
Astrologická škola Renaty Štěpánové: 
 

„Prožitková astrologie“ – 
spojení se s naším vesmírným 

potenciálem. 

 

- Učím, jak porozumět Astrologii jako metodě sebepoznání, skryté řeči symbolů 
astrologie, astrologickým archetypům a prognózám.  

- Naučím Vás porozumět vlastnímu horoskopu a také vykládat horoskopy pro svou 
rodinu, přátele i klienty.  

- Dozvíte se o sobě mnohem více, než Vám může dát běžný výklad horoskopu. Pochopíte 

souvislosti svého života. 
- Tato astroškola vás bude učit i formou prožitku spojit se s  hvězdnou energií. Budeme 

meditovat, provádět astropsychologické hry, šamanské cesty a astrokonstelace.  
- Naučím Vás vidět v horoskopu: co jste si přinesli do tohoto života, jaké jsou Vaše silné 

a slabé stránky a důležitá životní témata.  

- Co Vás čeká v budoucnu, jaký vliv na Vás planety mají a co je třeba v životě zvládnout.  

-  Naučím Vás vše ze své 20 leté praxe. 

   

Jak bude probíhat výuka:  

-  formou 1,5 denního semináře o víkendu. V pátek od 18.00 do 21.00 a v sobotu od 
09.00 do 17.00 hod, přibližně 1x za 4 týdny, cca 1,5 roku. 

- Výuka se bude skládat z teoretického bloku a zážitkového spojení s astro tématy 

- Dostanete ode mne má vlastní skripta k výuce a graf Vašeho horoskopu.  

- Probíraná astrologická témata vždy rozebírám i v horoskopech žáků, vše co se dozvíte, 

je i v návaznosti na váš horoskop. 

- Audio záznam a materiály z každé lekce, na které chybíte. 
 

První seminář Astrologické školy bude o víkendu:  v Pá 4.10.2019 od 18.00 do 21.00 a v 

SO 5.10.2019 od 09.00 do 17.00 Na místě je zajištěn nocleh a strava (večere, snídaně, oběd) 
 

Cena 1,5 denního semináře včetně noclehu a stravy:  1800,- Kč:     
Předem do 25.9.2019 pošlete zálohu 600,- Kč na účet: 193099552/0600  
Zbytek 1200,- Kč se platí hotově, na místě.  
 

Co dělat, když chcete přijít na první seminář:  
Nahlaste svá data: datum, přesný čas (na 10 min přesně) a místo narození. Pokud nevíte 
přesný čas, záznamy mají na matrice nebo v porodnici, nebo ho lze zjistit kineziologicky. 
Můžete přijít na úvodní seminář a potom se teprve rozhodnout, zda chcete ve studiu 
pokračovat. 
 

Místo konání:  Simona a Ivan Junkovi, Životice 11 u Milína 
                         
Přihlášení a informace:  Renata Štěpánová  737 504 979  
Renda.stepanova@seznam.cz , www.renata-konstelace.cz  
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