
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGÙ ÈESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, pøíjmení a adresa, pøíp. tel/fax, email, website...
2. Osobní data: den, mìsíc, rok, místo, hodina a minuta narození a zpùsob, jak byla data získána (sdìlení matky, lékaøská zpráva, zápis pøíp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveøejnit nic Vám v tom nebrání)
3. Životopis: nejdùležitìjší data z osobního a profesionálního života, (pøípadnì foto a podpis)
4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálnì, na èásteèný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?
5. K jakému smìru v astrologii se hlásíte?
6. Pracujete jako astrologický poradce, uèitel, autor, pøednášíte, jste aktivní èlen nìjaké skupiny, vedete vlastní školu, vìnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?
7. Jak jste astrologii studoval/a: napø. samostudium, kurz, v astrologickém spoleèenství, soukromì pod vedením nìjakého astrologa - uvedte jakého?
8. Napište, zda máte nìjaký astrologický certifikát, titul, jste èlenem nìjaké spoleènosti?
9. Napište, co bylo hlavním dùvodem a motivací, že jste se zaèali vìnovat astrologii, v souvislosti s nìjakým jiným oborem, napø. esoterním, psychologií?
10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejradìji, nejèastìji a proè?
11. Jakému systému domù dáváte pøednost a proè?
12. Uveïte, zda máte nìjakého oblíbeného astrologa, vzor?
13. Napište, jaké máte další zájmy?
14. Publikujete? napø. v samizdatu, novinách, èasopisech, na internetu, v kterých, kdy a o èem, vystupujete na veøejnosti, vystupovali jste v mediích?
15. Napište, zda máte v souvislosti s astrologií nìjakou osobní filosofii?
16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?
17. Myslíte si, že žijeme ve vìku Vodnáøe?, napište proè. Uveïte, jakému dáváte pøednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nìjakému jinému systému?
18. Napište, zda mùžete doporuèit nìjakého dalšího astrologa z minulosti, souèasnosti? A jakého.
19. Napište, zda máte k dispozici pøesná data (narozeni, pøíp. smrti) nìjakého jiného astrologa? A jakého.
20. 	Souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveøejnìna ve Encyklopedii astrologù Èeské a Slovenské republiky?







Odpovìï odešlete, prosím emailem jako pøílohu na adresu: propacific zavináè volny.cz	(Karel Tichý),
				              nebo na adresu: turnov@login.cz	(Pavel Turnovský)


