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Imolai Judit  - Internetes ASTROLOGIA Oktatás 
 

Levelező ASZTROLÓGIA Tanfolyam:  
Saját tanulási tempóban Interneten 

 
 
 
A tanfolyam a hatezer éves bölcsesség, tudomány és művészet megismerését kínálja: az ősi és hiteles 
ASZTROLÓGIÁT. A kétéves tanfolyam alapfokú szintről kezdődik, Imolai Judit Asztrológus által összeállított 
tananyag alapján intenzív módszerrel bevezet a csillagfejtés tudományába, a zodiákus szimbólumainak megfejtésébe, 
részletes tanulmányok során a születési horoszkóp készítésétől és értelmezésétől. A távoktatás alapon kezdett 
tanulmányok kitűnő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy később a komoly praxis szintig lehessen eljutni a magán úton 
folytatott konzultációk segítségével. Ajánlott mindazoknak, akik érdeklődéssel fordulnak a lelkiség és a világ iránt, 
felelősséget éreznek saját sorsuk megismerése és irányítása iránt, szeretik az embereket, illetve segítenék magukat, 
környezetüket ezzel a módszerrel – a komoly tanulmányok után pedig hivatásuk mellett, avagy onnantól leendő 
küldetésükként Asztrológusként kívánnak dolgozni, praxist szeretnének létrehozni. A tananyag időtartama a hallgató 
lehetséges időráfordítási lehetőségeitől függ: elvégezni gyorsabban vagy lassabban is lehet – az eredmények alapján 
lehetséges az egyéni ütemezés, továbbhaladás és végzés. 
 
A jelentkező személyi feltételei: elkötelezett érdeklődés saját életkérdései vagy hivatása miatt. Ajánlott: betöltött 
Szaturnusz tranzit (legalább 29 éves életkor); felsőfokú tanulmányok. Ajánlott segédeszközök: Személyi 
számítógép és Internet levelezési lehetőség; Ephemerida (csillagidő táblázatok), Placidus asztrológiai program (az 
alap demo változat díjtalanul letölthető: www.placidus.hu). Tankönyvek: A szakirodalomról és olvasnivalókról a 
hallgató témánként kap útmutatást, és feltételezve, hogy jelenleg semmilyen asztrológiai könyve nincsen, körülbelül 
legalább 30.000,-Ft kiadásra számíthat. 
 
Kapcsolattartás módja: Internetes levelezés a szakmai mentor vezetésével. Postai levelező hallgatók fogadására 
nincsen mód. Egy tanulmányi modul elvégzésének módszere: A hallgató Interneten keresztül összefoglalást kap 
a témáról, majd a kijelölt szakirodalomról és a lehetséges olvasnivalókról. Ennek elsajátítása saját tempóban 
egyénileg történik. A tanulás során korlátlan számú kérdést tehet fel a megértés biztosítására, majd ellenőrző 
kérdéseket, feladatokat kap a tanultak visszaigazolására. A megoldott feladatokat magántanára személyesen javítja és 
véleményezi (program által készített, személytelen feladatokra nem kerül sor). A válaszadás majd az új feladat a levél 
elküldése után mindig körülbelül egy héten belül várható, a választ a hallgató Interneten kapja meg.  
 
Tanfolyam ütemezés: A kellően motivált, saját elvárásai szerint kiválóan teljesítő hallgató a tantervet akár a kiírt 
kétéves iránymutatásnál rövidebb időn belül is teljesítheti, a cél az alkalmazható biztos tudás. Amennyiben a hallgató 
hivatalos munkája, sok elkötelezettség, avagy családi helyzete - gyermekek vagy más körülmény – a lassabb beérési 
lehetőséget igényli, a tananyagot belátás szerint hosszabb időre, de mindig az eredmények alapján történő 
előrelépésben lehet ütemezni.  A kétéves tanmenet elvégzése után a hallgató írott mestermunkát, elemzés 
kidolgozást végez, amellyel számot ad tudásáról, ezután a végzésről magániskolai bizonyítványt kap. 
 
Tandíj: Félévente (tananyagban való haladás szerint) előre egyösszegben befizetve 115.000,-Forint. A tandíj 
befizetése félévenként javasolt, mert a pénzügyi teljesítésből nem következik az iskola elvégzése: az a személyes 
képességek és teljesítmény függvénye. Megváltozott szándékok esetén tandíj visszatérítésre nincs mód. 
Jelentkezés és tandíj: A jelentkezés módja az Internetes Beíratkozási Lap kitöltése, visszajuttatása illetve a tandíj 
megfizetése. 
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Az Internetes ASTROLOGIA Oktatás Tanmenete 
I. félév Anyag 

1 Az asztrológia története. Mundán, Horary, Natális, Humanisztikus, Pszicho, Orvosi, Meteorológiai, Mágikus asztrológia. 
2 Kozmológia: Csillagászati alapismeretek. Filozófia: “Ahogy fent, úgy lent”. Az Idő. 
3 Elemtan. A zodiákus mitológiája és jelentéstartalma. Archetípusok. 
4 Jegyek, bolygók, házak (Placidus) jelentéstartalma. A Ptolemaioszi méltóságok. Morin törvényei. 
5 Aspektusok (fényszögek), orbiszok, aspektusképek. 

II. félév Anyag 
1 A Natális (születési) horoszkóp, azaz radix képlet kiszámítása és felrajzolása. 
2 A személyes horoszkóp kifejtésének módszere. Jellem, személyiség, sors, karma. 
3 Szinasztria: kapcsolatok elemzése, együttműködések (szerelmi, családi, munkahelyi). 
4 Az előrejelzések módszerei: prognosztika. Revolúciók, tranzitok, direkciók. Korrekció. 
5 Tanácsadói módszertan és etika. Jóslás, Javaslat, Terápia. Írott elemzés készítés; Élő tanácsadás. 

III. félév Anyag 
1 Egészséggel összefüggő kérdések; Természetes egyensúly a Temperamentum alapján.  
2 Harmonizálás és egyensúly keresés a Genitura Ura segítségével. Életkérdések; hyleg és anaréta. 
3 Gyermektervezés; Nevelés; Családterápia; Kapcsolati kérdések. 
4 Mentális és fizikai betegségek; Javaslat az alternatív gyógyításra: diéta, gyógynövények, ásványok, mozgásterápia, orvosi kezelés. 
5 Életmód: Útkeresések az egyén fejlődésével illetve a környezet megváltoztatásával. Pályakorrekció, sorskérdések. 

IV. félév Anyag 
1 Karma-asztrológia; Reinkarnációk. 
2 Egyén, család és tömeg; Duálok; Találkozások. 
3 Óra-asztrológia: horary, elekció. 
4 Arab pontok; Kisbolygók és állócsillagok. 
5 Szintézis készítés, elemzési módszertan és tanácsadói etika. 

 
Érdeklődés – Jelentkezés - Beíratkozás előre, folyamatosan: Tel: 20/439-1299 vagy E-mail: info@astrologia.hu 

Találkozásunkig ragyogjanak Önre csillagok! – Imolai Judit Asztrológus 
 
 
 
 

B e í r a t k o z á s  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alulírott        (Név) Elérési telefon:     E-mail:      
 
Levélcím:        Születési időpont, óra, perc, hely:       
 

jelentkezem az ASZTROLÓGIA Internetes Távoktatás programra. 
 

Vállalom, hogy a tanfolyam tanulmányi követelményeinek eleget teszek és a tandíjat megfizetem. 
 
Az alábbi fizetési feltételt választom (szíveskedjen aláhúzni): 

• Postai sárga csekken, melyet kérek elküldeni az alábbi címre:          
• Banki átutalással, melynek összege után számlát kap a befizetésről. A banki átutaláshoz szükséges részletek:  

Kedvezményezett: WELL DRIVE Bt., Imolai Judit, Bankszámla szám: 11400040-24954201-70021818,  
Közlemény: Internetes Távoktatás féléves tananyag díja.  

 
 
 
 

Dátum:                 ( Aláírás) 
 
 

 
Fénykép helye 

 
 
 

(Internetes 
jelentkezéskor 

jpg forma) 
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Az alábbi asztrológiai olvasmányokkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal rendelkezem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
Például: Miért érdekli az asztrológia  tanulás? Mit tenne, ha a tudás birtokában lenne? 
 
 


