
Institut IPAL

Zakaj Metoda IPAL in ne kaj drugega?

Na Institutu IPAL se zavedamo pomembnosti 
tradicije naših prednikov in moči skupnosti.  
Vse odločitve so se včasih sklepale v skupini 
okoli mize. Tudi  osebne zgodbe so se tako 
pripovedovale. Z obuditvijo    obredov lahko 
ponovno navežemo stik s seboj in začnemo 
 odkrivati svoj življenjski smisel in globino.

Iniciacija v Metodo IPAL je  
obred srečevanja samega sebe.

Institut IPAL
Miklošičeva cesta 36, 1000 Ljubljana

T: 040 518 045
E-mail: info@ipal.si

 
Uradne ure: 

Sreda              10:30 - 13:00
Četrtek           15:00 - 17:30

 
 

www.ipal.si
www.facebook.com/ipal

Metoda IPAL
Vsak človek je izvorno povezan s svojo 

 najglobljo bitjo in psihično celoto. Se pa  zgodi, 
da ta povezava zaradi različnih vzrokov začne 

popuščati in se celo izgubljati. To vodi do 
občutkov nemira, tesnobe, depresije  

in splošnega nezadovoljstva z življenjem. 
 

  Z Metodo IPAL, ki je kombinacija  tehnik 
 psihoanalize, aktivne imaginacije,  analize sanj 

in psihološke astrologije, lahko  kakovostno  
in strokovno obnovimo ta  kontakt. 

Na tedenskih srečanjih uvodne skupine 
 Iniciacije v Metodo IPAL bomo skupaj  

in vsak zase (ponovno)  odkrivali  
življenjski smisel in globino. 

 
Uvodna skupina je primerna za tiste  introverte 

in ostale, ki ste pripravljeni nekaj narediti 
 predvsem zase in za svojo kakovost  

življenja in psihično blagostanje.

Iniciacija v Metodo IPAL
* vpis v novo skupino*

Aktualni termini novih vpisov 
so objavljeni na spletni strani.

 
www.ipal.si/iniciacija-v-metodo-ipal

“Kdor išče zunaj sebe, sanja, 
kdor pogleda vase, se zbudi.”

 C. G. Jung

Iniciacija v Metodo IPAL
UVODNA SKUPINA



Seznam seminarjev -  
Jesen 2019
7. 9. 2019  Mario Baar  
*LUNINA VOZLA IN REINKARNACIJA*
 
21. 9. 2019  Šeherezada Kranjc:  
*VODA IN ČUSTVOVANJE*
 
19. 10. 2019  doc. dr. Matjaž Regovec: 
*OBRAMBNI MEHANIZMI*
 
9. 11. 2019  Manca Javornik:  
*RETROGRADNI PLANETI*
 
16. 11. 2019 doc. dr. Matjaž Regovec:  
*SANJE IN TRANZITI*
 
30. 11. 2019  Mario Baar:  
*ASPEKTI SREDNJIH LET*
 
14. 12. 2019  Dragana Van de Moortel - Ilić: 
*LUNA - MISTERIJ ZNOTRAJ NAS*
 
15. 12. 2019 Dragana Van de Moortel - Ilić:  
*ASTROKARTOGRAFIJA*
 
11. 1. 2020  Mario Baar:  
*GLAVNE HIŠE*
 

Program Iniciacija v Metodo IPAL*

1. do 12. 
srečanje

Astrološki planeti in Lunina vozla - naše osnovne 
 psihodinamične dimenzije 48 šolskih ur**

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 Obrazci 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 izvedejo v okviru rednih srečanj

V ospredju dela  na sebi po Metodi IPAL 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. 
 
* V dogovoru z udeleženci skupine so možne manjše spremembe programa po srečanjih.

** Kalkulacija ur za uvodno skupino Iniciacije v Metodo  je narejena za po 4 šolske ure na srečanje. Kadar je veliko osebnega materiala,  
so srečanja lahko tudi nekoliko daljša. Cena vsakega srečanja znaša 32,00 € in  se plačuje sproti.

V času trajanja programa je treba obiskati vsaj  
4  celodnevne seminarje po lastni izbiri. 
 
Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro,  
udeležijo se jih lahko tudi zunanji slušatelji. 
 
Vsak semester so na voljo novi seminarji.
 
Kotizacija za seminar znaša 23,00 € za redno  
vpisane gojence  in 66,00 € za zunanje udeležence.


