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PRIJAVNICA ZA VPIS 
NA DELAVNICO/TEČAJ ASTROLOGIJE 

 

 

1.  

Ime in priimek: _____________________________________________________________  

 

2.  

Rojstni podatki (podatke uporablja izključno vodja delavnic):  

 

. datum rojstva: ____________________________________  

 

. kraj rojstva: _______________________________________  

 

. ura in minuta rojstva ______________________________  

 

3.  

Osebni podatki: 

 

. točen naslov: ________________________________________________________________  

 

. GSM: ________________________________________________________________________  

 

. e-poštni naslov: ______________________________________________________________  

 

. izobrazba in poklic: ___________________________________________________________  

 

4. 

Prebrali ste Okvirje in pogoje sodelovanja na tečajih/delavnicah astrologije, ki so sestavni 

del tega vpisnega lista. Pomembno je, da se zavedate, da se skozi astrološko simboliko 

dotikate svojega lastnega nezavednega, kar lahko vodi v intenziven način dela na sebi! Ali 

ste pripravljeni sprejeti obveznosti, ki so navedene v Okvirjih in pogojih?  

 

DA                                      NE 

 

5. 

Delo na tečaju traja približno 13 mesecev (50 srečanj), na delavnicah pa približno eno 

leto (36 srečanj) oziroma po potrebi tudi dlje. Cena za posamezno srečanje je 30 € in 

zapade v plačilo tudi v primeru morebitne odsotnosti.  

 

6.  

V ceno izobraževanja na tečajih in delavnicah je zajeta tudi uporaba knjižnice.  

 

 

Datum: __________________________   Podpis: _________________________________ 
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OKVIRI IN POGOJI SODELOVANJA  
NA TEČAJIH IN DELAVNICAH ASTROLOGIJE 

 

Psihološka astrologija je način vpogleda vase s pomočjo astrološke simbolike in z 

uporabo nekaterih tehnik psihoanalize po C. G. Jungu. Skozi simboliko Vesolja 

(makrokozmosa) se srečamo s seboj (mikrokozmos). Skozi to korelacijo spoznamo, kaj 

nam sporoča naša duša; bodisi skozi (nezavedne) sanje in prebliske, bodisi skozi 

(zavestne) želje in hotenja. 

 

Vendar pa simbol razumemo vsak drugače; vsakemu od nas je lasten njegov “slovar 

simbolov”. Asociacije, ki se nam porajajo, ko poslušamo mitološke zgodbe in gledamo v 

zvezde, so neponovljive in drugemu človeku dostikrat nerazumljive, zato se jih moramo 

lotiti in ponotranjiti sami.  

 

Zato je treba poudariti, da je učenje astrologije v prvi vrsti namenjeno psihoanalitičnemu 

delu na sebi. Omogočeno nam je prepoznavanje pomena tega, kar se nam dogaja, 

odkrivanje naših resničnih potreb, detektiranje naših osnovnih notranjih in zunanjih 

življenjskih konfliktov ter možnosti njihovega razreševanja - in to v varnem okolju, ki 

nam pomaga, da se soočimo tudi s stvarmi, ki nas obremenjujejo.  

 
NAČIN DELA 
 

Delo na tečajih in delavnicah astrologije poteka na izkustven način. Predvsem delo na 

delavnicah se opira na obravnavo lastnih rojstnih astroloških kart in se povezuje z 

osebnimi življenjskimi izkušnjami. Uporabljajo se tehnike jungovske aktivne imaginacije 

(meditacije), od udeležencev pa se pričakuje, da se vključujejo in aktivno sodelujejo z 

lastnimi psihološkimi vsebinami. Zaradi specifike dela se mora vsak udeleženec zavedati, 

da je del njegovih osebnih podatkov na voljo tudi drugim članom skupine. 

 

Tečaj astrologije zajema 50 delovnih srečanj, v katerih se obdela 11 planetov, 6 

občutljivih točk, 12 hiš in 12 znamenj, aspekti, obrazci, tipologija in tranziti. Prvi dve 

delavnici sta neobvezni, v nadaljevanju se tečajniki obvežejo izpeljati cel program. 

Na tečaju lahko sodeluje od dva do šest tečajnikov. Skupina je zaključena. Srečanja so 

1x tedensko in trajajo glede na število udeležencev od 60 min. (2 os.) in več. Cena tečaja 

je 30 EUR/osebo in se plača ne glede na udeležbo oziroma neudeležbo. 

 

Skupinske ali individualne delavnice psihološke astrologije zajemajo 36 srečanj s 

psihološkim astrologom, v katerih se obdela 11 planetov, 6 občutljivih točk, 12 hiš in 12 

znamenj (po želji je možna razširitev/podaljšanje). Prvi dve delavnici sta neobvezni, v 

nadaljevanju se klienti obvežejo izpeljati cel osnovni program. 

Skupina ima največ tri člane ter vodjo – svetovalca, ki članom skupine pomaga s svojim 

znanjem in izkušnjami. Skupina je zaključena. Srečanja so 1x tedensko in trajajo 70 

min. (2 os.) oz. 90 min (3 os.). Cena individualne delavnice je 40 eur/osebo (50 min), 

cena skupinske delavnice je 30 EUR/osebo in se plača ne glede na udeležbo oziroma 

neudeležbo. Delavnice so primerne za polnoletne osebe. 


