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Μαθήματα Ωριαίας Αστρολογίας
Επαγγελματικού επιπέδου της σχολής STA
Τα οφέλη της ωριαίας αστρολογίας
Η ωριαία αστρολογία έχει αρχαία προέλευση και
παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο τόσο στην
παραδοσιακή όσο και στη σύγχρονη πρακτική της
αστρολογίας. Αυτός ο κλάδος της αστρολογίας
χρησιμοποιεί έναν χάρτη, που έχει σχεδιαστεί για το
χρόνο κατά τον οποίο τίθεται μια ερώτηση για ένα
θέμα, που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον
ενδιαφερόμενο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται
για την ερμηνεία του χάρτη, επιτρέπουν μια
ανάλυση, που είναι περιγραφική, εστιασμένη και
πολύ λεπτομερής. Ο σκοπός είναι να κάνουμε μια
αξιόπιστη και ακριβή αξιολόγηση οποιασδήποτε
κατάστασης, έτσι ώστε ο ερωτών να είναι καλύτερα
ενημερωμένος για να ξέρει πώς να προχωρήσει στη
ζωή του ή τι να περιμένει. Ενδεικτικά, μερικοί από
τους επαληθευμένους χάρτες πελατών που
παρουσιάζονται στο μάθημά μας περιλαμβάνουν τις
ερωτήσεις:
- Ποιες είναι οι προοπτικές αυτής της
σχέσης;
- Θα κερδίσω ή θα χάσω χρήματα κάνοντας
μια αγωγή;
- Θα είναι επικερδές το να επενδύσω σε
αυτό το ακίνητο;
- Που είναι ο αγνοούμενος σύντροφός μου είναι ζωντανός και πότε θα τον ξαναδώ;
Αν και συχνά περιγράφεται ως ο πιο έγκυρα
προγνωστικός κλάδος της αστρολογίας (λόγω της
ικανότητάς του να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις),
δεν υπάρχει τίποτα στη φιλοσοφία ή την πρακτική
της ωριαίας αστρολογίας που να είναι ουσιαστικά
μοιραίο. Στην πραγματικότητα, η χρήση της ωριαίας
ως εργαλείο, επιτρέπει στον ερωτώντα να κάνει
καλύτερες επιλογές και καταδεικνύει έτσι τη
σημασία και τη δύναμη της ανθρώπινης ελεύθερης
βούλησης. Με τη σωστή χρήση της ωριαίας
αστρολογίας, ο αστρολόγος θα ξεκινήσει
χρησιμοποιώντας τον χάρτη για να αποκτήσει μια
εικόνα για τα πράγματα που έχουν ήδη συμβεί, και
συχνά συμβαίνει ότι η καθιέρωση μιας βαθύτερης
κατανόησης των παρελθόντων γεγονότων
αποδεικνύεται το κλειδί για το άνοιγμα νέων, μη
πραγματοποιημένων επιλογών για το μέλλον, (ή
εκτίμηση για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης
πραγμάτων που δεν μπορούν να αλλάξουν).
Για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ωριαία
αστρολογία, οι αστρολόγοι πρέπει να
πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη μελέτη των
παραδοσιακών αρχών και των διαδικασιών της
ερμηνείας της.

Η καθιερωμένη θέση αυτών των τεχνικών στην
αστρολογική παράδοση και ο ισχυρός τρόπος με τον
οποίο εμπλουτίζουν τη χρήση του συμβολισμού,
τους δίνει αναμφισβήτητη αξία, όταν
χρησιμοποιείται από έναν αστρολόγο, που έχει
επίσης εκπαιδευτεί να κατανοεί τις μεταφυσικές
αρχές και τις ηθικές επιπτώσεις της ωριαίας
πρακτικής.
Αν και συχνά χρησιμοποιείται για να δώσει απλές
απαντήσεις σε συνηθισμένα ζητήματα, η ωριαία
αστρολογία είναι ένα συμβουλευτικό εργαλείο. Ως
εκ τούτου, η εκμάθηση των παραδοσιακών αρχών
της ωριαίας δεν συγκρούεται με την προσωπική
φιλοσοφία ή την ψυχολογική ανάλυση ενός
σύγχρονου αστρολόγου, αλλά παρέχει μια πιο
σταθερή βάση για αυτήν. Τα μαθήματα Ωριαίας
Αστρολογίας Επαγγελματικού Επιπέδου έχουν
παρακολουθηθεί από μερικούς από τους καλύτερους
αστρολόγους του κόσμου, οι οποίοι έχουν αποκτήσει
εξαιρετική φήμη ως κορυφαίοι υποστηρικτές ενός
ευρέος φάσματος αστρολογικών προσεγγίσεων,
αναγνωρίζοντας όλοι, ότι καμία προσωπική
αστρολογική εκπαίδευση δεν είναι πλήρης, αν δεν
καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί η ωριαία και ότι
είναι το καλύτερο εργαλείο για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των πελατών τους.
Τα είδη των ερωτήσεων, που κρίνονται από τη
ωριαία ανάλυση είναι πολλά. Μπορεί να σχετίζονται
με ανησυχίες σχετικά με σχέσεις, καριέρα,
επενδύσεις, αγορές ακινήτων, αγωγές, πολιτικά
ζητήματα ή προσωπικές συγκρούσεις, αλλά και
προβλήματα υγείας. Η ωριαία έχει επίσης μεγάλη
αξία για τη μοναδική αστρολογική καθοδήγηση που
παρέχει για την εύρεση χαμένων αντικειμένων, ή
αγνοουμένων και κατοικίδιων ζώων, και το μάθημα
περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα χαρτών, που
αποδεικνύουν την αξιοσημείωτη ικανότητά της να
υπολογίζει την ανάπτυξη των γεγονότων πριν
συμβούν.
Η κατανόηση των τεχνικών, που επιτρέπουν μια
τόσο λεπτομερή και εστιασμένη αστρολογική
ανάλυση, όχι μόνο οδηγεί σε πολύ καλή ικανότητα
εξάσκησης της ωριαίας, αλλά επίσης προσφέρει
γνώση της αστρολογίας, που έχει ασκηθεί σε άλλες
περιόδους της ιστορίας και έχει ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση της ερμηνείας κάθε είδους αστρολογικού
διαγράμματος.

Η σχολή STA είναι ενεργό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αστρολογικής Εκπαίδευσης (APAE)
και τα μαθήματα της έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Αστρολόγων (APAI)

Τα Μαθήματα Ωριαίας Επαγγελματικού Επιπέδου
Η σχολή STA προσφέρει μια μοναδική μορφή
εκμάθησης, κατά την οποία οι αρχές της Ωριαίας
αποδεικνύονται μέσω ωροσκοπίων των πελατών και
ενημερωτικών ιστορικών παραδειγμάτων. Οι
εξηγήσεις των φιλοσοφικών αρχών και των
παραδοσιακών τεχνικών βρίσκονται στο επίκεντρο
της μελέτης, αλλά η ψυχολογική σημασία των
προβλημάτων φαίνεται επίσης να είναι σημαντική
και να διερευνάται όπου χρειάζεται. Το μάθημα είναι
εξαιρετικά πρακτικό και προσανατολίζεται στις
συμβουλευτικές ανάγκες των σύγχρονων
αστρολόγων. Ενώ δείχνει την καλύτερη προσέγγιση
για την ανάγνωση ενός χάρτη, εστιάζει επίσης στην
προετοιμασία για τα ευαίσθητα ζητήματα που
προκύπτουν κατά την εξέταση ενός θέματος.
Αυτό το μάθημα δεν απευθύνεται σε αρχάριους
σχετικά με την αστρολογία, αλλά δεν είναι
απαραίτητο για τους αστρολόγους που επιθυμούν να
το παρακολουθήσουν, να έχουν προηγούμενη
εμπειρία στην Ωριαία - το μάθημα παρέχει μια πλήρη
θεωρητική επισκόπηση και υπογραμμίζει τις πιο
χρήσιμες και αξιόπιστες αρχές εξέτασης των
θεμάτων.
Τα μαθήματα έχουν τη μορφή συνεδριών (live ή
μαγνητοσκοπημένων) με παρακολούθηση
συζήτησης, παραδείγματα χαρτών και πρακτικές
ασκήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια τους, οι μαθητές
διδάσκονται πώς να εξάγουν ουσιαστικές
λεπτομέρειες και να οξύνουν την κρίση τους, και
κάθε μάθημα επιτρέπει να αφομοιώσει κανείς ό,τι
διδάσκεται, μέσω πρακτικής εφαρμογής (π.χ. με την
χρήση παραδειγμάτων/ασκήσεων κατά την διάρκεια
του μαθήματος). Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να
προσφέρει τη γνώση των παραδοσιακών δογμάτων
με ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε οι θεωρητικές
αρχές να φωτίζουν και να διευκολύνουν (αντί να
κατακλύζουν) τη δημιουργική πτυχή της ωριαίας
ερμηνείας.
Γραμμένο από την Deborah Houlding και
μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Βασίλειο Τάκο,
σε αποκλειστική συνεργασία με τη σχολή, το μάθημα
περιλαμβάνει ολοκληρωμένες σημειώσεις αναφοράς
σε αστρολόγους παλαιότερων επόχων, συμβουλές
και οδηγίες, με πολλά παραδείγματα χαρτών και
αναφορές που δεν είναι διαθέσιμες αλλού. Το υλικό
έχει εμπλουτιστεί περαιτέρω με αναφορές σε
αρχαίους Έλληνες αστρολόγους και σχεδιαγράμματα
για μεγαλύτερη κατανόηση διάφορων αστρολογικών
κανόνων.

Προσφέρει πιστοποίηση σε επίπεδο επαγγελματία,
έτσι ώστε μέχρι το τέλος του συνόλου των
μαθημάτων, οποιοσδήποτε αστρολόγος, που είναι
ήδη σε θέση να προσφέρει μια επαγγελματική
υπηρεσία αστρολογίας, θα είναι έτοιμος να αρχίσει
να προσφέρει την Ωριαία πρακτική στους πελάτες
του.

Περίληψη
Η μορφή αυτού του μαθήματος έχει αναπτυχθεί
ειδικά για να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα
της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Είκοσι ενότητες
παρέχονται σε εβδομαδιαία βάση, μέσω ενός
συνδυασμού σημειώσεων μαθημάτων,
σύγχρονων παρουσιάσεων πολυμέσων,
διαδικτυακών σεμιναρίων και καθορισμένων
εργασιών. Κάθε μαθητής μελετά με τον δικό του
ρυθμό και μέσα στον δικό του χρόνο, αλλά πάντα
με εύκολη πρόσβαση σε καθοδήγηση και
υποστήριξη από τον καθηγητή και με το
πλεονέκτημα της συμπληρωματικής συζήτησης
μέσα σε ομάδα.
Ένα χαρακτηριστικό μάθημα περιλαμβάνει: μια
ζωντανή παρουσίαση (η συμμετοχή είναι
προαιρετική: καταγράφεται και μπορεί να
παρακολουθηθεί στον δικό σας χρόνο), ανάθεση
ανάγνωσης και μελέτης, εργασίες ή πρόσθετα
παραδείγματα χαρτών για να σας βοηθήσουν να
προετοιμαστείτε για το εβδομαδιαίο διαδυκτιακό
τεστ, που ελέγχει τον βαθμό κατανόησης των
βασικών αρχών της κάθε ενότητας και ένα
κείμενο με τις απαντήσεις, που μπορεί να παρέχει
επιπλέον υλικό παρακολούθησης και
περισσότερες πληροφορίες.
Ο καθηγητής παραδίδει και καθοδηγεί το
περιεχόμενο του μαθήματος της εβδομάδας,
ελέγχει τις εργασίες των μαθητών, δίνει
εξατομικευμένα σχόλια και είναι πάντα
διαθέσιμος για ερωτήσεις και σχόλια. Ενθαρρύνει
επίσης τους μαθητές να συμμετάσχουν σε
ομαδική αλληλεπίδραση μέσω συζήτησης στο
φόρουμ.
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Πρόγραμμα μαθημάτων και διδασκαλία

Οι ενότητες των μαθημάτων
- Εισαγωγή - Αρχές και κατανόηση των οίκων
- Σημειοδότες και παράγωγοι οίκοι
- Η πλανητική κίνηση και η λειτουργία των
πλανητών
- Θεμελιώδη αξιώματα και αδυναμίες
- Κυρίαρχοι και αρχές υποδοχής
- Μελέτη προσωπικών και επαγγελματικών
σχέσεων
- Τρόπος βαθμολόγησης και συμπτωματικές
δυνάμεις
- Μελέτη χαμένων αντικειμένων και ζώων
- Φυσικές περιγραφές και πλανητικό προφίλ
- Δράστες, άγνωστα πρόσωπα και αγνοούμενοι
- Στοιχεία και ιδιοσυγκρασία
- Καριέρα και ζητήματα εργασίας
- Κατανοώντας τις όψεις και τα όρια ανοχής
- Βοηθητικά στοιχεία και απαγορεύσεις
- Δικαστικά θέματα, συμφωνίες και
συγκρούσεις
- Υπολογισμός χρόνου
- Ακίνητη περιουσία και οικονομικά ζητήματα
- Πλανητικές ώρες και αξιολογήσεις
- Δύσκολα ζητήματα: υγεία, θάνατος &
τραύματα
- Εγκυμοσύνη & γονιμότητα

Γνωρίστε τον καθηγητή σας
Ο Βασίλειος Τάκος
ασχολήθηκε πολλά χρόνια,
διαβάζοντας, ψάχνοντας,
ερευνώντας αρχαία Ελληνικά
αστρολογικά κείμενα (του
Πτολεμαίου, Δωρόθεου,
Θεόφιλου, Ηφαιστίωνα κ.α.),
περσικά και αραβικά κείμενα
(του Ibn Ezra, Mash’ allah,
Abu Ma’shar κ.α.),
αφομοιώνοντας και
εφαρμόζοντας την
αστρολογική γνώση, τις μεθόδους και τις τεχνικές,
κατ’ αρχάς στην καθημερινή του ζωή και κατ’
επέκταση, σε όποιον του το ζητήσει και θεωρεί ότι το
χρειάζεται. Το πάθος του για την αστρολογία τον
ωθεί να συνεχίζει να ενημερώνεται, να μελετά, να
παρακολουθεί διεθνή αστρολογικά συνέδρια και να
επεκτείνει τις γνώσεις του διαρκώς. Είναι
διπλωματούχος αστρολόγος των σχολών
αστρολογίας της σχολής STA (Horary & Medical
Course), Chris Brennan and Noel Tyl.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αν κάτι καθιστά την STA επιτυχημένη, πέρα από το πλούσιο υλικό εκμάθησης, είναι η καθοδήγηση, η οποία για
για τον Βασίλειο Τάκο αποτελεί προτεραιότητα. Η σχολή θεωρεί πως η Αστρολογία είναι μια εμπειρική τέχνη
και χρειάζεται κάποιος να την διδάξει στον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί σωστά.
Για τους παραπάνω λόγους το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί, για να επιτρέπει όσο το δυνατόν
περισσότερους από τους μαθητές να παρακολουθούν τις ζωντανές παραδόσεις των μαθημάτων κρατώντας
όμως τα τμήματα ολιγομελή με στόχο την αποτελεσματική καθοδήγηση των μαθητών. Δεν είναι απαραίτητο να
παρακολουθούνται ζωντανά όλες οι παρουσιάσεις, καθώς η κάθε μία καταγράφεται και διατίθεται σε μορφή
βίντεο, για μελλοντική αναφορά, για την διευκόλυνση των μαθητών, που ενδεχομένως δεν κατάφεραν να
παραστούν στην ζωντανή παρουσίαση του μαθήματος.
Τα μαθήματα που πραγματοποιούνται διαδικτυακά, γίνονται μέσω Zoom κάθε εβδομάδα με διάρκεια περίπου 2
ωρών ή και περισσότερο ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος και τις απορίες των μαθητών. Αποτελεί
υποχρέωση για κάθε μαθητή η ολοκλήρωση των εβδομαδιαίων τεστ, όπου οι απαντήσεις σας αξιολογούνται
από τον Βασίλειο Τάκο με προσωπικές του σημειώσεις και επιπλέον υλικό που αιτιολογεί τις σωστές
απαντήσεις και την παροχή επιπλέον παραδειγμάτων. Υπάρχει διαθέσιμο φόρουμ για κάθε είδους ερώτηση,
όπου ο καθηγητής απαντάει άμεσα, ώστε κανένας μαθητής να μην έχει κενά στην εβδομαδιαία ύλη.
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Προετοιμασία για τα μαθήματα
Το περιεχόμενο των μαθημάτων μας είναι καλά δομημένο, περιεκτικό και περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται
να γίνουν κατανοητά απο τους μαθητές, ώστε να ξεκινήσουν την εξάσκηση. Συχνά ρωτούν οι εγγεγραμμένοι
μαθητές πώς μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για το μάθημα εκ των προτέρων και αν παρέχεται μια
προτεινόμενη λίστα βιβλίων για αγορά. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί έχει ενσωματωθεί όλα όσα χρειάζονται
στο υλικό του μαθήματος. Ωστόσο, εάν θέλετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο πριν από το μάθημα για να
αποκτήσετε πληροφορίες που θα διευκολύνουν την πρόοδό σας, προτείνονται τα εξής:
Παρακολουθήστε τα δωρεάν μαθήματα από τον Βασίλειο Τάκο που προσφέρονται στην ιστοσελίδα
https://vasiliostakos.gr, τα οποία θα σας βοηθήσουν να παρακολουθήσετε με μεγαλύτερη άνεση τα μαθήματα
ωριαίας. Διαβάστε, αν θέλετε, σχετικά με την Ωριαία Αστρολογία και τη λειτουργία της, αλλά δίχως να
ανησυχήσετε εάν κάτι σας μπερδέψει και δίχως να προσπαθήσετε να καταλάβετε τα πάντα σε βάθος, ούτε να
προσκολληθείτε αυστηρά στις απόψεις οποιουδήποτε συγγραφέα, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο, ότι θα σας
χρειαστεί να επανεξετάσετε και να αναδιαρθρώσετε ορισμένες από τις προηγούμενες υποθέσεις/απόψεις σας,
σχετικά με αυτό το θέμα, ώστε να βρείτε το μάθημα ευκολότερο να αφομοιωθεί, εάν το μυαλό σας είναι ανοιχτό
και έτοιμο να ενημερωθεί.
Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε το The Houses: Temples of the Sky από την Deborah Houlding (Wessex, 2006). Αν
και δεν είναι απαραίτητο, αυτό είναι ένα βιβλίο που συνιστάται ανεπιφύλακτα, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό
εργαλείο για τις πρώτες ενότητες των μαθημάτων. Παρόλα αυτά οι πιο σημαντικές αρχές συνοψίζονται στο
υλικό των μαθημάτων, επομένως προτείνεται αυτό το βιβλίο ως βοήθημα στη μελέτη και την πρακτική.
Σημείωση: δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον βιβλία ή κάποιο αστρολογικό λογισμικό για να
ολοκληρώσετε το συγκεκριμένο μάθημα. Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε λογισμικό, ίσως είναι χρήσιμο να
περιμένετε έως ότου λάβετε το Εγχειρίδιο Καλωσορίσματος της σχολής, το οποίο αποστέλλεται λίγο πριν από
την έναρξη των μαθημάτων, καθώς αυτό περιέχει αρκετά κουπόνια έκπτωσης που προσφέρουν έως και 20%
έκπτωση στην προτεινόμενη τιμή λιανικής από τα πιο γνωστά προγράμματα λογισμικού στην προτεινόμενη
τιμή λιανικής από τα πιο γνωστά προγράμματα λογισμικού.
Για όσους κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στην Αστρολογία έχει δημιουργηθεί μια σειρά δωρεάν
μαθημάτων για αρχάριους, τα οποία θα μπορέσουν σας δώσουν τις απαραίτητες βάσεις για να
παρακολουθήσετε τα μαθήματα της Ωριαίας, καθώς μια γενική γνώση των βασικών αστρολογικών αρχών είναι
απαραίτητη. Τα μαθήματα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα https://vasiliostakos.gr

Αποφοίτηση
Για την αποφοίτηση χρειάζεται ο κάθε μαθητής να πετύχει συνολικά τουλάχιστον το 65% των
εβδομαδιαίων τεστ.
Ο κάθε απόφοιτος θα λάβει την επίσημη πιστοποίηση της σχολής STA (Practioners Level
Horary Astrology Certiﬁcate) και θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να ασκήσει
επαγγελματικά την Ωριαία Αστρολογία με αυτοπεποίθηση και γνώση και με την αποφοίτησή
σας θα ενταχθείτε σε ένα κλειστού τύπου παγκόσμιο φόρουμ της σχολής STA, όπου θα
μπορείτε να γνωρίσετε άλλους επαγγελματίες αστρολόγους από όλον τον κόσμο, να θέσετε
τις ερωτήσεις σας και να ζητήσετε ενδεχομένως βοήθεια σε ερωτήματα των πελατών σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας μου
https://vasiliostakos.gr ή στο email: info@vasiliostakos.gr
Βασίλειος Τάκος

Η σχολή STA είναι ενεργό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αστρολογικής Εκπαίδευσης (APAE)
και τα μαθήματα της έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Αστρολόγων (APAI)

Πολιτική σχολής, απαιτήσεις και προτάσεις
1. Αν και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην Ωριαία Αστρολογία, αυτό το μάθημα είναι ακατάλληλο για μαθητές που δεν
έχουν πείρα στη δημιουργία και χρήση αστρολογικών γραφημάτων ή αρχίζουν τώρα να κατανοούν την αστρολογία. Οι συμμετέχοντες
πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των γενικών αστρολογικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εύκολης εξοικείωσης με τις
συμβολικές και θεωρητικές αρχές των αστρολογικών πλανητών, ζωδίων, οίκων, όψεων και διελεύσεων. Ο υπολογισμός ενός
αστρολογικού χάρτη δεν αποτελεί μέρος αυτής της διδακτέας ύλης, εκτός από τις τεχνικές που σχετίζονται με την ωριαία αστρολογία
(όπως οι ώρες των πλανητών και ο υπολογισμός των βαθμολογιών των πλανητικών αξιωμάτων κ.λπ.). Οι συμμετέχοντες αναμένεται
να έχουν προηγούμενη εμπειρία κατάρτισης και ερμηνείας αστρολογικών χαρτών. Συνιστάται να έχει κανείς τη στοιχειώδη
αστρολογική εμπειρία, προτού ξεκινήσει τη μελέτη της Ωριαίας Αστρολογίας.
2. Το σύνολο της διδακτέας ύλης διεξάγεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, με περισσότερες από 400 σελίδες Α4
συνοδευτικών σημειώσεων και πάνω από 40 ώρες διαδικτυακών (live) ή μαγνητοσκοπημένων σεμιναρίων. Τα μαθήματα διεξάγονται
από τον Βασίλειο Τάκο, ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων στην Ελλάδα, τα
πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στην Deborah Houlding, ιδιοκτήτρια της σχολής STA - School of Traditional Astrology
(UK). Η άριστη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
3. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει υπόψιν του πως θα χρειάζεται να μελετήσει περίπου 6-8 ώρες την εβδομάδα για να
ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάθε εβδομαδιαίο μάθημα. Το πιστοποιητικό κατάρτισης εκδίδεται μόνο σε φοιτητές που αποδεικνύουν τη
μελέτη και την κατανόηση του υλικού, συμπληρώνοντας με επιτυχία τις καθορισμένες εργασίες της σχολής. Στους μαθητές που δεν
καταφέρουν να ολοκληρώσουν την υποβολή των είκοσι (20) εργασιών (τεστ), εντός δύο εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας 20 εβδομάδων, τους δίνεται προθεσμία 6 μηνών για να αναθεωρήσουν ή να καλύψουν τυχόν
ελλειπείς εργασίες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον και οι 20 εργασίες (τεστ) συμπληρωθούν, με επιπλέον κόστος 80 € (δεν
παρέχεται περαιτέρω διαδασκαλία ατομικά ή αξιολόγηση των εργασιών σε μαθητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ή να
ξαναρχίσουν τις εργασίες τους μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες από την επίσημη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος).
4. Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε ψηφιακή μορφή καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, σε μορφή PDF που μπορεί να αποθηκευτεί
στον υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική χρήση του μαθητή. Το υλικό της σχολής, το υλικό εργασίας, το υλικό των απαντήσεων
για κάθε εργασία και γενικότερα όλο το υλικό που χρησιμοποιείται κατά την παράδοση της διδακτέας ύλης της σχολής, προστατεύεται
αυστηρά και παρέχεται μόνο για προσωπική μελέτη. Κανένα στοιχείο από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να κυκλοφορήσει σε
οποιαδήποτε μορφή. Τα εκπαιδευτικά βίντεο της σχολής δεν είναι διαθέσιμα για προσωπική λήψη και είναι προσβάσιμα μόνο εάν ο
μαθητής συνδεθεί στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο που διεξάγονται τα μαθήματα. Επιτρέπεται σε κάθε απόφοιτο να συνεχίσει την
πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό στον διαδικτυακό τόπο των μαθημάτων για 12 μήνες μετά την επίσημη
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου 20 εβδομάδων, αλλά δεν συνεχίζεται να παρέχεται υποστήριξη διδασκαλίας, η οποία
διακόπτεται δύο εβδομάδες μετά την επίσημη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
5. Το ψηφιακό υλικό των μαθημάτων είναι κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους υπολογιστές. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να
έχουν σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται στον διαδικτυακό τόπο της σχολής. Οι μαθητές
υποχρεούνται να εγκαταστήσουν ένα δωρεάν πρόγραμμα βιντεοδιάσκεψης (Zoom), για να επιτρέψουν διαδραστικές διαδικτυακές
συνεδρίες με τον καθηγητή και τους συναδέλφους μαθητές.
6. Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού κύκλου, οι εγγεγραμμένοι μαθητές χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα
εισαγωγικό βίντεο διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο δείχνει πώς να πλοηγηθούν στην εφαρμογή διδασκαλίας των μαθημάτων της
σχολής, να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό και να υποβάλουν τις εβδομαδιαίες εργασίες τους.
7. Οι θέσεις φοίτησης δεσμεύονται μόνο με την καταβολή πληρωμής ολόκληρου του ποσού φοίτησης για τη συνολική διάρκεια του
εκπαιδευτικού κύκλου διάρκειας 20 εβδομάδων ή με το ακριβές ποσό της 1ης δόσης, όπως έχει ορισθεί από τη σχολή και η οποία
πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως, πριν από την προκαθορισμένη προθεσμία. Εάν η πληρωμή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
προκαθορισμένη προθεσμία, η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη θέση φοίτησης σε κάποιον άλλο μαθητή.
8. Η πλήρης καταβολή της εκάστοτε δόσης πρέπει να γίνεται μέχρι τις προκαθορισμένες ημερομηνίες που ορίζει κάθε φορά η
σχολή και επιπλέον χρεώσεις κατά τη μεταφορά των χρηματικών ποσών βαραίνουν αποκλειστικά τον μαθητή. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης καταβολής της εκάστοτε δόσης ο μαθητής δεν θα μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων, την πρόσβαση
στο εκπαιδευτικό υλικό όλων των μαθημάτων και θα διακόπτεται πλήρως η συμμετοχή του στη διαδικτυακή αίθουσα της σχολής.
9. Στην απίθανη περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 εβδομάδων ακυρωθεί ή αναβληθεί, προτού ξεκινήσει η
διδακτική περίοδος, η σχολή θα επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα δίδακτρα των μαθημάτων, αλλά δεν θα φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν άλλα πρόσθετα έξοδα που βαρύνουν προσωπικά τους συμμετέχοντες.
10. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει κάποιο εβδομαδιαίο μάθημα και είναι υποχρεωμένη να το αναπληρώσει μέχρι την
προκαθορισμένη λήξη του εκπαιδευτικού κύκλου διάρκειας 20 εβδομάδων.
11. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός φοιτητή, όταν αυτός επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει
αρνητικά την ομαλή λειτουργία της σχολής με οποιονδήποτε τρόπο.
12. Εάν ένας μαθητής καταβάλλει, είτε ολόκληρο το ποσό είτε την 1η δόση για τον κύκλο των μαθημάτων Ωριαίας Αστρολογίας και
εν συνεχεία αναθεωρήσει για οποιονδήποτε λόγο την απόφαση συμμετοχής του στα διαδικτυακά μαθήματα της σχολής, μπορεί να
λάβει τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον έχει ενημερώσει αρμοδίως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του
ποσού. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός αυτών των 30 ημερών από την πληρωμή και η σχολή διατηρεί το
δικαίωμα παρακράτησης των χρεώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο καταβληθέν ποσό (προμήθεια) όπως αυτό
ορίζεται εκ του νόμου, υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων μετά από αυτήν την
περίοδο των 30 ημερών ή μετά την έναρξη της παράδοσης οποιουδήποτε επίσημου υλικού της σχολής. Οι θέσεις στα εκπαιδευτικά
προγράμματα της σχολής είναι αυστηρά περιορισμένες και εφόσον συμπληρωθούν, αποτρέπονται οι περαιτέρω εγγραφές. Οι
πληρωμές που καταβάλλονται για την εξασφάλιση και τη δέσμευση μιας θέσης σε έναν συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων δεν
επιστρέφονται και δεν μεταφέρονται σε επόμενο κύκλο μαθημάτων μετά το πέρας των 30 ημερών.
13. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφήμισης και marketing οποιαδήποτε
αξιολόγηση/κριτική/σχολιασμό/ανάρτηση σχετικά με τον Βασίλειο Τάκο, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα μαθήματα αστρολογίας ή
την σχολή του γενικότερα, στο Google Business Account του Βασίλειου Τάκου ή σε οποιοδήποτε ιστότοπο αναρτηθούν.
14. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους της πολιτικής, των απαιτήσεων
και των προτάσεών της οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο.

Η σχολή STA είναι ενεργό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αστρολογικής Εκπαίδευσης (APAE)
και τα μαθήματα της έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Αστρολόγων (APAI)

Μαθήματα Ωριαίας Αστρολογίας Επαγγελματικού Επιπέδου
Βασίλειος Τάκος - Έναρξη 3 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία

Ώρα

Μάθ.

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

3/9/2022

18:00

1

Εισαγωγή - Η επίδραση των γωνιών

Live

10/9/2022

18:00

2

Σημειοδότες και παράγωγοι οίκοι

Live

17/9/2022

18:00

3

Η πλανητική κίνηση και η λειτουργία των πλανητών

Live

24/9/2022

18:00

4

Θεμελιώδεις δυνάμεις και αδυναμίες

Live

1/10/2022

18:00

5

Κυρίαρχοι πλανήτες και οι αρχές υποδοχής

Live

8/10/2022

18:00

6

Μελέτη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων

Live

15/10/2022

18:00

7

Τρόπος βαθμολόγησης και συμπτωματικές δυνάμεις

Live

22/10/2022

18:00

8

Μελέτη χαμένων αντικειμένων και ζώων

Live

29/10/2022

18:00

9

Εξωτερικές περιγραφές και πλανητικό προφίλ

Live

5/11/2022

18:00

10

Δράστες, άγνωστα πρόσωπα και αγνοούμενοι

Live

12/11/2022

18:00

11

Στοιχεία και ιδιοσυγκρασίες

Live

19/11/2022

18:00

12

Καριέρα και ζητήματα εργασίας

Live

26/11/2022

18:00

13

Κατανοώντας τις όψεις και τα όρια ανοχής

Live

3/12/2022

18:00

14

Βοηθητικά στοιχεία και απαγορεύσεις

Live

10/12/2022

18:00

15

Δικαστικά θέματα, συμφωνίες και συγκρούσεις

Live

17/12/2022

18:00

16

Υπολογισμός χρόνου

Live

7/1/2023

18:00

17

Ακίνητη περιουσία και οικονομικά ζητήματα

Live

14/1/2023

18:00

18

Πλανητικές ώρες και αξιολογήσεις

Live

21/1/2023

18:00

19

Δύσκολα ζητήματα: υγεία, θάνατος & τραύματα

Live

28/1/2023

18:00

20

Εγκυμοσύνη & γονιμότητα / Επίλογος μαθημάτων

Live

Η διεξαγωγή κάποιου εβδομαδιαίου μαθήματος θα μπορούσε να αλλάξει μετά από συνεννόηση με τους μαθητές

vasiliostakos.gr
info@vasiliostakos.gr
+30 6932303510

