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⃰A kiírt programokra jelentkezés: előre. A csoportprogramok tematikája időbeosztása a jelentkezők témáitól is függ.

KONZULTÁCIÓ, HOROSZKÓP KÉSZÍTÉS, MAGÁNÓRÁK

ASZTROLÓGIA FOGLALKOZÁS – Egyéni alkalom.
Saját kérdések kifejtése, téma feldolgozás radix horoszkópábrák és prognosztikai elemzések
segítségével. Az elemzett lényeg összefoglalása után, segítő módszertani javaslatok, használható
receptek közös kidolgozása, élhető pozitív jövőképek alkotása, helyzetgyakorlatok.
Ezen a foglalkozáson csak rólad van szó egy egyéni testreszabott alkalom során. Itt összpontosítottan az érdekedben
dolgozunk, a főszereplő Te vagy. Megtapasztalod, hogy milyen megoldások képzelhetők el kérdéseidben, és
elakadásaid oldódnak, elkezdjük a gondjaid megoldását, saját döntéseket hozol, a jövő irányában tudatosan fejlődsz.
Ár: témáktól függően, 1 óra/alkalom, 15.000,- Ft-tól.
2018. ELSŐ FÉLÉV 10-13h: jan. 5; febr. 9; márc. 9; ápr. 6; máj. 11. pénteki napokon, 10-13h
ASZTROLÓGIA PRAXIS KURZUS – Gyakorló elemző továbbképző csoport.
Időszerű horoszkópábrák elemzése, zodiákus jegyváltások és tranzit bolygók haladásának hatáselemzése. Haladó
asztrológiai elemzési technikák gyakorlása, prognózisok elemzése. Saját életből és munkatapasztalatokból
hozott esetek módszertani fejtése, gyakorlása.
Ezen a foglalkozáson gyakorolhatod korábban megszerzett elméleti asztrológiai ismereteidet, önismereteden dolgozhatsz,
építheted szakmai fejlődésedet, biztonságos környezetben kipróbálhatod a praktizálás technikáit, segítséget kaphatsz hivatásodhoz
szakmai dilemmáidban. Ár: egyben előre 15.000,- Ft, vagy alkalmanként 4.500,-Ft.

2018. január 31. szerda, Telihold (Eklipsz!) 9-15h:
SYMBOLON Kártyatanfolyam.
A Symbolon kártya a véletlennek látszó, de értelemmel bíró egybeesések játéka. Önismereti művészeti
csoportfoglalkozás. A szimbólumok üzenete és a szinkronicitás elve. Az asztrológiai jelkép-rendszer mesés képekben.
Szerepszemélyiségek. Horoszkóp-mandala kirakás. A tudatalatti üzenetei.
Ezen a tanfolyamon megnyilvánulnak előtted az asztrológiai jelképek elvonatkoztatott szimbólumai, könnyen érthetővé válnak a
máskor sok magyarázatot igénylő összefüggések is. Bepillanthatsz jellemed személyiség-képeibe. Iránymutatást kapsz abban, hogy
életedben mi a fő időszerű kérdés, amellyel foglalkoznod kell. Ár: 15.000,- Ft

2018. február 23. péntek 9-15h:
SZÁMMISZTIKA alapok. Előadás és csoportjáték.
A sodródás és a tervezés esetei az életben. Adottságok és lehetőségek felismerése.
A káldeus számmisztika alapjai. Sorsunk összefüggései a számokkal és a bolygókkal.
Sorsszám-kiszámolás. Holdnaptár technikák, az élet programozható kérdéseinek tervezése.
Ezen a foglalkozáson gyors és gyakorlatias technikákat tanulhatsz arra, hogy az életutadban jellemző sarokköveket felismerd, és a
lehetőségeidet folyamatosan számolhasd ki: mikor, kivel, merre menj.
Felismered a nagy törvényeket, és a kereteiden belül szabadnak érzed magad egy kiszámított úton. Ár: 15.000,- Ft

2018. február 15, 16. csütörtök, péntek, 9-15h
TAROT, az önismeret Királyi Útja. Kártyatanfolyam. (I.Alap)
Az önismeret birtokában juthatunk el arra a fejlettségi szintre, hogy felismerjük: mire születtünk és mikor milyen
feladatra kapunk a sorstól lehetőséget. A Tarot kártya segít a fejlődési feladatok tudatosításában, és a karmikus
feladatok elvégzésében. Tarot kártyavetés a Nagy Arkánumokkal saját példán.
Ezen a tanfolyamon megismered a jósművészetek történetét és mai lehetőségeidet. Megtanulod a Tarot lapok
jelentését, és olvasni tudsz majd a jelképekből. Saját magad számára kiolvashatod a kártyából a tennivalóidat, sok gyakorlás után
pedig társasági középpont is lehetsz, ha másnak segítesz. Ár: 28.000,- Ft

2018. március 2. péntek 9-15h:
MÁGIA és NŐI JÓSMŰVÉSZETEK. (I.) Előadás és csoportjáték.
Párbeszéd a sorssal: a női lét hagyományai és az erős intuíció képessége.
Jin-Jang jelek, a Sötét és a Fény fogalma; Holdfázisok; a Karma üzenetküldő jelképei.
Egyszerű jósművészeti technikák gyakorlása (fekete-fehér golyók, inga, macska, kártya).
Ezen a foglalkozáson megismered a karma szimbólumait, hogyan képes az élet terelő jelekkel segíteni a döntéseidet.
Gyakorolhatod a könnyen elsajátítható jóseszközöket, hogy saját magad bármikor eligazodj az élet útvesztőiben, megfelelő
döntéseket hozzál és a jó irányban haladj. Ár: 15.000,- Ft
A csoportfoglalkozások érdeklődés és elköteleződés esetén további egyéni időpontokban haladó szinten folytatódnak ☺

