
ГРУПА ЗА ПСИХОЛОГО-АСТРОЛОГИЧНА РАБОТА 

 

 

      Сформира се група за психолого-астрологична работа за хора, които имат 

малки или никакви познания в областта на астрологията и психологията, но биха 

искали да се ползват от мъдростта, която тези две науки ни дават, за да погледнем по-

задълбочено и с по-голямо разбиране към себе си, взаимоотношенията си и живота 

около нас.  

      На срещите ще се дискутират и анализират всякакви теми и въпроси, които ни 

вълнуват и ще търсим отговори и решения посредством астрологичните карти и 

психологически подходи. Ще бъдат използвани и медитативни техники, упражнения за 

визуализация, групова психологическа работа, насочена към развиване и 

освобождаване на личния потенциал и творчески подход. Същевремено от 

практическият опит ще трупаме знания за принципите на астрологията и 

психологически разбирания за това как функционира човешката психика, които да ни 

бъдат полезни в живота.  

 

       Примерни теми за дискусия и психолого-астрологичен анализ: 

          § изследване на рожденна астрологична карта (анализ на рожден хороскоп) – 

психични и съзнателни нагласи, темперамент, психологически страхове, трудности и 

дарби, професионален ориентир, приоритетни сфери на интереси, творчески заряд и 

др.; 

          § изследване на взаимоотношения – партньорски взаимоотношения от всякакъв 

характер, отношения родител/дете, семейна динамика, семейни модели;  

          § изследване на личният ритъм на живот – прогностична астрология; 

          § холистичен подход – насоки за духовно развитие. 

 

        Целта на занятията е да създадем среда, в която чрез обмяна на опит и усвояване 

на нови познания да подобрим разбирането и отношението си към нас самите и 

връзките си с другите, както и да вдъхнем повече живот и творчество в битието си. 

 

       Предимства на груповата работа: 

- по-ниски цени в сравнение с индивидуалните консултации; 

-  усвояване на астрологични и психологични знания, без да е преминат 

дългогодишен курс на обучение;  

- възможност за обмяна на опит и споделяне с хора със сходни интереси и 

търсения; 

-  създаване на нови „душевно-духовни” приятелства; 

-  време за лична работа и презареждане в забързаното ежедневие в комфортна и 

приятелска среда; 

-  развиване на умения и усвояване на нови знания, подходи и опит. 

 

       Водещ: Силвия Маринова – магистър-психолог, обучаващ се в аналитична 

психотерапия към БОАП „К. Г. Юнг”, преминал 3-годишно обучение по астрология в 

Школата на д-р Калоян Петров. 

 

       Начало:11 ноември (неделя ) 2012г. от 10ч. в ЦЗО Едикта. 

       Срещите ще се провеждат веднъж месечно в съботен или неделен ден от 10 до 

13ч. 

       Цена: 30 лв./посещение 



       За по-подробна информация, въпроси и записвания: 0888 654 150, 0888 606 319, 

02 846 50 91, silvyamarinova@abv.bg, www.edicta-bg.com, http://astroatelie.dir.bg/ или на 

място в ЦЗО ЕДИКТА с адрес: ул. ”Иларион Макариополски”№2, ет.1.  
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