KESÄPÄIVÄT KREIVILÄN KESÄKODISSA, FORSSAN MATKUSSA VIIKONLOPPU 19. - 21.7.2019
JATKOPÄIVÄT 21. - 23.7. 2019
TEEMANA ”IHMISSUHTEET ASTROLOGIAN VALOSSA”
LUENNOTSIJAT:

MARJA-LIISA NIEMI-MATTILA
TARJA ENORANTA
ANNE SUNDELL
JUKKA VIERTOMANNER

AIHEITA alustavasti:
Ihmissuhteiden arviointi astrologisesti: Mitä kaikkea on otettava huomioon? 7. huone, Venus,
Juno, pienet asteroidit, Vertexin merkitys, synastria, yhteiskartat jne.
Kartan toinen harmonia eli H2 ja oppositiot! Vastakkaisuudet: polariteeteista, projektioista ym.
ykseyteen! Suhteet esoteerisen astrologian valossa. Maalliset ja ”taivaalliset” suhteet
Oppositiot ja vetovoiman laki
Kartan alataso salaisuuksien avaimena
Yhteis- ja muista suhdekartoista
Karmallisista suhteista
VIIKONLOPPUKURSSI pe klo 19 – su klo 16:30. JATKOPÄIVÄT ovat su-illasta tiistaihin kello 16:00:
pienryhmä 8-12 henkilölle, ohjaajana M-L Niemi-Mattila. Jatkoilla syvennetään viikonlopun teemoja.
Osallistuminen koko kurssille, ei erillisille luennoille. Edellytyksenä on vähintään astrologian perusteiden
tuntemista. Varsinainen ohjelma ja aikataulut paikan päällä.
Viikonloppuna paikalla TAMPEREEN ASTROLOGINEN SEURA ry. : monisteita ja karttoja.
Hoitoja (rajoitetusti) Pispalan Maikilta eli Maire Kotilaiselta, mielellään etukäteisvaraus puh. 040 5406901
TÄYSIHOITO koko vkl 116 -136 € riippuen huoneesta, sis. kasvisruuan, maksetaan paikan päällä käteisellä.
Omat liinavaatteet mukaan tai talon puolesta 10€. 1HH rajoitetusti Kreivittäressä eli ns. uudella puolella, 20€
vrk lisähinta. Mahdollisuus pihapiirissä telttailuun (10€ vrk. ilman aterioita) tai matkailuautoiluun (15€ vrk.
ilman aterioita). Ilmoita ruoka-aineallergioista 28.6. mennessä, lisähinta 10€/vrk. Ilmoittaudu etukäteen
myös, jos et yövy Kreivilässä, mutta osallistut kurssille / aterioit (kaikki ateriat yht. 40€, erikseen aamiainen
10€, lounas 18€, päivällinen 14€). ”Iltapuffetti” ei sis. hintaan. Rantasauna, uima-asu mukaan! Ei alkoholia!
Varsinainen ILMOITTAUTUMINEN tapahtuu maksamalla kurssimaksu 100 € tilille ASTROKONSULTOINTI
FI52 8000 1802 048950 28.6. mennessä. Kirjoita tilisiirron viestiosaan meiliosoitteesi (korvaa @ kirjaimilla
at) ja lisäksi huonetoverin nimi, jos tulet kaverisi kanssa. 1.7. alkaen osallistumismaksu on 110 €.
Myös JATKOPÄIVIEN kurssimaksu 90 € maksetaan 28.6. mennessä em. tilille. Jos osallistut sekä vkl. että
jatkoon, kurssimaksu on yhteensä 190€. Jatkopäiville on rajoitettu osallistujamäärä, samoin 1HH. Varaa
paikkasi ajoissa! Mahdollinen peruutus 1.7. mennessä, minkä jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.
TIEDUSTELUT huoneista, ajo-ohjeista, mahd. kimppakyydeistä ym. Raisa Laine puh. 050-5620874
tai M-L Niemi-Mattila tekstiviestitse +358 400409393 tai niemi.mattila.ml@gmail.com 28.6. mennessä.
KREIVILÄN KESÄKOTI: Os. Kreiviläntie 219, 31110 Matku Forssa. Puh. 050 310 4565 kesäkuun alusta vain
kurssien aikana. Tiedustelut myös helena.lindgren-perez@hotmail.com
Tervetuloa Kreivilään ihastuttavaan miljööseen tutkiskelemaan aina ajankohtaisia
suhteita astrologian valossa alan harrastajien inspiroivassa seurassa!

