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Minden embernek megadatott, hogy megismerje önmagát, és így helyesen gondolkodjon, jó döntéseket hozzon.
Valódi énünk, a lelkünk megismerésével képesek leszünk jó kérdéseket feltenni, értelmesen gondolkozni, és világunkban
elfoglalt helyünkön az előrevivő döntéseket meghozni. A környező tényezőket és kapcsolatokat erős lélekjelenléttel
fogadjuk el, ha tudjuk, mi a szerepünk a világban, mi a rendeltetésünk, és milyen szabad akarati döntéseink lehetnek. A
születésünk értelmének helyes felfogásával elérhetjük, hogy a gondviselés támogassa a törekvéseinket az életben.
Az önismeret leghatékonyabb ezoterikus eszköze a születési adottságok megismerését lehetővé tévő horoszkóp
értelmezése. A Klasszikus Asztrológia Önismereti Tanfolyam Imolai Judit Asztrológus vezetésével öt teljes napon át
tartó csoportfoglalkozás, amely alapfokú szintről kezdődik, intenzív módszerrel bevezet a csillagjóslás tudományába, a
zodiákus szimbólumainak megfejtésébe, és a saját horoszkóp értelmezésén keresztül az önismeret alapfogalmaiba – a
jellem, a személyiség tulajdonságaiba. Ajánlott mindazoknak, akik érdeklődéssel fordulnak a lelkiség és a világ felé,
felelősséget éreznek saját sorsuk megismerése és irányítása iránt, szeretik az embereket, illetve segítenék ezzel a
módszerrel önmagukat.
A tanfolyam erősen gyakorlati irányultságú, klasszikus „bejárós, személyes” csoport, az elméleti részek közben
saját példák alapján folyik a tanulás. Az irodalmi műveltséget a jungi értelmű pszichológiai átélés, átlényegülés egészíti
ki. Az asztrológiai tananyag a tradicionális iskolák alapjain nyugszik: klasszikus tanmenet Morin de Villefranche, William
Lilly, Friedrich Schwickert, és a magyar Baktay Ervin és Dubravszky László tanításai szerint.
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Az “Ahogy fent, úgy lent” filozófiája. Lélektani alapfogalmak: jellem, személyiség, sors, karma, fejlődés. Csillagászati alapismeretek.
A horoszkóp fogalma. Elemtan. A zodiákus mitológiája és jelentéstartalma. A szimbólumnyelv jellege, az analógiás gondolkozás.
Jegyek, bolygók, házak jelentéstartalma. A Natális (születési) horoszkóp, a radix értelmei.
A tanultak ismétlése és a személyes horoszkópok értelmezése, előre felrajzolt horoszkóp-kép segítségével. Ki vagyok én?
Alkalmazott életmód javaslatok személyes példákon. Kitekintés: a radix képletből származtatott prognosztikai ábrák, prognózisok lehetőségei.

Jelentkezők személyi feltételei: elkötelezett érdeklődés saját életkérdései, vagy emberekkel foglalkozó hivatása miatt.
Ajánlott irodalom (tananyag): Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve és/vagy Dr. Dubravszky: A tradicionális asztrológia tankönyve
és/vagy Takács Tibor: A fejlődés iskolája; Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus. Ajánlott: Ephemerida, Symbolon kártya, Placidus
program.
Hoznivaló kellékek: Nagyméretű jegyzetfüzet, íróeszköz, ceruza, radír, színes ceruza.
Jelentkezés és tandíj: A jelentkezés módja a mellékelt Jelentkezési Lap kitöltése, visszajuttatása illetve a tandíj megfizetése.
Tandíj: 48.000,-Ft, egyösszegben az első napon készpénzben helyben befizetve. Banki átutalással teljesítve június 30-ig: 45.000,-Ft.
Koránkelő kedvezmény: 2017. június 15-ig előre átutalással fizetve, 42.500,-Ft.
BANKI Átutaláshoz bankinformáció:
Kedvezményezett: Nap-Pálya Alapítvány. Számlaszám: OTP 11714006-20460121-00000000 Utalandó Összeg: 42.500,-Ft Közlemény: X.Y. (Saját Név)
Folytatás: Aki a megszerzett tudást szeretné tovább bővíteni, mélyíteni, csoportos keretek között, magánóra keretén belül, vagy
internetes levelező oktatásban teheti meg saját tanulási tempója, ambíciója szerint. Aki az ötnapos alapozó tanfolyamon részt vesz, annak
az elvégzett tananyagok beszámítanak a további tanulási lehetőségekbe – ha a másokkal való foglalkozáshoz a tanácsadói szintig szeretne
eljutni.
Gyakorlati részletek: A tandíj az oktatás költségét illetve a kellékeket, munkalapokat tartalmazza. A minden dél körüli félórás
ebédszünetre szabad szendvicset hozni, vagy a környéken igénybe vehető gyorséttermekbe (Árkád) ki lehet menni. A tananyag és a
további ajánlott olvasnivalók helyben megnézhetők, megvásárolhatók.
Választható Időpont:

2017. július 10-14. – hétfőtől péntekig 5 teljes nap, 9h-16h

Helyszín: Budapesten, Zuglóban, az Örs vezér térnél lévő szokott helyünkön. A pontos helyszín az érkezők létszáma szerint változhat, a
konkrét címet a jelentkezés visszaigazolásban írjuk meg a tanfolyam előtti héten.
Csoportlétszám: A tanfolyamon résztvevők száma korlátozott (maximum 15 fő) a csak kiscsoportban elérhető hatékonyság érdekében –
ezért kérdezz, tájékozódj, tervezd meg előre idődet és ha döntöttél, jöjj, JELENTKEZZ! A csoport minimum 3 fő jelentkezése esetén indul,
15-től több fő jelentkezése esetén érkezési sorrendben történik a beiratkozás (illetve pót időpontokat tűzünk ki). Tanfolyamról kimaradás
(bármilyen okból) esetén a tandíj nem jár vissza, a tanfolyam elmaradása esetén a befizetett átutalás visszautaljuk.
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Bejelentkezem a Klasszikus Asztrológia Önismereti Tanfolyamra, 2017. július 10-14. időpontra.
Vállalom, hogy a tanfolyam tanulmányi követelményeinek eleget teszek és az előleget illetve a tandíjat megfizetem.
Dátum:

( Aláírás)

