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כוכב שבתאי - אדון הקארמה, השכר והעונש במפה האסטרולוגית. מדוע נקרא כך? מה 
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מדינת ישראל הוקמה לאחר מלה"ע ה- 2 . מיד לאחר הקמתה פרצה מלחמת העצמאות. 
רחבי  מכל  גלויות  מקיבוץ  ומורכבת  גלות  שנות   2000 לאחר  קמה  הקטנה  מדינתנו 
הגלובוס. המדינה צומחת כלכלית, חברתית ובטחונית ומהווה מרכז כלכלי ודמוקרטי יחיד 

במינו בכל איזור המזרח התיכון. 
מה מאפיין אותנו הישראלים כעם לפי המפה האסטרולוגית? 

האם ניתן לראות את השורשים והתיקונים של עמינו במפת המדינה? 
בשנים האחרונות אנחנו עדים להפיכות ושינויים סביבנו ובתוכנו. פנינו מועדות לאן?

מה זו אסטרולוגיה?
מתי התחילו להשתמש באסטרולוגיה ומדוע?

מה אומר הורוסקופ ומדוע אינו מדויק?
כיצד אסטרולוגיה באמת עובדת?

איך כוכבי לכת כל כך רחוקים משפיעים עלינו?
איזו תרומה יש לאסטרולוגיה לחיים שלנו כאן ועכשיו?

שאלות אלו ועוד אענה לכם במפגש 
אסטרולוגיה מרתק ביותר! 

בתלמוד כתוב שהאדם היהודי נמצא מעל לכוכבים, מזלו וגורלו של האדם נתונים בידיו 
ובידי בורא עולם. האסטרולוגיה המערבית מנתחת את מבנה האישיות של האדם עפ"י 
מפת הלידה שלו ומעניקה תחזית אסטרולוגית אישית לפי מיקום הכוכבים בשמים. כיום, 

קיימת ביהדות פתיחות לעולם האסטרולוגיה ולשימוש בכלים שמעניקה.
היכן בכל זאת מוזכרת האסטרולוגיה בתורה ובאיזה הקשר?מתי שגשגה השפה 

האסטרולוגית בעם היהודי?
מדוע ישנם רבנים השוללים את האסטרולוגיה ויש המשתמשים בה בדבקות? 

לאיזו מגמה נוטה היהדות היום ומדוע?

אהבה פנים רבות לה.
האהבה זהו צורך בסיסי קיומי או שזה פרי רעיון של החברה?

למה יש טיפוסים "חמים" ו"קרים" והאם ניתן לראות את התופעה במפה אסטרולוגית?
במי אנחנו מתאהבים ומדוע?

אהבה היא כח בונה או מחריב? 
שאלות אלו ועוד נדון במפגש מעצים ופוקח עיניים.

הרצאה אהבה וזוגיות

הרצאה אסטרולוגיה ויהדות

הרצאה מהי אסטרולוגיה?
בריאות האדם פיסית ונפשית ניתנת לאבחון במפה האסטרולוגית. 

על אלו איברים בגוף האדם משפיע כל מזל?
ארבעת היסודות משפיעים על גוף האדם. כיצד זה מתבטא אצל כל אחד ואחת? 

האם המפה האסטרולוגית עוזרת לאבחון מחלות?
אדם אחד לוקח תרופה, מבריא וחוזר לשגרה. אדם אחר לוקח תרופה, אך חוזר חלילה 
למחלה ונאלץ לשנות את אורח חייו על מנת להבריא. למה אצל האחד דרך ההחלמה 

שונה מהאחר? כיצד תהליך החלמה זה מתקשר לאסטרולוגיה? 
במפגש אסטרולוגי שכולו בריאות תגלו כיצד ניתן לזהות ולאבחן דרכים שונות לשמירה 

על אורח חיים בריא.

הרצאה מדינת ישראל עם הפנים לאן

הרצאה בריאות בראי האסטרולוגיה

ונוס  כל כך הרבה נאמר עלינו הנשים. המין היפה, החזק, הארוטי, הרגיש, אמא אדמה. 
בימי  עוד  התואר  את  קיבל  מהשמש.  השני  הלכת  כוכב  והפריון.  האהבה  היופי,  אלת 
מסופוטמיה הקדומה וכמובן מאוחר יותר במיתולוגיה היוונית והרומאית. ונוס שליטת מזל 
שור ומאזניים, כיצד באה לידי ביטוי בכל אחד מהמזלות? היכן מתבטאה הנשיות אצל כל 
מתנדבות  לשלוש  אישיים  טיפים  האסטרולוגית?  במפה  אותה  לזהות  ניתן  וכיצד  אחת 

כיצד לקדם את עצמן בעזרת האנרגיה הנשית.

הרצאה סודות האישה בראי המפה

שמתם לב כמה שינויים העולם עובר בשנים האחרונות?
כלכלי  החברתי  המערך  משתנים.  עולם  סדרי  הסטורית.  בתקופה  היום  נמצאים  אנחנו 
זיהום  והמרחב.  הזמן  את  חוצה  תקשורת  סביבנו.  נפלו  משטרים  עיננו.  לנגד  משתנה 
הסביבה. שינויי אקלים. מודעות וקבלה של השונים בחברה. עליית קבוצות דתיות קיצוניות. 
הון שלטון. האם המצב יחזור לקדמותו או הולך להשתנות לבלי היכר? האיחוד האירופאי? 

כלכלת ארה"ב ומעמדה? רוסיה? סין? כיצד ניתן להיערך לבאות אם בכלל?

בדיוק כמוכם, הילד שלכם בעל תכונות בולטות, כישורים חוזקות וחולשות. לעיתים אנחנו 
לא מבינים מה מניע אותו, למה הילד בהתנגדות, מתפרץ או אוכל לא טוב או מה - יש 
אנחנו  האסטרולוגית  המפה  בעזרת  מיוחדת.  התנגדות  הילד  אצל  שמעורר  בי  דווקא 
מקבלים זוית ראיה נוספת למצב הנוכחי. אנחנו רואים את העולם דרך העיניים של הילד. 
מהם התנאים שהילד יתפתח בצורה בריאה ובבטחון. היכן היכולות והחוזקות של הילד 

וכיצד למנף אותן?

הרצאה תחזית קרובה

הרצאה ילדים בראי המפה

מרגע היוולדנו גדלנו וחונכנו אל תוך החברה בה אנחנו חיים. 
מי זוכר את השאלה: "מה תרצה להיות כשתגדל?" 

הורגלנו למסגרות מגיל קטן – גן, בית ספר, צבא, אקדמיה.
הגענו לעבודה שייחלנו לה אחרי מאמצים מרובים והנה רבים מאתנו מוצאים את עצמם 
התעסוקתיות  היכולות  את  רואים  האסטרולוגית  במפה  קורה?  זה  למה  מסופקים!  לא 

והעניין שיש לנו בתחום ואיך זה מתקשר לצרכים בסיסיים מהילדות?
איזון  על  שמירה  תוך  עצמי  את  לממש  כיצד  מתרוקן?  או  בעבודה  מתמלא  אני  האם 

תפקודי בבית והסביבה? טיפים אישיים לשלושה מתנדבים.

הרצאה עבודה וקריירה – מציאות או חלום?
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מגוון הרצאות מתוך שפע של
נושאים עליהם מרצה 
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כוכב שבתאי - אדון הקארמה, השכר והעונש במפה האסטרולוגית. מדוע נקרא כך? מה 
קארמתי?  לשעור  התפתחותי  שעור  בין  ההבדל  מה  באסטרולוגיה?  מסמל  שבתאי 
שבתאי כוכב לכת המשפיע על דור שלם. כיצד משפיע באופן חזק כל כך על כל אחד 
ואחת? במפגש פוקח עיניים ומעצים נגלה את המאסטר הגדול. למה אנשים לא אוהבים 

אותו ובמה הוא תורם לנו? ההרצאה כוללת טיפים אישיים לשלושה משתתפים.

הרצאה התיקון הקארמה והדהרמה באסטרולוגיה

מאיה גור פטל - אסטרולוגית למודעות וצמיחה אישית
אסטרולוגית מתמחה בייעוץ אישי, זוגי ולהורים. מרצה במגוון רחב של נושאים שונים בעולם 

האסטרולוגיה.  מלמדת קורסי אסטרולוגיה מתחילים ומתקדמים. 
"השפה האסטרולוגית מגישה לנו שפע של כלים לצמיחה והצלחה. עלינו מוטלת זכות הבחירה. 

האם לפקוח את העיניים, לדעת לזהות את ההזדמנויות ולפרוץ החוצה או להישאר בקונכייה".

טלפון ליצירת קשר
052-8448277 

אתר אינטרנט
http://www.mayastrology.com

פייסבוק עסקי
מאיה גור פטל - אסטרולוגית למודעות וצמיחה אישית

https://www.facebook.com/mayastrology


