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Kedves Barátom,
Mielıtt elmerülnénk a nyári fagylalttengerben, vízcsobogásban és láblógatva
töltenénk el három hónapot – íme, elküldöm elırejelzésem: mit várhatunk a
„pihenıidıktıl”.
Most 2011. júniusi Hírlevelemben, az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban
(ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), elıször megírok néhány fontos
eseményt, ahol lehetséges, hogy találkozzunk, majd a levelem második részében Nyár
elırejelzését, ezoterikus horoszkóp elemzését küldöm.

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

Hírlevél, 2011. Június
Először a fontos dátumok, mikor találkozhatunk:
2011. június 9. 18h „Szférák Harmóniája – Mindentudó csillagok” Előadás és közös
játék.
Ár: Díjtalan foglalkozás. Előadó: Imolai Judit. Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni! Hely:
Kassák Klub, XIV. Budapest (Zugló), Uzsoki u. 57. Bővebben: a Hírlevéltárban –
http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
***

2011. június 11. szombat 10h-tól délutánig: „Karma-tükrök, négy mese-kép” Előadások
és közös foglalkozás. Évzáró szertartás. Előadók: Molnár Klára, Hadvári Nikoletta,
Heiterné Dr. Schmidt Györgyi, Imolai Judit.
Ár: Díjtalan foglalkozás. Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni! Hely: Cserepesház, XIV.
Budapest (Zugló), Vezér u. 28/B.
***
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2011. július 16. szombat 10h-tól egész nap: „SYMBOLON tanfolyam, asztrológia és
intuíció” Meditációs önismereti kártyatanfolyam. 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
***

2011. július 30-31. szombat-vasárnap 10h-tól két egész nap: „MÁGIA tanfolyam,
megismerés és átváltoztatás” A bűbáj módszerei, fehérmágia, művészeti tanfolyam.
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
***

2011. augusztus 9-10. kedd-szerda 10h-tól két egész nap: „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: http://astrologia.hu/tarotakademia_tanfolyam.php Telefon érdeklődési lehetőség:
20/9462-293. (Munkaidőben hívható, alapdíjas telefonszám.) Jelentkezés: info@astrologia.hu
***

DÉLIBÁBOS VIRÁGZÁS
Van esély a nyár gyümölcsöztetésére?
2011. Nyári előrejelzés
Holdciklusok:
Napfogyatkozás (Újhold): 2011. június 1-én az Ikrekben; 2011. július 1-én a Rák jegyben.
Holdfogyatkozás (Telihold): 2011. június 15-én a Nyilas jegyben.
Nyári időszámítás: 2011. június 21-től.
Telihold napok: 2011. jún.15. Nyilas; júl.15. Bak; aug.13. Vízöntő; szept.12. Halak.
Újhold napok: 2011. jún.1. Ikrek; júl. 1. Rák; júl.30. Oroszlán; aug. 29. Szűz; szept. 27. Mérleg.
Fontosabb planéta-jelenségek:
Merkur: 2011. június17-től a Rákban július 3-ig. Retrográd: aug.3-27.
Vénusz: 2011. jún. 10-től júl.4.: Ikrek. Júl.5-28.: Rák. Júl. 29-aug.21: Oroszlán.
Mars: 2011. jún. 22-aug.3.: Ikrek. Aug.4-szept.19.: Rák.
Jupiter: 2011. június 5-től a Bika jegyben, augusztus 29-ig direkt, aug. 29-től retrográd.
Szaturnusz: 2011. június 13-tól direkt mozgást kezd a Mérlegben.
Uránusz: a Kosban, 2011. július 10-től retrográd.
Neptunusz: a Halakban, 2011. jún. 3-tól retrográd.
Plutó: a Bakban, április 9-től retrográd, szeptember 17-től direkt.

Új kezdetek, új esély!
A nyárelő Napfogyatkozással (Újhold az Ikrekben) indult június 1-én, ez elromlásokat is
hozhatott, de a sorsra, karmára figyelő embernek vadonatúj kezdeteket is eredményezhet.
Fókuszban a hivatalos ügyek, a közlekedés, a kommunikáció és az oktatás ügyei – a
törvények változása nap mint nap átírja mindennapjainkat. A változás idejében érdemes
kutatni, merre vezet a jövő útja. Készüljünk fel a nyár végére!
2011. június 22. után a Mars a Bika jegyből az Ikrekbe lép, és egy jó hónapon át
szárnyakat kapnak az új ötletek, mintha az ember a téli ruhát ledobva, repülve futna az élet
sétányain. Hátra lehet hagyni a régi ügyeket, egy szertartásszerű lomtalanítással
környezetünket is tegyük átláthatóbbá. Fogyó hold időszakokban, a testi feleslegeket
csakúgy, mint a háztartás lomjait, „égetéssel” hagyjuk magunk mögött: az izmokat
edzéssel frissítsük, a múlt lomjait kidobálva, eltüzelve adhatjuk át a múltnak.
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Talán nem is minden megjósolt esemény következik be a nyár során, de ez csak egy
reményteli, délibáb-kép a szép jövőről – sajnos az ősz biztosan hoz majd nehéz időt.
Nyáron erre kell felkészülni, figyelni, tanulni, és erősödni. A nyár során hallott beszédek
csak illúziók… A valóság a meleg idő és az optikai csalódás, a káprázat elszálltával, majd
ősszel jön el.

Anyagi ügyek – és a földi esélyek?!
A nyár úgy is indulhat, mint egy paradicsomi séta, a mennyország földi ideje: most
következik el a föld kincseinek élvezete, a meleg idők, a megpihenés, nyaralás. A
kertészkedés, kirándulás megvédhet minket attól, hogy a Bika jegyen át haladó Jupiter túl
sok plusz kilóval áldjon meg minket. Azonban ugyanez a szerencse-bolygó anyagi
szempontból valódi jótevő lehet! Észre kell venni a kínálkozó időt a megpihenésre,
töltekezésre, a további haladásra alkalmat jelentő befektetésekre. Nem szabad hiteleket
felvenni, sőt nagyon fontos átértékelni a bevétel-kiadás mérlegeinket. 2011. nyarán újabb
nagymértékű áremelésekkel kell számolni, tovább folytatódnak a természeti csapások –
kevés termés - eredményeképpen bekövetkező élelmiszerdrágulások, és a társadalmi
átszerveződések miatt az energiaár-emelkedések. Minimum ötven százalék
költségnövekedéssel jó előrelátóan kalkulálni, és mértékkel eszerint élni, hiszen a
jövedelmek hasonló arányú növelésére nincsen garanciális módszer. Komoly döntéseket
hozhatunk arra, milyen áldozatokat tudnánk vállalni, hogy a jövőbe beruházzunk: érdemes
költeni, de csak ha hasznos célt szolgál a pénz kiadása – az ötletgyűjtés idejében segíthet
egy relaxáló aromamasszázs, illatfürdő.
Tanulni, tanulni, tanulni!
Mivel júniusban 10-étől július 4-ig a legszebb szerencsét hozó bolygó, a Vénusz az Ikrek
jegyben jár, fel is kínál kedvező kommunikációs lehetőségeket munka, párkapcsolat,
hobbi-érdeklődések és tanulás témákban. El lehet fogadni a mosolygós alkalmakat az
élettől, és törekedni is érdemes arra, hogy értékes kapcsolati tőkét szüljenek a mostanában
megszülető új ismeretségek. Egészen július 4-ig tart a laza, társasági, könnyed baráti
kapcsolatok felvételének lehetősége, érdemes tehát gondosan kezelni a levelezéseket és
telefonbeszélgetéseket, mozduljunk ki, menjünk el társasági eseményekre. A test dolgaival
júniusban nem kell sokat foglalkozni, a mozgás hoz felfrissülést és testi jóérzéseket is.
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A kommunikáció planétája, a Merkur két időszakban igényel fokozott elővigyázatosságot
értelmes ügyeink kezelésében: június 17-től június 3-ig az érzelmesség elhomályosíthatja
racionalitásunkat, és augusztus 3-27. között pedig retrográd haladása miatt hátravetheti az
intéznivalókat, lassíthatja a dolgok menetét, sőt hibalehetőségeket, javítgatnivalókat is
tartogat. Ha e nehezebb időszakokra – javaslom! - előzetesen készülünk fel, talán a
pihenésre még több időt szánhatunk ezekben a hetekben. Legfontosabb tanulnivalóink
témáit 2011. nyarán az új szabályozások és a társadalmi rendhez igazítandó egyéni utak
jelentik. Nap mint nap tovább kell képezni magunkat.
Otthonunk melege…
2011. június második felében már nem lehet halogatni a szezon szerinti nyári
szekrénypakolást, és a felkészülést a visszavonulásra. A fogyó hold időszakokban nem
kívánunk sok táplálékot, mégis június 15-től július 1-ig érdemes a konyhát, kamrát,
garázst, íróasztalt nagyító alá venni: mit lehet hasznosítani, van-e még felhasználható
dolog – vagy meg is lehet válni egy-két idejétmúlt dologtól. Leleményesek előnyben: az
újraértelmezett tárgyak és kreatív ötletek még hónap végi takarékoskodást is
eredményeznek! Ezernyi alkalom születik arra, hogy ne adjunk ki pénzt valamire, ami
megvan régebbről. A gyűjtögetés eredményeképpen a felszabadított, újra meglátott
értékek belső gazdagság-tudatot adnak.
Környezetünkben sok szó esik majd a nehéz életkörülményekről és családok
ellehetetlenüléséről. Ezekben az időkben még fontosabb, hogy a lelki kötelékekre, családi
összetartó erőre figyelmet, időt, szeretetet tudjunk fordítani. A világ afelé tart, hogy
szűkebb közösségeink lesznek segítőink, és ennek a fészeknek az erősítése – lelki
értelemben is – olyan napi feladatunk, mint ahogyan a madárkák minden nap találnak
valami javítgatnivalót az ágacskákban, melyekből otthonukat készítették.
A munka, ha az magunkra vállalt karmánk:
A nyárra úgy szeretnénk készülni, hogy legszívesebben csak élveznénk azt. Azonban
2011. nyarán olyan sok külső tényező változik meg, hogy nem lehetünk teljes mértékben
nyugodtak – visszavár-e pozíciónk, ha elfelejtkezünk róla. Ha ügyesen szervezzük a
munkát, alkalmunk lehet egy rövid elő-nyaralásra, egy hosszú hétvégére, akár egy teljes
hétre. Ezt a kikapcsolódást esetlegesen összeköthetjük egy jövőben hasznosítható
kapcsolatépítéssel, meg kell erősíteni a barátságokat.
Hiba lenne mostanában elszalasztani azokat a lehetőségeket, amelyeket karrier célok
érdekében a jelenben kínál fel a sors, és nincs más választási lehetőség: meg kell oldani az
ügyes szervezést. A tudatos életmód, a holisztikus szemlélet és a reményteliség fog
segíteni a hajrá túlélésében, később gyümölcsöző eredmény lesz a végső jutalom.
Gondoljunk arra, hogy ha növekedik a túlterhelés, párhuzamosan javulhat a hatékonyság
is.
Kapcsolatok:
2011. június harmadik hetétől akár július 4-ig az ismerkedésre, új kapcsolatok teremtésére
kedvező véletlenek érkeznek, a kimozdulásra, kirándulásra, társasági eseményeken való
részvételre időt kell találni, és még a felszínes emberi találkozásokban is törekedni kell
meglátni azok célját. Ha új emberi közeledéssel találkozunk, nem fontos azonnal
leellenőrizni a partiképességet, vannak olyan élmények, amelyek a pillanat számára
szólnak – ha van jövője a dolognak, azt úgyis megmutatja az idő. 2011. július 5-től július
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végéig a Rák Vénusz érzelmes, kötődni vágyó, szentimentális mélységeket is hoz lelki
életünkbe. Viszont július 29-től augusztus 21-ig, óvakodjunk a presztízs-költekezéstől,
hangulati intézkedésként például fogyó holdnál jó idők járnak a régi holmik csereberéjére,
a ruhák kreatív átalakításával is pénzt takaríthatunk meg. Augusztus 22-től, a Szűz Vénusz
szeptember 15-ig az okos kapcsolatokban segít – így tehát a nyár során ösztönös
választásokból értelemmel felvállalt társulások születhetnek.
Karma:
Változó idők járnak. A külvilágban folytatódnak a hatalmi érdekeltségek átrendeződései, a
változások során most lehet helyezkedni, szerepet keresni. Az egyéni sorsot, életutat kell
tudatosítani, és bízni az ösztönökben – a fontos dolgokkal várni is érdemes akár őszig,
míg kiderül az országban, milyen új érdekcsoportok születnek. Nagyon fontos, hogy
hihessünk abban, ami történik. Erre újjászületést hozott a 2011. június hónap eleje,
további reményeket tartogat június vége és az egész nyár. Fontos, hogy a távlatokat szem
előtt tartva, ne felejtsünk el intézkedni a részletekről sem, és vegyük tekintetbe az
anyagiakat, gondoskodni kell a szükséges pénzügyi forrásokról. A figyelem és a
takarékoskodás idejét kell élnünk. Befektetni önképzésbe, könyvekbe, iskolai
beiratkozásba és utazásba szabad.
A kötelességek legnehezebb terhe 2011. június 13-tól enyhül, amikor a retrográd
Szaturnusz végre haladási irányt változtat, és elgördülnek a kövek, akadályok a
haladásunk elől. Június második felében egy záró számadást is lehet tartani, meddig
jutottunk és milyen terveket készítünk elő a nyárra, az év további idejére. Akár egy hét
szabadságra is elmehetnénk, munkától – családtól távol, egyedüllétben, alvással
feltöltődni a fogyó hold idején június második felében. Ne fájjon válni a sok munkától:
nem kell aggódni, a nyáridőt is el lehet szorgalmasan tölteni - legjobb tipp a tanulás – az
egészséggel és a selfness-wellness témákkal foglalkozzunk.

A világban most általános is az átrendeződés – legyen ötlet és pillanatnyi lehetőség adta
döntés az úticélok kijelölése. A szokott formaságokat és szabályszerűségeket önálló
munkaszervezéssel lehet teljesíteni, akár úgy, hogy többet vállalunk önmagukra, és így
hamarabb szabadulunk… Amíg egy kis szabadságra megyünk, addig is fél szemüket
tartsuk a hátrahagyott munkahelyen és egzisztenciális érdekeltségeken, hiszen minden
folyamatosan és kiszámíthatatlanul szerveződik át.
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Minden spirituális ember bizakodó tekintettel és érzelmesen tervezi, mit hozhat a nyár. A
szükséges hétköznapi feladatok vigasztalannak tűnhetnek, a gyakorlatias tennivalók
helyett inkább szentimentális romantikára, lelki kényeztetésre vágynánk. Általános lesz
egyrészt a megváltó-várás, másrészről erősödik a társadalomban a radikális vonal. Az
átlagos hangulatból kiszakadhatnánk és egy ezoterikus feltöltődést szervezzünk
maguknak, lelkiségünkhöz hasonlatos társasági körben. Egy Tarot csoport, pár nap
kártyázás, művésztábor, jógatanfolyam, angyaltréning vagy távoli zarándoklat helyére
teheti a dolgokat életünkben, a test-lélek-szellem harmóniájában. Nem szabad sodródni,
egyeztessük előre időben a szabadságot! Ahová kerülünk, úgyis a megfelelő közösség lesz
- úgyis oda érkezünk meg, ahol végül saját rendeltetésünk szerint lennünk kell.
Horoszkóp:
Egyéni bejelentkezés alapján, nyáron is 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,
Barátom,
Szép nyarat, boldog pihenı idıt kívánok!
Szeretettel: Imolai Judit Asztrológus
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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Copyright: Imolai Judit Június/2011.
Az „ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin – Copyright: Imolai Judit”
változatlan tartalommal tanulási céllal sokszorosítható vagy továbbközölhetı
a kultúra és a mővészetek kívánatos terjedése érdekében,
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