TRANSMISJA WYKŁADÓW PRZEZ INTERNET
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1) komputer z dostępem do internetu oraz mikrofon
i głośniki lub słuchawki,
2) zainstalowany darmowy program Mumble,
3) konto e-mail do korespondencji.

LATEM I JESIENIĄ 2018 ROKU
ZAPRASZAMY NA

Internetowy kurs
Astrologia horarna (VI-IX 2018)
Internetowy kurs
Astrologia dla początkujących (IX-XII 2018)
Internetowy kurs
Interpretacja solariuszy (IX-XI 2018)
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UCZESTNICY KURSÓW I WARSZTATÓW
INTERNETOWYCH MUSZĄ POSIADAĆ:

SA

O

Przed zajęciami zrób przelew na 40 zł z dopiskiem
„warsztat... i data warsztatu” na nasze konto:

Ponieważ wydarzenie jest transmitowane na żywo
z wykorzystaniem publicznych sieci, nie jesteśmy
w stanie zagwarantować jakości i ciągłości przekazu
przez cały czas trwania transmisji. To znaczy, że obraz
lub głos może być chwilami mniej wyraźny, a w czasie
transmisji mogą wystąpić niewielkie zakłócenia.
Jakość odbieranej transmisji zależy także od szybkości
łącza uczestnika transmisji.

KSIĘCIA TROJDENA
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Y

Instrukcja instalacji i obsługi Mumble znajdziesz na
www.szkolaastrologii.pl

Albireo s.c. ul. Pruszkowska 29/259, 02-119 Warszawa
mBank nr konta: 39114020170000410205477296

DO CENTRUM

A

Aby uczestniczyć w zajęciach przez Internet, trzeba
zainstalować darmowy program Mumble i wysłać do
nas zgłoszenie na adres: iza.podlaska@gmail.com

DO LOTNISKA
IM. CHOPINA

PROGRAM
KURSÓW I WARSZTATÓW
I-IV 2018
ZAPRASZAMY NA KURSY:

MIEJSCE:

ul. Pruszkowska 29 m. 259, 02-119 Warszawa
TRAMWAJE

Numer 7, 9, 15 w kierunku Okęcia, wysiąść na
przystanku Korotyńskiego, pójść ulicą Korotyńskiego,
skręcić w lewo w ulicę Pawińskiego, potem skręcić
w prawo w Pruszkowską.
AUTOBUSY

128 i 172 - przystanek Mołdawska 01
175 i 188 - przystanek Pruszkowska 01
NUMER KONTA DO WPŁAT:

Albireo s.c. ul. Pruszkowska 29/259, 02-119 Warszawa
mBank nr konta: 39114020170000410205477296

Internetowy kurs tarota
Internetowy kurs astrologii

TERMINARZ WARSZTATÓW
ZIMA - WIOSNA 2018
ZAJĘCIA PROWADZĄ

Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel
Program zajęć i ceny mogą ulec zmianie.
Wszystkie aktualności znajdziesz na naszej stronie internetowej.

www.SzkolaAstrologii.pl

ZIMĄ 2018 ROKU ZAPRASZAMY NA
Internetowy kurs „Astrologia prognostyczna”
I-IV 2018

TERMINY: kurs trwa 12 tygodni, wykłady odbywają się w środy
w godzinach 20:00-22:00 (nagrania są udostępniane na stronie kursu
do odsłuchania)
Zaczynamy w środę 10.01.2018 g. 20.00
Prowadzące: Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel
Cena: 1200 zł (zaliczka 150 zł przed rozpoczęciem kursu)
Zapisy: tel. +48-600-218-488/588, e-mail: iza.podlaska@gmail.com
Miejsce: www.szkolaastrologii.pl/moodle

Internetowy kurs „Astrologia elekcyjna”
I-III 2018

TERMINY: kurs trwa 10 tygodni, wykłady odbywają się we wtorki
w godzinach 20:00-22:00 (nagrania są udostępniane na stronie kursu
do odsłuchania)
Zaczynamy we wtorek 9.01.2018 g. 20:00
Prowadząca: Izabela Podlaska-Konkel
Cena: 600 zł (zaliczka 100 zł przed rozpoczęciem kursu)
Zapisy: tel. +48-600-218-488/588, e-mail: iza.podlaska@gmail.com
Miejsce: www.szkolaastrologii.pl/moodle

PLAN WARSZTATÓW CZWARTKOWYCH
Co czwartek odbywają się warsztaty astrologii dla początkujących
i zaawansowanych. Można w nich również uczestniczyć przez
Internet (sprawdź na odwrocie).

11.01.2018 godz. 18.00-21.00
Trzy powroty Saturna Izabela Podlaska-Konkel

Saturn, planeta dojrzewania i wchodzenia w role społeczne, co 29 lat
powraca na pozycję urodzeniową w swoim horoskopie. Jest to zawsze
moment silnych zmian i transformacji, przez które przechodzimy,
czy tego chcemy, czy nie.

18.01.2018 godz. 18.00-21.00
Horoskopy wielkich lekarzy Miłosława Krogulska

Dzieje astrologii początkowo nierozerwalnie związane były z medycyną.
Przyjrzymy się astrologicznym koncepcjom zachowania zdrowia i leczenia
chorób. Popatrzymy w horoskopy wielkich lekarzy i odkrywców, którzy
przyczynili się do rozwoju medycyny.

25.01.2018 godz. 18.00-21.00
Dom IV – solidna podstawa czy kula u nogi?
Izabela Podlaska-Konkel

15.03.2018 godz. 18.00-21.00
Odchudzanie i dbanie o formę i astrologia
Izabela Podlaska-Konkel

1.02.2018 godz. 18.00-21.00
Tego nie oddam - Pluton w domach horoskopu
Miłosława Krogulska

22.03.2018 godz. 18.00-21.00
Problemy wychowawcze i astrologia
Miłosława Krogulska

8.02.2018 godz. 18.00-21.00
Mars czyli dwanaście typów mężczyzny
Izabela Podlaska-Konkel

5.04.2018 godz. 18.00-21.00
Ciemna strona Jowisza
Izabela Podlaska-Konkel

Dom czwarty w horoskopie związany jest z naszymi korzeniami, rodziną
i miejscem, w którym dorastaliśmy. Jakie tajemnice kryje czwarty dom?
Zobaczymy, jak działają na ten punkt horoskopu planety i jak realizują się
poszczególne znaki zodiaku.

Podczas zajęć przyjrzymy się pozycji Plutona w domach horoskopu, co
wskazuje na dziedziny nieuświadomionych napięć i kompleksów.
Omówimy jego działanie w horoskopach urodzeniowych uczestników,
ale też wielkich dyktatorów i władców.

Mars jest planetą, która w horoskopie kobiety wskazuje ideał mężczyzny.
W horoskopie mężczyzny natomiast opisuje męski archetyp, z którym
mężczyzna się identyfikuje w ciągu życia. Przyjrzymy się dwunastu
zodiakalnym odsłonom męskiego wzorca.

15.02.2018 godz. 18.00-21.00
Gdy uczucie jest silniejsze niż rozsądek
Miłosława Krogulska

Przepis na miłość to łagodność Wenus i siła Marsa, ale gdy do głosu dojdą
inne planety, robi się gorąco i sprawy wymykają się spod kontroli. Podczas
zajęć omówimy niebezpieczne tranzyty i progresje, gdy z banalnego
romansu wybucha uczucie, które zmienia całe nasze życie.

22.02.2018 godz. 18.00-21.00
Panna i Ryby czyli przyciąganie przeciwieństw
Izabela Podlaska-Konkel

W zodiaku Panna i Ryby są naprzeciwko siebie i symbolizują zupełnie
różnie światy. Duchowe, intuicyjne i wrażliwe Ryby kierują się w życiu
zupełnie innymi zasadami niż poukładane, racjonalne i obowiązkowe
Panny. Czy jednak zawsze tak jest?

8.03.2018 godz. 18.00-21.00
Ja wam pokażę – Uran w domach horoskopu
Miłosława Krogulska

Uran daje siłę do zmian, ale zmiany oznaczają zamieszanie! Dom,
w którym w horoskopie znajduje się Uran, to tykająca bomba!
Podczas zajęć zastanowimy się, jak konstruktywnie wykorzystać
silną energię Urana oraz jak odnieść korzyści dzięki zmianom
i innowacjom.

Horoskop urodzeniowy wskaże nam, jak dbamy o swoje zdrowie, jak
podchodzimy do diety i czy jesteśmy zdyscyplinowani jeśli chodzi
o utrzymanie formy. Przyjrzymy się sygnifikatorom zdrowia i trybu życia oraz
sprawdzimy, kiedy łatwiej schudnąć, a kiedy jest to prawie niemożliwe.

Przyjrzymy się horoskopom „niegrzecznych dzieci” i spróbujemy znaleźć
astrologiczne wskaźniki różnych predyspozycji i zachowań. Omówimy
najczęściej spotykane w praktyce astrologicznej problemy związane
z trudnymi układami w horoskopach porównawczych.

Jowisz zazwyczaj postrzegany jest jako planeta szczęścia i powodzenia.
Czy jednak zawsze jego działanie jest tylko pozytywne? Zobaczymy,
czym Jowisz może nas nieprzyjemnie zaskoczyć, jakie są jego słabe strony
i czy możemy się czasami obawiać, że jego działanie nie będzie takie, jak
się spodziewamy.

12.04.2018 godz. 18.00-21.00
Zdolności ezoteryczne w horoskopie
Miłosława Krogulska

Zdolności paranormalne to dar, ale też przekleństwo, bo w nowoczesnym
świecie nie ma na nie miejsca. Poszukamy astrologicznych wskaźników,
które mogą odpowiadać za ponadprzeciętną intuicję, a nawet
kontaktowanie się z innymi wymiarami.

19.04.2018 godz. 18.00-21.00
Uran w Byku 2018 – 2026
Izabela Podlaska-Konkel

W 2018 roku Uran wejdzie do znaku Byka i zostanie w nim przez siedem
lat. Co nam przyniesie każdemu z nas pobyt tej rewolucyjnej
i niepokornej planety w znaku ziemskim i stałym? Jak zmienią się relacje
społeczne, trendy w sztuce i kulturze, ekonomii i polityce?

26.04.2018 godz. 18.00-21.00

O fazach Księżyca czyli na pełni się spełni
Miłosława Krogulska
Fazy Księżyca to wyjątkowe dni, kiedy energia świateł miesza się ze sobą,
a rozum walczy z instynktem. Przyjrzymy się horoskopom osób, które
urodziły się podczas pełni, kwadry lub nowiu i zobaczymy, co w ich
charakterze i losach jest wyjątkowe.

