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Az asztrológia mindennapi alkalmazása

INGYENES ÉLŐ ONLINE TRÉNING NEKED!
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www.asztrologiaoktatas.hu

7 hasznos tipp, hogyan tedd hasznos eszközzé 

az asztrológiát a mindennapjaidban 

Lépések, módszerek, eszközök, melyek 

segítségével könnyebben sajátíthatod el és 

alkalmazhatod az asztrológia ütős eszköztárát

Tévhitek, melyek félrevezetnek



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

MIVEL LESZEL GAZDAGABB, HA VELEM MARADSZ?
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• Összeszedtem magamnak és átadom neked azokat a hatékony 

eszközöket, melyek segítségével az asztrológia csodálatos 

eszköztárát a mindennapjaidban tudod használni. 

• Igyekszem eloszlatni azokat az általános tévhiteket, melyekkel 

mindannyian találkozunk (hála a bulvárasztrológiának…). 

• A végén egy Neked szóló ingyenes ajánlattal segítelek, hogy 

közelebb kerülj az önismereti asztrológiához.



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

KEZDJÜK A TÉVHITEKKEL!
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1. Az asztrológia jóslás, előre meg van írva minden…

2. Az asztrológia segítségével elkerülhetem a nehézségeket…

3. Az asztrológia megmondja ki az igazi párom, napjegy alapján 

keressük az összeillést…

4. Különleges képességek kellenek az elsajátításához…

5. Fél év alatt profi asztrológus leszek…

….biztosan neked is vannak további ötleteid…



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

7 HASZNOS TIPP AZ ASZTROLÓGIA HASZNÁLATÁHOZ

Debrecen, 2020. 02. 11.

5

www.asztrologiaoktatas.hu

1. Analógiás gondolkodás elsajátítása…

2. Használd tudatosan a mindennapokban! 

3. Szinkronicitásra nyitottan…

4. Legyenek saját gondolataid!

5. Beszélj „asztrológiául”!

6. Tranzitok követése…

7. A „titkos összetevő”…
Hogy meglegyen, letölthető formában a rendelkezésedre áll az összefoglaló a hasznos linkekkel együtt! ☺



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 1. AZ ANALÓGIÁS GONDOLKODÁSMÓD ELSAJÁTÍTÁSA
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• Könyvek – https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/ajanlott-irodalom/

• Tanfolyamok – aki nem kér tőled vakhitet, gondolkodni is enged!

• Tapasztalt asztrológusok tanításai előadások formájában (YouTube, 

egyéb közösségi felületek, saját oldalak… Bízz az intuíciódban!

• Internet (www.mindenamiasztrologia.hu )

Tudásodat megalapozó 80 órás kurzusról itt kérj tájékoztatót:

https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/

https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/ajanlott-irodalom/
http://www.mindenamiasztrologia.hu/
https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 2. HASZNÁLD TUDATOSAN A MINDENNAPOKBAN!
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Építsd be a mindennapjaidba! 

Analógiák „belül”: vesd össze személyes 

érzéseiddel, élményeiddel 

• a holdnaptárt (alkalmazd, teszteld) 
https://www.mindenamiasztrologia.hu/holdnaptar/

• és más aktualitásokat     
https://www.mindenamiasztrologia.hu/          

https://www.mindenamiasztrologia.hu/holdnaptar/
https://www.mindenamiasztrologia.hu/


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 3. LEGYÉL NYITOTT A SZINKRONICITÁSRA!
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Építsd be a mindennapjaidba az asztrológiát! Analógiák „kint”: kövesd 

nyomon a külső világ eseményeit!

• Figyeld meg az asztrológiai párhuzamokat a szűkebb és tágabb 

világodban: a havi horoszkóp és más aktualitások leírását 

tanulmányozd, igyekezd beazonosítani!

• Tudatosítsd a szinkronicitást a saját életedben! 

Napi aktualitás, heti asztronaptár, havi horoszkóp leírások 
www.mindenamiasztrologia.hu

http://www.mindenamiasztrologia.hu/


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 4. LEGYENEK SAJÁT GONDOLATAID!
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• Merj saját gondolatokat megfogalmazni!

• Mélyedj bele abba a témakörbe, ami a legjobban érdekel!

• Fejlődéseddel tudásod is tágul, többet leszel képes megérteni… 

• Nem baj, ha nem látod még át az egészet, legyél magaddal olyan 

türelmes és támogató, mint a jó szülő, aki valami fontos dologra 

akarja megtanítani a gyermekét. 

• Mi is ezt tesszük Hallgatóinkkal! ☺



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 5. BESZÉLJ „ASZTROLÓGIÁUL”!
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• Keresd azok társaságát, akik hasonlóan gondolkodnak, mint Te!

• Kerüld el azokat, akik csak a saját nézőpontjukat fogadják el!

• Merj kérdezni, vitatkozni! Merj hibázni! ☺

• Ne hasonlítsd magad másokhoz! 

• Tévhit: bele se kezdek, mert nem vagyok profi…

• Tanulmányozd az ismert emberek horoszkópját: pl. keress 

hasonlóságokat https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page (angol)

https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 6. KÖVESD A TRANZITJAIDAT!
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• A haladó szintre lépés fontos része, hogy megismerd saját 

radixodat (születési horoszkópod elemeit)!

• Itt elkészítheted: https://www.mindenamiasztrologia.hu/online-horoszkop-keszites/

• Ha használni szeretnél egy profi programot: www.astrosky.hu

• Tranzitjaid megfigyelése: élettémáid beazonosítása…

A LEGESLEGTÖBBET így tanulhatsz az asztrológiából! ☺

https://www.mindenamiasztrologia.hu/online-horoszkop-keszites/
http://www.astrosky.hu/


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

TOVÁBBI HASZNOS SEGÍTSÉGEK (MERT TÜRELMES VAGY)
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• Itt találsz különböző asztrológiai programokat           
https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/asztrologia-program-letoltes

• Ha bizonytalan lennél: időzóna és nyári időszámítás meghatározó 
https://www.timeanddate.com

• Svájci efemerida online               
https://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm

• Ismert emberek horoszkóp gyűjteménye          
https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page

https://www.asztrologiaoktatas.hu/iskolankrol/asztrologia-program-letoltes
https://www.timeanddate.com/
https://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm
https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

NO. 7. A TITKOS (ÉS KIHAGYHATATLAN) ÖSSZETEVŐ
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Aki türelmes munkával és befektetéssel 

magadban élővé teszed az asztrológia 

csodálatos tudását! Hogy önmagad, majd 

környezeted fejlődését szolgáld vele. 

Méltón a Vízöntő korhoz!

TE VAGY!

És ne feledd, használd az előző tippeket!



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

KÜLDETÉSÜNK ÉS VÍZIÓNK
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"Hiszünk abban, hogy a nem túl távoli jövőben a horoszkóp

elemeinek értelmezését, az analógiák tanát már állami

oktatási intézményekben is taníthatjuk felnőtteknek,

gyermekeknek egyaránt. Segítve ezzel minden ember

önismeretét, spirituális fejlődését, kibontakozását!”

Összhangban a Vízöntő korszakkal!



Az asztrológia mindennapi alkalmazása
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„Az igazat megvallva, még nem volt hatékonyabb oktatási formában részem. Pedig

sok-sok tanfolyam és képzés áll mögöttem. Kisgyermek mellett is végezhető.” Beáta

„Olyan átfogó és azonnal alkalmazható ismereteket szerezhettem a tanulmányaim

során, melyek a IV. modul végére komplex tudássá álltak össze bennem. Értékesnek

éreztem minden percet, amelyet az oktatáson való részvétellel, a tanulással, a

gyakorlással és a záróvizsgával való felkészüléssel töltöttem.” Annamária

„A pszichológiai megközelítésű asztrológiának megtapasztaltam a hasznosságát,

praktikusságát, elsősorban az önismeret területén. Felbecsülhetetlen érték

számomra, hogy magyarázatot találtam a „működésemre”, viselkedésemre,

gondolati beállítottságomra.” Zsófia

VISSZAJELZÉSEK ITT: https://www.asztrologiaoktatas.hu/velemenyek/hallgatok-oktatasunkrol/

https://www.asztrologiaoktatas.hu/velemenyek/hallgatok-oktatasunkrol/


Az asztrológia mindennapi alkalmazása

MOST RAJTAD A SOR!
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Ha szeretnéd tudásodat biztos alapokra helyezni, akkor csatlakozz Te 

is lelkes Hallgatóink táborába! 

Dönts, s akár már holnap kezdhetsz is! 

Iskolánkban lehetőséget kínálunk arra, 

✓ hogy a bulvár világ lelkes amatőre helyett PROFI asztrológus legyél 

✓ aki érti, mi miért történik vele

✓ így aktívan részt vesz élete irányításában



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

TUDÁSODAT MEGALAPOZÓ 80 ÓRÁS KURZUSRÓL
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• 2003-óta folyamatos hallgatói minőség biztosítással nyomon 

követett és fejlesztett oktatási forma. 

• A nulláról indulunk és komoly alapot adunk a továbbiakhoz.

• Gyakorlatorientált, élményalapú módszerek, segédanyagok.

• Tesztekkel folyamatos tudásmélyítés.

• Kiemelten fontos a személyes kapcsolattartás hallgatóinkkal.

• A távolság sem akadály, egyéni időbeosztásodhoz is igazodhatsz!



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

AMIT KÜLÖNLEGES BÓNUSZKÉNT MEGKAPSZ :
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✓ Elkészítem a születési horoszkópod pontosítását. 

✓ Az asztrológia tanulása során az ismereteket 

önmagadra tudod alkalmazni, így  saját magadat 

fedezed fel egyre mélyebben. Izgalmas, igaz? 

✓ Így az asztrológiát a saját életvezetésed még 

hatékonyabb eszközévé tudod tenni!



Az asztrológia mindennapi alkalmazása

INGYEN BETEKINTHETSZ ALAPOZÓ ÓRÁNKBA!
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• Ahogyan ígértem, mivel még mindig figyelsz rám (és ezt nagyra 

értékelem ebben az „időszűke” világban), ingyenes betekintést 

biztosítunk Számodra az alapozó kurzusunk első órájába!

• Hiszen személyes tapasztalat alapján könnyebb döntést hozni!

• A kockázat a miénk, Te semmit nem veszítesz, ha belekóstolsz és 

ráérzel oktatásunk ízére, és átéled óráink hangulatát!

Ajánlatunk e-mailed beérkezésétől csak 3 napig él!

info@mindenamiasztrologia.hu

mailto:info@mindenamiasztrologia.hu


(52) 786 - 892
asztrologiaoktatas.hu

info@mindenamiasztrologia.hu
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TÁVOKTATÁS

HAGYOMÁNYOS OKTATÁS

SZEMÉLYRE SZABOTT KÉPZÉS

Bármikor elkezdheted asztrológiai 
tanulmányaidat
Igényeidhez igazított rugalmasság 
(gyorsíthatsz, lassíthatsz)
Online támogatás

Havonta egy szombaton találkozunk 
tantermünkben
Visszajelzéseidre és kérdéseidre 
azonnal választ kaphatsz
Hasonló gondolkodásúakkal együtt 
haladhatsz és új barátokra találsz

Ha távol élsz Debrecentől és/vagy nem akarsz utazásra költeni
Csak internet kapcsolatra van szükséged a tananyag feldolgozásához

Online konzultálhatsz oktatóinkkal felmerülő kérdéseidről



















KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


