Δελτίο Τύπου – Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος - Φεστιβάλ Χειμερινού
Ηλιοστασίου 2015
Οι Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος διοργανώνουν το 2ο Φεστιβάλ Ηλιοστασίου για
το 2015 και σας προσκαλούν στο Φεστιβάλ Χειμερινού Ηλιοστασίου 2015 στο
Ξενοδοχείο Novus, Καρόλου 23, Αθήνα. Ημέρα διεξαγωγής η Κυριακή 20
Δεκεμβρίου, 10:00-20:00. Το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ομιλίες, εκθέτες και
σεμινάρια αστρολογικού περιεχομένου.
Οι ομιλίες θα διεξαχθούν από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ενώ από τις
2 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του Φεστιβάλ θα διεξαχθεί σεμινάριο από 4
εισηγητές με θέμα "Τεχνικές Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη".
Γενική είσοδος :€ 3. Είσοδος με παρακολούθηση στο σεμινάριο “Τεχνικές
Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη”:€10
Χορηγοί επικοινωνίας οι ιστοσελίδες http://www.omorfizoi.gr/ ,
www.myhoroscope.gr και http://www.ypernoisis.gr/
Ακολουθούν οι ομιλητές και η περιγραφή του σεμιναρίου…
Ομιλητές στην Εκδήλωση:
1. Κατερίνα Δασκαλοπούλου (οικονομολόγος, ενεργειακή θεραπεύτρια) Γραμμές του Χρόνου
2. Σταυρούλα Κωνσταντοπούλου (αρχαιολόγος, ερευνήτρια αστρολογίας) Στα Γόνατα των Θεών: από την Ανάγκη στη Mater Astrologia
3. Πολυξένη Πλαβούκου (αστρολόγος, αριθμολόγος) - Αστρολογική
Ανάλυση για το χειμερινό ηλιοστάσιο και προβλέψεις για το 1ο τρίμηνο
του 2016
4. Δημήτρης Παναγιωτίδης (αστρολόγος, εναλλακτικός θεραπευτής) - Το
ανθρώπινο ενεργειακό σύστημα και οι πλανητικές επιρροές.
5. Ανδρέας Υφαντής (σύμβουλος επιχειρήσεων, ερευνητής αστρολογίας) Η Αξία της ανάλυσης του Αστρολογικού μας Χάρτη μέσα από μελέτες
περίπτωσης
6. Στέλιος Χειμαριός (εναλλακτικός θεραπευτής) – Βιοχημικά Άλατα και
Αστρολογία

7. Φωτεινή Κακογιάννου (εκπαιδευτικός, συγγραφέας) - Ο Πρόγονος του
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
8. Γιώργος Παυλίδης (Πολιτισμολόγος, Ερευνητής Συμβολικών
Συστημάτων) - Η Σχέση των Μυστηριακών Τελετών με τα Ηλιοστάσια, η
πίστη στην ύπαρξη ψυχής και τα ψυχικά φαινόμενα στην αρχαία
Ελλάδα
Σεμινάριο: Τεχνικές Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη
Πώς ερμηνεύουμε ένα γενέθλιο χάρτη; Ποια είναι τα βασικά στάδια της
προσέγγισης και σε ποια βασικά σημεία εργαζόμαστε για να προχωρήσουμε
στην ανάλυση;
Το Σεμινάριο "Τεχνικές Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη" θα λάβει χώρα στα
πλαίσια του Φεστιβάλ Χειμερινού Ηλιοστασίου των Φίλων Αστρολογίας
Ελλάδος, στις 20 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Novus, Καρόλου 23. Ώρες
σεμιναρίου 14:00 με 20:00.
Στο σεμινάριο εισηγούνται:
1. Άθαν Ζέρβας: Γενικές Τεχνικές Επισκόπησης του Γενέθλιου Χάρτη
2. Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου: Το τρίπτυχο Ήλιου - Σελήνης - Ωροσκόπου
και η σημασία του για την ερμηνεία του γενέθλιου χάρτη
3. Βασίλης Παπαδολιάς: Η ερμηνεία των πλανητών στους οίκους και οι
επιδράσεις των κυβερνητών και των χορηγών
4. Βαγγέλης Πετρίτσης: Η ερμηνεία των αστρολογικών όψεων και η
ανάλυση των πλανητικών σχηματισμών
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η είσοδος είναι στα 10 ευρώ. Με το εισιτήριο
αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες
της έκθεσης (ομιλίες 10:00 με 14:00 και επίσκεψη σε χώρο εκθετών).
Για όσους δε θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, αλλά να
συμμετέχουν μόνο στις ομιλίες και στο χώρο εκθετών η είσοδος θα είναι στα 3
ευρώ.

Στους ενδιαφερόμενους μπορεί να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο
τέλος του σεμιναρίου...
Πληροφορίες: 6949-898709, 6945-807566.
---Για τους Φίλους Αστρολογίας Ελλάδος:
Οι Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδας είναι μία ένωση για την διάδοση της
Αστρολογίας στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της Αστρολογικής Παιδείας. H
ένωση αυτή έχει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 πάρει τη μορφή Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την ίδια επωνυμία. Έδρα της εταιρείας είναι η
Αθήνα. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά
δύο χρόνια. Η εταιρία πραγματοποιεί τακτικά εκδηλώσεις για το ανοικτό
κοινό, ενώ ανάμεσα στις σημαντικότερες συνεισφορές της είναι και η
πρόταση εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας (http://filoi-astrologiasellados.gr/site/index.php/κώδικας-δεοντολογίας-αστρολόγων )
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις αρχές της Εταιρίας
μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της www.filoi-astrologias-ellados.gr .

