АСТРОПСИХОЛОГИЧНА
ГРУПА
на 01.12.2012
от 10.00 до 11.00 часа
Офис на ЦЗО ”ЕДИКТА”София,
ул. „Ил. Макариополски” № 2, ет.1

Кой съм Аз?
Какъв е смисълът на живота ми?
Къде е мястото ми в света, който обитавам?
В търсене на отговори на тези екзистенциални въпроси човечеството е създало
множество философски, мистични, митични, окултни, психологически и т.н. теории,
вярвания, системи.
Дали провокирани от трудностите на битието или откликнали на порива си да разберем
повече за собствената си природа и света, ние хората си задаваме тези въпроси от
векове, а отговорите им не са лесни нито еднозначни. Дори да сметнем, че сме ги
намерили в даден момент, съдбата или животът ни поставят в следваща ситуация, която
сякаш отново ни пита: „Кой си ти в тази връзка, в тази работа или просто в тази
ситуация?” и ние откриваме, че има още какво да научим и за себе си и за света.
Дълбинните психологии показаха, че човешката психика е необятен океан, подобен на
космическия безкрай и че човешкият Аз черпи от този океан по пътя си към оцелостяване
и себеосъществяване.
Съвременната Астрология ни дава индивидуален ориентир кои модели и връзки от
необята очертават личният ни път в тази посока.
„Кой съм Аз?” се превръща в път на осъзнаване за цял живот.

Каним ви заедно да участваме в този процес на месечните ни срещи с групата по
Астропсихология, където съвместно ще се опитваме да подредим пъзела на съществото
си. В помощ ще ни бъдат много допълващи техники, провокирани както от водещия, така и
от участниците.
От 10.00 до 11.00 часа ще дискутираме по-подробно идеите и
намеренията на групата.
Вход свободен.
Със записалите се участници от 11.15 до 13.00 часа ще надникнем в
представите на Астрологията за зодиака като архетипна основа на
живота и човешкото същество.
За повече информация и подробности: www.edicta-bg.com

Водещ : Силвия Маринова
Психолог и астролог

