-tól október 13-ig Mérleg.
Október 14-től november 2-ig Skorpió. November 3-tól Nyilas, november 24-től december 13-ig retrográd.
Vénusz: 2011. augusztus 22-től szeptember 15-ig Szűz. Szeptember 16-tól október 9-ig Mérleg. Október 10-től november 2-ig
Skorpió. November 3-tól november 26-ig Nyilas. November 27-től december 20-ig Bak.
Mars: 2011. Augusztus 4-től szeptember 19-ig Rák. Szeptember 20-tól november 11-ig Oroszlán. November 12-től Szűz.
Jupiter: 2011. augusztus 30-tól dec. 26-ig retrográd a Bika jegyben.
Szaturnusz: direkt mozgásban a Mérlegben.
Uránusz: a Kosban, 2011. december 10-től direkt.
Neptunusz: a Halakban, 2011. november 10-től direkt.
Plutó: a Bakban, szeptember 17-től direkt.

Holdnaptár © Imolai Judit - 2011. szeptember
Szeptember
1. Mérleg Holdnál jusson eszünkbe, mennyi szép ötlettel gazdagíthatjuk kapcsolatainkat, és az ősznek
különleges bája van! Ha nincs semmi dolgunk, legyünk egyszerűen kedvesek.
„Levegő” nap, kommunikációs tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak a zsírokolajok; a növényápolásban a virág részekkel foglalkozunk; kapcsolatokat ápolunk.
2,3. Skorpió (1-én 19:49-től) Holdnál tisztogathatjuk háztartásunkat és a munkaasztalunkat, hatékony a
mosás és minden lelki elengedési folyamat. Számoljuk át a költségeinket, és a felesleges kiadásokat
csökkentsük!
„Víz” nap, érzelmes-érzékeny hangulatot hoz; szervezetünkben jól hasznosulnak a szénhidrátok; a
növényápolásban a levél részekkel foglalkozunk; locsolunk.
4,5. Nyilas (3-án 22:05-től) Holdnál ideje néhány hiteles spirituális könyvvel gazdagítani magunkat, akár
egy ezoterikus tanfolyamra is beiratkozhatunk. Családi ügyekben foglalkozzunk jó példakép mutatással.
„Tűz” nap, energikus fizikai tevékenységekre és kezdeményezésre kiváló; szervezetünkben jól
hasznosulnak a fehérjék; a növényápolásban a termés részekkel foglalkozunk; sportolunk.
6,7. Bak (6-án 3:05-től) Holdnál számszerűsíthetjük önálló egzisztenciánk biztonságát, rendezzük a
számláinkat és igyekezzünk önerőből gondoskodni mindenről. Magunkra számítsunk, és korrekt társra
találunk.
„Föld” nap, ésszerű gyakorlatias tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak az ásványi
sók; a növényápolásban a gyökér részekkel foglalkozunk; a bőr- és hajápolás, manikűr legjobb napjai.
8,9,10. Vízöntő (8-án 10:43-tól) Holdnál emberbaráti és ezoterikus kapcsolatoknak kedvez a hangulat,
jólesik segíteni, beszélgetni, másokat megismerni. Kisebb rögtönzött kirándulásra is kimozdulhatunk.
„Levegő” nap, kommunikációs tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak a zsírokolajok; a növényápolásban a virág részekkel foglalkozunk; kapcsolatokat ápolunk.
11,12. Halak (10-én 20:27-től Halak) Holdnál a mosolygó kerek Telihold erejével valamennyi
jókívánságunkat valóra válthatja a sors, ha tiszta szívből szeretnénk a változást. Kiváló napok ezek
ezoterikus tevékenységre, kártyázásra is.
„Víz” nap, érzelmes-érzékeny hangulatot hoz; szervezetünkben jól hasznosulnak a szénhidrátok; a
növényápolásban a levél részekkel foglalkozunk; locsolunk.
13,14,15. Kos (13-án 7:50-től) Holdnál ne kíméljük az erőinket, a tettek mezejére léphetünk.
Testmozgásra, edzésre, természetben végzett fizikai munkára jó erőket kapunk, de vigyázzunk a
közlekedésben.
„Tűz” nap, energikus fizikai tevékenységekre és kezdeményezésre kiváló; szervezetünkben jól
hasznosulnak a fehérjék; a növényápolásban a termés részekkel foglalkozunk; sportolunk.
6

A S T R O L O G I A N O S T R A – Imolai Judit Magánintézete - “A Csillagok és az Álmok Világa” WWW.ASTROLOGIA.HU
Telefon: 20/9462-293

*

E-mail: info@astrologia.hu

Szeptember
16,17. Bika (15-én 20:26-tól) Holdnál elővehetjük a szépségápolási receptjeinket, készítsünk saját
krémeket, vehetünk masszázst, gondozzuk a fizikai testünket. Értékeljük át anyagi biztonságunkat, és
tegyünk a jobb életért.
„Föld” nap, ésszerű gyakorlatias tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak az ásványi
sók; a növényápolásban a gyökér részekkel foglalkozunk; a bőr- és hajápolás, manikűr legjobb napjai.
18,19,20. Ikrek (18-án 9:07-től) Holdnál elintézhetjük kisebb vásárlásainkat, és érdeklődjünk a
munkahelyi továbbképzési lehetőségeinkről, belevethetjük magunkat az önkéntes tanulásba. Minimum új
könyvekkel gazdagítsuk könyvtárunkat.
„Levegő” nap, kommunikációs tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak a zsírokolajok; a növényápolásban a virág részekkel foglalkozunk; kapcsolatokat ápolunk.
21,22. Rák (20-án 19:55-től) Holdnál az érzelmeinkkel és a családi kapcsolatainkkal foglalkozzunk,
tervek nélkül egyszerűen lehetünk békében otthon. Ha szükséges, végezzünk néhány átalakítást is, hogy
igazán jól érezzük magunkat.
„Víz” nap, érzelmes-érzékeny hangulatot hoz; szervezetünkben jól hasznosulnak a szénhidrátok; a
növényápolásban a levél részekkel foglalkozunk; locsolunk.
23,24. Oroszlán (23-án 2:56-tól) Holdnál kedvező erők támogatják minden szereplésünket és karrier
megnyilvánulásunkat. Alkothatunk saját újítást, szabadidőnkben keressünk színházat, hangversenyt.
„Tűz” nap, energikus fizikai tevékenységekre és kezdeményezésre kiváló; szervezetünkben jól
hasznosulnak a fehérjék; a növényápolásban a termés részekkel foglalkozunk; sportolunk.
25,26. Szűz (25-én 5:50-től) Holdnál gyakorlatias szemlélettel szervezhetjük át életmódunkat, hogy az
ősz időire készen álljunk testben és lélekben. Logikus rendet tehetünk irataink közt, munkánkban,
életünkben.
„Föld” nap, ésszerű gyakorlatias tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak az ásványi
sók; a növényápolásban a gyökér részekkel foglalkozunk; a bőr- és hajápolás, manikűr legjobb napjai.
27,28. Mérleg (27-én 5:52-től) Holdnál a sötét Újhold erői segítenek lezárni régi kapcsolatokat,
szükségtelen terheket, fárasztó problémákat. Egy kiadós alvás is segít pihenni, megújulni.
„Levegő” nap, kommunikációs tevékenységekre kiváló; szervezetünkben jól hasznosulnak a zsírokolajok; a növényápolásban a virág részekkel foglalkozunk.
29,30. Skorpió (29-én 5:06-tól) Holdnál legyen tervünk arra, honnan kapunk jó energiákat a lelkünkbe,
és főleg anyagi síkon igyekezzünk bevonzani minden biztonságot jelentő erőt. Foglalkozzunk a félelmek
helyett a fényt jelentő gondolatokkal.
„Víz” nap, érzelmes-érzékeny hangulatot hoz; szervezetünkben jól hasznosulnak a szénhidrátok; a
növényápolásban a levél részekkel foglalkozunk; locsolunk.
HOLD – Lélek – Jin – Nő – Titok – Mélység – Érzelem – Víz – Tudatalatti - HOLD

Tetszik a Holdasztrológia? Csak egy gomb megnyomásába kerül az a hír, amelyet a
2012. Holdnaptárunk kiadásáról közlünk, amikor az szeptemberben nyomtatásban
megjelenik! Kérek szépen egy „lájkot”, és a továbbiakat idejében megírjuk – akinek
„tetszik”.
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Horoszkóp:
Egyéni bejelentkezés alapján folyik a horoszkópkészítés és a személyes konzultációk. Az
önismeret és a sors fürkészése a legfontosabb feladat, ha előre akarunk lépni.
Sorselemzéssel, egyéni horoszkópelemzéssel javíthatjuk esélyeinket: tanuljunk új egyéni
lehetőségeket!

Kedves Barátom,
Sikeres őszkezdést, egészséget és boldogságot kívánok!
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 Levél,
Elektronikus Magazin - Hírlevél
Copyright: Imolai Judit Szeptember/2011.
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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