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Szeretné megtudni, mi a titka a sors kifürkészésének, és ha küzd, hogyan lehet gondtalan, boldog élete?
Bemutató nyílt napot, ingyenes tájékozódási alkalmat szervezünk a KARMA nagy kérdéseinek megismerésére. Az
eseményen olyan előadásokat lehet hallgatni, amelyeket hosszú tanulmányok után az életút törvényszerűségeiről
összegeznek az előadók, akik végzett asztrológusok. A kifejtett karmikus témák segíthetnek eligazodni a mindennapok
világában, lelki fejlődésben, családi és kapcsolati kérdésekben, anyagi ügyekben, és válaszokat lehet kapni arra is:
miben segíthet konkrétan az asztrológiatanulás, a tanfolyamok során szerezhető spirituális műveltség.
Minden helyzetben a legjobb lehetőségeket kell megtalálni – a rossz, a gond, az apály, a szűkölködés, a lezáruló
irányok, az elválások is tanítani akarnak valamire! Témáinkat úgy állítottuk össze, hogy a jelen világválságban – mely
lelki és gazdasági kihívás egyaránt – a több évre kiható problémák kezelésében tudatos segítséget nyújthassunk,
megtaláljuk a kiutat, a perspektívákat az emberi fejlődésben. A rendezvény célja, hogy áttekintést nyújtson a sors
működéseinek jellegzetességeiről, a következményekre való felkészülés lehetőségeiről, a mindennapokban megélhető
gyakorlat szerinti példákkal és megoldási javaslatokkal, követhető receptekkel egy művelt laikus számára is.
(Előzetes tanulságos elméleti olvasnivalók interneten: http://astrologia.hu/karma_asztrologia.php )
Ha Ön még nem járt személyesen asztrológusnál, vagy gondolkozik egy iskolai beiratkozásról, esetleg éppen az „élet
írja” a sorsának a forgatókönyvét és nem tudja, hogyan irányítsa a dolgait – akkor ez a legjobb lehetőség megismerni
minket, akik választott hivatásunkként foglalkozunk a Karmával. Igyekszünk választ adni minden olyan kérdésre, amely
tapasztalatunk szerint segíthet gondolatokat és ötleteket adni a lelki továbblépéshez.
Program:
10h Karma Nap Megnyitó – Imolai Judit Asztrológus, az ASTROLOGIA NOSTRA iskola alapítója
10:30h Elıadások: A Karma Megnyilvánulásai
„Kezdjük mindig a történet legelején” A születés titkai, családok kódjai – mire tanít eredetünk, származásunk. Az öröklött karma
„Amerre a sors szele fújt” Szabad választás vagy karmikus feladat – teher vagy fejlıdés a párkapcsolat. A tanuló karma
„Ráadás a karma sója” Családi örömök: édes terhek és karmikus feladatok otthonunkban. A választott karma
„Mővészi rendszer a teremtésben” Következetes törvények a karmában, jelképnyelv üzenetolvasás, az elemzés technikái
„Akarat vagy elrendelés” Gyönyörő a kilátás, ha a hegyet már megmásztuk! Létezik szabadság
13h /Szünet/
Beszélgetési lehetıségek
14h Szakértıi konzultációk: Gyors konkrét kérdés-feleletek egyéni sorskérdésekben – különbözı szakterülető specialistákkal
Asztrológusok közremőködésével, akiknek különbözı szakterületeik:
Symbolon szakértı, Tarot szakértı, Gazdasági és vállalkozási kérdések szakértıje, Családsegítı szolgálati szakértı
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 - KARMA NAP
Nyílt Nap: A rendezvényre a belépés díjtalan!: gyermeknapi karma-ajándék – belsı gyermek önmagunknak.
Karma Nap Elıadások: A Sors Megnyilvánulásai (díjtalan)
Szakértıi Konzultáció, gyors konkrét kérdés-felelet egyéni sorskérdésben (2.000,-Ft)
Tanulási lehetıségek, Tanfolyamok: Tájékozódó Beszélgetés (díjtalan)
- Asztrológia Iskola, csillagfejtés és jósmővészetek kétéves iskola
- Symbolon Kártya, egynapos önismereti tanfolyam
- Tarot Kártya, egyéves jósmővészeti iskola
Kedvezmények!:
Az iskolai csoport beiratkozás és horoszkóp rendelés a helyszínen lehetséges,
5.000,-Ft elıleg befizetésével és a lista szerinti árból 10% kedvezménnyel.
2009. május 30. 10-18h.
Idıpont:
Helyszín:
Cserepesház, Zuglói Mővelıdési Ház 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
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KARMAOLDÁS - Karma-Kulcsok Tizenkét Pontban (gyakorlati munka)
1. Hamarabb ébresztem magam, mint szoktam.
Reggel idıt találok arra, hogy visszaidézzem álmomat.
Átgondolom a napomat, hogy csak befelé figyelek majd, magammal törıdöm.
Megmozgatom magam, majd alaposan, rituálisan megtisztálkodom.
2. Lelki-szellemi erıt győjtök. Meditálok.
Olvasok valamilyen lelkileg ösztönzı olvasmányt, erıgyőjtı maximát, Szentírást, füveskönyvet.
Nyugalomban, szeretetben töltök magammal IDİT.
Adok magamnak türelmet és figyelmet, hogy egyedül, csendben lehessek.
Ha szükségem van pihenésre, egyszerően relaxálok, vagy alszom.
Ha felmerülnek gondolataim, nyíltan befogadom, meghallgatom, lejegyzem ıket.
Ha feltör a múltam, megnézem a képeket, átélem, majd végignézem, hogyan távozik, múlik el.
3. Megtisztogatom magam és környezetem.
Körbenézek magam körül, megszüntetem a kellemetlen látványokat, rossz emlékő dolgok jelenlétét.
Rendszerezıen csoportosítom tárgyaimat, megjavítom ıket, és a használhatatlanokat kidobom.
Szertartás szerően teszek valamit a jó levegıjő tisztaságért, kétkező munkával is takarítok ezért.
4. Találok egy kellemes, pozitív, de nem kifárasztó tennivalót, amely elırébb viszi életem.
Csak azzal foglalkozom, hogy építsem sorsom, jótékony legyek, felfelé törekedjek.
Egyszerő tennivalókat, rutin dolgokat teszek csak, magam körül rendet teszek, ellátom magam.
Kis lépésenként haladok, de rendszeresen törekszem a rendezettségre.
5. Ítéletmentesen fogadok mindent.
Csak a szemlélıdéssel foglalkozom.
Az életemben felmerülı történéseket végignézem, társaim meghallgatom.
Nem kritizálok sem tetteket, sem embereket.
6. Nem méltatlankodom.
A sorstól mindig támogatást kapok, a történések csak jelek erre. Elfogadom.
Merre jutok? Mindig amerre szükséges. Majd megértem.
Mindent örömmel fogadok, és megtekintem, mi benne a jó, merre terel, merre vezet.
7. Helyesen táplálkozom (böjtöt tartok).
Igyekszem kiüríteni szervezetembıl a felhalmozott mérgeket, feldolgozatlan felesleget.
Nem fogyasztok nehéz húsokat és zsírokat. Kerülöm az édességet, kávét, alkoholt, luxus táplálékokat.
Sok folyadékot, sima vizet, gyógyteát iszom, átmosom szervezetem.
8. Teszek valamit, amit eddig kerültem, mert kellemetlen kötelesség volt.
Visszatekintek az elmúlt idıkre, mi alól igyekeztem kibújni.
Azzal a tudattal, mintha tiszta lappal indulnék, lépéseket teszek ennek a feladatnak a megoldására.
Elıre gondolok arra, milyen könnyő lesz lelkem, ha végeztem ezzel.
9. Névtelenül teszek valami jót.
Körbetekintek, hogy magamhoz képest mennyien szenvednek jobban, megvizsgálom az embereket.
Keresek gondolatban valakit, akin segíthetnék.
Titokban, hogy személyem ne derülhessen ki, teszek javára, dolgát elintézem vagy adományt nyújtok.
10. Foglalkozom azzal az emberrel, aki környezetemben nekem a legnagyobb kereszt.
Mintha ismeretlennek foglalnám össze, röviden elmondom magamnak, mik a tények közöttünk.
Értékítéletet hozok, hogyan jutottunk idáig, és mit kell tanulnunk egymástól kölcsönösen.
Tervet gondolok ki, majd lépéseket teszek, hogyan közeledhetnénk. Megteszem az elsı gesztusokat.
11. Médiaszünetet tartok és felveszem a természet ritmusát.
Megpróbálok újságok, televízió, rádió, mozi, telefon, internet nélkül létezni.
Keresek egy csendes helyet, ahol elmélyülhetek, kellemes hangokat (víz, madarak, természet) hallok.
A Nap lenyugvásával én is nyugovóra térek, vagy egy ideig nézem a csillagokat, gyertyával meditálok.
12. Elalvás elıtt végignézem a napom, mit éltem meg.
Visszaemlékszem a napomra. Visszagondolok arra is, amit így utólag látva másképpen tettem volna.
Elképzelem, hogy egy legközelebbi lehetıség alkalmával hogyan cselekednék.
Hálát adok, hogy megélhettem a mai napom, szeretettel gondolok azokra, akik velem voltak lélekben.
Leírom, hogy naplóban rögzüljön, mit éltem át mélyen magammal négyszemközt.
Amikor majd újra visszatérek a Karmaoldás gyakorlataihoz, utólag idırıl idıre összehasonlítom, milyen témákkal foglalkoztam, és hova
jutottam. Egybevetem azokkal a tapasztalatokkal, amit más módszerekkel érzékeltem, és megerısítéseket keresek, hogy élet-utamon
karmikusan jó irányban haladok.
Kedves Barátom, további jó mély, elırevivı karmikus munkát kívánok – most már egyedül!
Szeretettel: Imolai Judit Asztrológus - Asztrológiáról, még többet: a www.astrologia.hu honlapon.
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