Sinastride Ay yakınlığı, Merküryen iletişim ve Satürnyen sınırlar
Margaret Gray
Ay, Merkür ve Satürn yakın ilişkilerdeki en derin ve aynı zamanda en sıradan günlük etkileşimlerimizde çok
önemlidir. Bizi yetişkin hayatımızda sevdiğimiz insanlarla sinastri aracılığı ile bağlarken, çocukluktaki bağlanma
sorunlarını ve kardeş ilişkilerini iyileştirmemize de yardımcı olurlar. Ay’ın bağlanma ve yakınlık sorunlarını
iyileştirmedeki önemine, Merkür’ün daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olmasına ve Satürn’ün
vücudumuzdaki varlığının önemine göz atacağız.
Margaret Gray, MSW, B.A. Danışmanlık ve Psikoterapi, Psikolojik Astroloji Diplomasına ( CPA) sahiptir ve
Dublin’de danışmanlık ve öğretmen astrologluk yapmaktadır. Ayrıca uluslararası konferanslarda konuşmalar
yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda psikoterapisttir ve yoğun olarak çiftlerle çalışmaktadır. Çalışmaları Jung
temelli psikolojik bir yaklaşıma dayanmaktadır. Özellikle ilişki astrolojisi ile ilgilenmektedir ve ‘’İlişkiler ve
Astroloji’’ okulunun kurucu ortağıdır. Margaret Astroloji İrlanda’yı kurmuştur, IAEA’da yönetim kurulunda
görev yapmaktadır ve geçmişte ISAR yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Sekt ve Üçlülük. Bu iki geleneksel teknik,tüm astrolojik tanımlamalarımızı nasıl geliştirebilir?
Sharon Knight
Seminerde, Sekt’in ne olduğuna ve haritaları değerlendirirken özellikle Üçlülük Yöneticilerinin kullanımıyla ilgili
olarak nasıl tezahür ettiğine bakacağız. Sekt ve Üçlülük kavramları iç içedir. Harita örnekleri üzerinden, Sekt
ışığı ve Üçlülük Yöneticilerinin kullanımının, harita yorumlarınıza nasıl başka bir bilgi katmanı ekleyebileceğini
göreceğiz.
Sharon Knight MA. QHP, 30 yılı aşkın bir süredir profesyonel bir astrolog olarak çalışmaktadır. Uluslararası
Profesyonel Astrologlar Derneği üyesi ve aynı zamanda Başkanı’dır. Sharon, QHP için eğitimler vermekte olup,
geleneksel doğum astrolojisi üzerine de kendi kursunda dersler vermektedir. 2016 yılında Yılın Astroloğu
ödülünü kazanmıştır. İngiltere’de konferanslarda dersler verip, Hindistan, Tayvan, Türkiye ve dünyadaki diğer
gruplardaki okullarda geleneksel yöntemleri öğretmiştir. Birçok dergi ve gazetede makaleleri yayınlanmıştır.

Bir Astrolojik Manifest: Leonardo da Vinci’nin Son Akşam Yemeği
Tania Daniels
Dörtlülükler, üçlülükler, elementler, zodyak, fizyonomi ve Fibonacci frekansları – sadece belli taraflarca
görülebilen- hakkında kesin bilgilerin hepsi, muhteşem bir operaya yerleştirilmiştir ve sonunda göksel müziğin
keşfine yol açar.
Bu seminer, üçlülükleri, dörtlülükleri, astrofizyonomiyi açıklar. Bu figür neden Koç’u temsil ediyor? Bu işaret
neyi temsil ediyor, sabit mi yoksa öncü mü? Vb…
Tania Daniels doğum ve horary tekniklerine özel bir ilgi duyan, profesyonel geleneksel bir astrologtur.
Uluslararası bir konuşmacıdır ve çok sayıda makalesi İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe olarak
yayınlanmıştır. QHP’de soru astrolojisi ders, vermektedir ve enlem, deklinasyon, apoje ve düğümler hakkındaki
kitabını bitirmek üzeredir. Tania’nın üç çocuğu olup, yüzyüze ve zoom üzerinde danışmanlık yaptığı İtalya’da
yaşamaktadır.

