Program Uvodne skupine Institutu IPAL*
1. do 12. srečanje

Astrološki planeti in Lunina vozla - naše osnovne psihodinamične
dimenzije

13. do 24. srečanje

Astrološka znamenja in dvanajst zodiakalnih psiholoških tipov

48 šolskih ur

25. do 36. srečanje

Astrološke hiše ter razvojnopsihološke in vsakodnevne dimenzije
psihološkega življenja

48 šolskih ur

37. do 44. srečanje

Astrološki aspekti in specifična osebnostno-duhovna psihodinamika
posameznika

32 šolskih ur

45. srečanje

Velike konfiguracije in dimenzije individuacije I

4 šolske ure

46. srečanje

Obrazec horoskopa, lunini tipi in dimenzije individuacije II

4 šolske ure

47. srečanje

Tipologija v psihološki astrologiji

4 šolske ure

48. srečanje

Astronomija in izračun rojstnega horoskopa

4 šolske ure

49. srečanje

List za analizo – osnova za izdelavo horoskopske interpretacije

4 šolske ure

50. srečanje

Primer za izdelavo izpitne naloge

4 šolske ure

51. do 57. srečanje

Planetarni tranziti, življenjski prehodi in razvojni izzivi
individuacije

28 šolskih ur

58. do 60. srečanje

Progresije, življenjske naprednice in razvoj osebnosti

12 šolskih ur

Izpiti

Ponavadi se opravijo znotraj rednih srečanj

Skupaj 60 srečanj***
Dodatno:

48 šolskih ur**

240 šolskih ur

Vsaj 4 psihološkoastrološki seminarji (7h) po izbiri, vsak semester
je na voljo 10 novih seminarjev, tudi za zunanje udeležence

vsaj 28 šolskih ur

* V ospredju dela je osebna izkušnja, ki ji sledi teoretska predstavitev vsakokratne teme. Srečanja skupine zato niso predavanja, temveč
gre za individualno delo z vsakim posameznikom v dinamiki skupine na osnovi njenega oziroma njegovega psihičnega materiala
(zavestnega in nezavednega). Nezavedni material pridobimo s pomočjo aktivne imaginacije in rojstne astrološke karte, kar proučujemo in
interpretiramo v luči vsakokratne teme. Poudarek je na delu na sebi, na zavestni integraciji ter sprotni praktični uporabi pridobljenih
spoznanj v življenju.
** Kalkulacija je narejena za po 4 šolske ure na srečanje. Kadar je veliko osebnega materiala, so srečanja lahko tudi nekoliko daljša.
*** V dogovoru z udeleženci uvodne skupine so možne manjše spremembe programa po srečanjih.

Delo v uvodni skupini se zaključi z izpitom, to je s samostojno psihološko-astrološko interpretacijo natalnega horoskopa
tretje osebe. Za uspešno opravljen izpit prejmete spričevalo uvodne skupine.

