
Astrologie, dragoste si sexualitate  

20-21 noiembrie 2010 
 

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să-şi 
perfecţioneze cunoştinţele de astrologie, inclusiv astrologilor 
începători, cu condiţia să fie familiarizaţi cu noţiuni de bază 
privind semnificaţia zodiilor, a planetelor şi a caselor astrologice. 
 
Seminarul se va desfăşura în sala de conferinţe a hotelului Armonia, 
Calea Moşilor nr 112, Bucureşti, http://www.hotelarmonia.ro/ , după 
următorul program: 

 
 
 

Sâmbătă 20 noiembrie 2010 
 
10:00-11:30 DRAGOSTE (I) 
 
* Predispoziţiile amoroase reflectate de Soare, Lună şi Venus în zodii + scurte 
note privind influenţa fazelor lunare şi venusiene 
* Deşi nu-ţi vine-a crede, chiar şi Chiron... 
* Inima mare: disponibilitatea perpetuă 
* Singurătatea afectivă 
* Pe cont propriu, de bunăvoie 
* Amăgiri şi deziluzii 
 
11:30-12:00 Pauza de cafea/ ceai 
 
12:00-13:30 DRAGOSTE (II) 
 
* Iubiri dramatice, iubiri obsesive 
* Ingredientele marilor iubiri: elemente de compatibilitate 
* Tranzite care nasc şi ucid relaţii 
* Mourir d'aimer - Tragedia de la Mayerling 
 
13:30-14:30 Pauza de prânz 
 
14:30 -16:00 DRAGOSTE (III) 

http://www.hotelarmonia.ro/


 
* Partea lui Eros 
* Mă iubeste, nu mă iubeşte: astrologia orară în ajutorul îndrăgostiţilor 
* Cum să fac să mă iubească: astro-magia iubirii 
* "De ce iubim femeile?" - Mircea Cărtărescu 
 
16:00-16:30 Pauza de cafea/ ceai 
 
16:30-18:00 CĂSĂTORIE 
 
* Cine cu cine şi de ce 
* Iunona, asteroidul căsătoriei 
* Casa a VII-a 
* Două sau... mult mai multe căsătorii! 
* Văduvia 
* Celibatul 
* Partea căsătoriei 
* Alegerea momentului propice căsătoriei - astrologie electivă 
 
18:00-19:00 Întrebări şi răspunsuri 
 
 
 

Duminică 21 noiembrie 2010 
 
10:00-11:30 SEXUALITATE (I) 
 
* Sexualitatea, exprimată prin Soare şi Marte în zodii 
* Câteva cuvinte despre Marte retrograd 
* Eros, asteroidul dorinţei 
* Surprinzătoare, Vesta... 
 
11:30-12:00 Pauza de cafea/ ceai 
 
12:00-13:30 SEXUALITATE (II) 
 
* Şi totuşi, Casa a V-a! 
* Atracţii irezistibile 
* Ucigaşii dorinţei 
* Tranzite care stimulează apetitul erotic 
* Hipersexualitate 
* Obsesia sexuală 
 
13:30-14:30 Pauza de pranz 
 



14:30-16:00 SEXUALITATE (III) 
 
* Impotenţa 
* Frigiditatea 
* Homosexualitatea 
* Transsexualitatea 
 
16:00-16:30 Pauza de cafea/ ceai 
 
16:30-18:00 SEXUALITATE (IV) 
 
* Senzaţii tari - kinky sex 
* Sexul ca vehicol spiritual 
* Sexul ca business 
 
18:00-19:00 Întrebări şi răspunsuri 
 
 

TAXA DE PARTICIPARE 

 Preţul participarii la cele două zile de seminar este de 250 RON. 

 Preţul participării la o singura zi este de 150 RON. 
 
Preţul include taxa de seminar + coffee-break (cafea, ceai, apă plată). 
 

 
MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 cont bancar PFA Mihaela Dicu: RO54 RZBR 0000 0600 0301 5054. 

 prin mandat poştal, pe adresa Mihaela Dicu, Post-restant, OP 7, Ghişeul nr 1 Rovine, 
Craiova, cod 200008. 

 la sosirea la sala de conferinţe, cu condiţia confirmării participării prin email la 
mihaeladicu_cle@yahoo.fr până vineri, 19 noiembrie 2010, orele 18:00. 

 

Date de contact pentru înscrieri şi detalii: telefon 0723-845-195 sau mihaeladicu_cle@yahoo.fr . 

 

mailto:mihaeladicu_cle%40yahoo.fr
mailto:mihaeladicu_cle%40yahoo.fr

