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Már a boldogságos Paradicsomból is azért űzetett ki az Ember, mert a Tudás Fájáról szedett almát
szerette volna megízlelni. Azóta is, bár sokat tud, és egyre többet megismer a világ titkaiból - a
boldogságot szeretné ismét megtalálni…
Igen jó lenne előre tudni, milyen tudásra, az elmének és a léleknek milyen műveltségére lenne szükség
ahhoz, hogy az ember boldog legyen a földön, felkészülten várja a megmérettetéseket a világi életben és
az érzelmi kapcsolatokban.
Vajon hogyan lehet a TANULÁS módszerével hozzájutni ahhoz a TUDÁSHOZ, ami mindehhez
hozzásegít?
Bemutató nyílt napot, ingyenes tájékozódási alkalmat szervezünk az asztrológiai értelmű TUDÁS által
nyújtott lehetőségek megismerésére. Az eseményen olyan előadásokat lehet hallgatni, amelyek bemutatják a
KARMA tapasztalati - tanuló útjait, hogyan szerez fejlődésében előrejutási lépcsőfokokat az ember.
Miért érdekel mindenkit a nemlátható világ, a titkos kérdések, az okkult tudományok, az asztrológia?
Milyen szerepe van az isteni teremtésnek, az öröklésnek? Hogyan befolyásolja a családi karma a hátteret
jelentő gyökereket? Hogyan tanul az ember a civilizált világ iskoláiban, és mire tanítanak emberi
érintkezéseink, kapcsolataink? Mennyire lehet karmaoldó szerepe a saját szabad akarati erővel végzett
tanulásnak, és hogyan fogjunk hozzá, ha változni akarunk? Meg lehet-e állapítani a születési horoszkópból,
milyen rendeltetésre született az ember, milyen pályára állhat, hogyan, mit tanuljon?
Hosszú tanulmányok vezetnek el oda, hogy megérthetjük a teremtésben elfoglalt részünket – és bár nem lehet
minden képességhez hozzáférni, de az önismeret művészetével, az asztrológiával legalább oda eljuthatunk:
megérthetjük saját adottságaink sorsszerűségét, és művelhetjük jellemünket, hogy az evilági feladatainkat
boldog lélekkel, egy magasabb rendű értelmi és érzelmi intelligenciával végezhessük el.
A tanulás szerepét, módszertanát összegzik az asztrológus előadók, akiknek mesterségük, szabadidejük és
állandó életformájuk a tanulás és az ismeretátadás. A bemutatott karmikus témák segíthetnek eligazodni a
jelenségekben, milyen helyzetben hogyan akar tanulásra bírni minket az élet, és a jelképek világát megértve,
hogyan segíthetjük elő az élvezetesebb tanulást, ha már a fejlődésre adjuk fejünk.
A mindennapok világában, a lelki – spirituális fejlődésben, a családi és kapcsolati kérdésekben, foglalkozás és
anyagi ügyek területén segíthet az, ha a helyes tanulási irányt és a személyiségünknek legmegfelelőbb
tanulnivalót és módszert választjuk ki.

Hogyan tanítanak a példázatok, milyen szerepe van az élő foglalkozásoknak, jelent-e különbséget az egyéni
tanulás vagy a csoport, áldás az internet vagy átok, kincset érő könyveinket hogyan tehetjük jellemünk
ékköveivé, egy konzultáció a legjobb befektetés, vagy vannak biztató jelek a hosszú távú tanulási folyamat
léleksimogató, terápiás gyógyító hatásaira – esetleg felismerhető a zseni, a nagyreményű jövőbeni szakember?
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Minden szerető szülő és született jó pedagógus tudja: a módszerek helyes megválasztásával bárkinek lehet
öröme az ismeretek nyújtotta táguló világban. Érdemes tehát a jellem kérdéseit kutatni, ha a jövőt
tervezzük – ebből következik a lehetősége a leghatékonyabb formák megválasztásának.
Az ASTROLOGIA Tudás Napján válaszokat lehet kapni arra, hogy miben segíthet konkrétan az
asztrológiatanulás, a tanfolyamok során szerezhető spirituális műveltség, világos és korrekt válaszok kaphatók
arra, hogy a misztikus műveltséggel gyakorlatban mit is kezdhet az ember. A rendezvény célja, hogy
áttekintést nyújtson a tanulás karmikus szerepéről, továbbá a módszertani kérdésekről a mindennapokban
látható gyakorlati példákkal szemléltetve, megoldási javaslatokkal, követhető receptekkel a művelt laikus
érdeklődők számára is.
Ha Ön még nem járt személyesen asztrológusnál, vagy gondolkozik a
tanuláson, az iskolaválasztás, pályaválasztás (módosítás) kérdésein, esetleg
éppen saját jellemében keresi, hogyan képezhetné magát tovább, tehetségei
mire rendeltetik – akkor ez a legjobb lehetőség megismerni minket, akik
választott hivatásunkként foglalkozunk az asztrológiával.
Szeptember lévén, a tanulással foglalkozunk.
Igyekszünk választ adni a nap során minden olyan kérdésre, amelyre
tapasztalataink jogosítanak fel, hogy legkedvesebb foglalkozásunkat, a
gondolkozás művészetét bemutathassuk.
10h ASTROLOGIA Tudás Nap Megnyitó – Imolai Judit Asztrológus, az ASTROLOGIA NOSTRA iskola alapítója
10:30h Elıadások: A Tudáshoz vezetı Utak
„T itkos módszerek, ısi receptek” A tudás forrásai és az okkult módszerek mágikus ereje – Imolai Judit elıadása
„U gyanaz fent, mint lent” Az isteni intelligencia, a teremtés szándékai és karmikus tanításai – Nagy Éva elıadása
„D ióhéjban az élet ” Az öröklött képességek, a családi hagyományok, emlékek szerepe – Molnár Klára elıadása
„Á BC-t az iskolából, élettapasztalatot a kapcsolatokból ” Az iskola és a kapcsolatok tanító szerepe – Tömörkény Judit elıadása
„S okféle az út, egy a cél – tanulni mindig érdemes…” Tanulási módszertanok, azonnal mőködı technikák - Imolai Judit elıadása
13h /Szünet/ Beszélgetési lehetıségek
14h Szakértıi konzultációk: Gyors konkrét kérdés-feleletek egyéni jellem kérdésekben, tanulási irányválasztásban
Asztrológusok közremőködésével, különbözı tudással kapcsolatos kérdések tehetık fel.
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.
ASTROLOGIA - TUDÁS NAP, 2009. szeptember 5. szombat, 10-18h
Nyílt Nap: A rendezvényre a belépés ingyenes!
Tudás Nap Elıadások: A Tanulás Útjai (díjtalan). Szakértıi Konzultációk, gyors konkrét kérdés-feleletek.
Tanulási lehetıségek, Tanfolyamok: Tájékozódó Beszélgetések (díjtalan)
- Asztrológia Iskola, csillagfejtés és jósmővészetek iskola
- Symbolon Kártya, egynapos önismereti tanfolyam
- Hold-Asztrológia, egy féléves (hat nap) pszicho-asztrológiai érzelmi intelligencia tanfolyam
- Tarot Kártya, egyéves (tíz nap) jósmővészeti iskola
Idıpont:
2009. szeptember 5. szombat 10-18h.
Cserepesház, Zuglói Mővelıdési Ház 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
Helyszín:
Bejelentkezés: Az elıadásokra ülıhelyet a bejelentkezések sorrendjében tudunk helyet biztosítani: info@astrologia.hu .
Találkozásunkig ragyogjanak Önre a csillagok! Szeretettel: Imolai Judit Asztrológus
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