http://www.astrologia.hu/holdnaptar.php

HOLDNAPTÁR
Szerző: Imolai Judit Asztrológus.
Kiadó: Lizzy Card Papír Kft., Magyarország vezető naptárkészítő papír-írószer kereskedelmi cége.
Kapható! Saját használatra: www.elixirbolt.hu
Kereskedők, ezoterikus boltocskák, klubok beszerezhetik itt: www.lizzycard.hu

A Holdnaptárt pontos horoszkóp információkkal, zodiákus helyzetekkel, asztrológiai
jelképekkel, különleges holdállásokkal (fogyatkozásokkal) valamint az értelmezést és a
használatot segítő magyarázatokkal láttuk el. A Holdnaptárból az is kiderül, hogy egy-egy
napon milyen tevékenységeknek kedveznek a zodiákus helyzetek.
A Holdnaptár precíz asztrológiai adatokat tartalmaz és az esztendőre jellemző horoszkóp
ábrákat, emellett az értelmezést segítő ábrák a Holdnaptárral ismerkedők számára is
megkönnyítik a Hold hatásainak értelmezését.
Életmód, táplálkozás, növényápolás, kertésznaptár, általános napi tevékenységek jelképi és
kulcsszavakba foglalt javaslata könnyíti meg a harmonikus életvezetést.
Holdnaptár, Színes képes naptár – papír alapú nyomtatott FORMÁTUMOK:
Lemeznaptár
(falra akasztható, lapozható, misztikus Hold fotóképekkel illusztrált, színes lemeznaptár, 32X32cm)
Holdnaptár, Zsebnaptár
(keménykötésű, cérnafűzött, kétszínnyomású, belíveken jegyzetelhető zsebnaptár, 9X15,5cm)

A Holdnaptár írója:
Imolai Judit - Bölcsész, Asztrológus, Reiki Mester. Nyelvi és logikai játékokkal töltötte iskolás korát,
nyelvtagozaton humán osztályban tanult és retorikai versenyekre járt, írt, festett, zenélt, énekelt.
Egyetemi tanulmányai alatt, bölcsészként francia szakon, megismerkedett a francia irodalommal és az
írói kultúrával, kutatásaiban a női archetípusok energiáival, drámaelmélettel, színdarabokkal, a jungiánus
pszichológiával és a mesék morfológiájával foglalkozott, a szerepjátékokat tanulmányozta öt éven át.
Később posztgraduális képzésben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen marketing szakon
tanult két évig, kommunikációs tréningeken szerepjátékokkal, a kreatív rögtönzés módszerével dolgozik.
Asztrológiai, okkult tanulmányokat végzett eredeti angol és francia forrásokból, folyamatosan töltekezik
autentikus nyelvi kapcsolatokból, és asztrológusi hivatását gyakorolja a tanácsadói praxisában, tudását
alkalmazza a humán munkáiban, a tanácsadásban, a jellemfelismerésben, a stratégiai és időtervezésekben.
A magánéletében és a munkái során is használja a zenét és a tradícionális Reiki technikákat. Reiki
Mesterként sikeresen tud folyamatosan harmonikus emberként egyensúlyban lenni a világban, és
igyekszik közreműködni mások életében is a stresszoldás, problémakezelés és egészséges lelkiség
létrehozásában.
Imolai Judit a Holdasztrológia és a női kérdések specialistája, tanít és tanácsadóként dolgozik. Olyan
foglalkozási és oktatási módszertant dolgozott ki, amelyben együtt alkalmazza a humán művészeteket egy
teljes, komplex formában. Nem tananyagot tanít, hanem emberekkel foglalkozik, - a saját módszerei
alapján. Imolai Judit módszertana, saját védjegye: a "Holdasszony".

FACEBOOK: HOLDNAPTÁR Olvasmányok, Közösségi élet, Cikkek:
www.facebook.com/holdnaptar www.facebook.com/ImolaiJudit
(Ingyenes, és az is marad!)
YOUTUBE csatornán:
A Holdról szóló, nézhető video – szimbólumok, analógiák, használat:
A tested-lelked gyógyító Hold (24’) http://youtu.be/2wWz8M3B6zI
A Holdról szóló, hallgatható előadás hangfelvétel – zodiákus jelképek:
A Holdasszony Kalendáriuma (50’) http://youtu.be/Owr7aLNLMOs
A Hold hatásainak megélése: Telihold
Holdfény Meditáció (30’) http://youtu.be/Cmv0dBFcgEA
A Hold hatásainak megélése: Fogyó Hold
Karmatisztítás Meditáció (30’) http://youtu.be/v8iMP2p9GEs
A Hold hatásainak megélése: Újhold, Sötét Hold
Belső Béke Meditáció (30’) http://youtu.be/BGBboX7YnII
WWW.ASTROLOGIA.HU
Személyes horoszkópkészítés (EQ – érzelmi intelligencia - elemzés, 'zöld pont'
meghatározása születési adatok alapján), díjfizetés ellenében, konkrét esetekre,
személyesen, egyeztetett időpontban:
Imolai Judit Asztrológussal
Telefonos bejelentkezés alapján 20/9462293.
E-mail: judit.imolai@astrologia.hu
Skype: szerencse.csillag
Előadásokra, workshop foglalkozásokra, egyedi időpontot
a fenti elérhetőségeken lehet egyeztetni.
Imolai Judit Asztrológus

