Bratoveanu Sorin Marian

Nascut în Galaţi, a absolvit Liceul Sanitar din Galaţi iar ulterior Facultatea de Medicină a
Universităţii „Ovidius" din Constanţa. În 2013 a obtinut titlul de medic specialist in medicina de
familie.

A început să studieze teoretic astrologia începând din 1990. Din 1994 practica astrologia şi
divinaţia cu Tarot-ul, după studii autodidacte (fiind influeţat de astrologi şi autori de lucrări în
domeniu precum Dan Ciupercă, Adrian Cotrobescu, Gabriel Mihailovici, sau de scriitori străini
precum Dane Rudhyar, Martin Schulman, Dorothee Koechlin Bizemont, Edwin C. Steinbrecher).
De-a lungul timpului, a studiat şi interpretat mii (sau poate zeci de mii) de astrograme, căpătând
o experienţă foarte vastă.

Începând din 1996 a susţinut cursuri de astrologie natală, karmică, previzională, relaţională în
oraşul Galaţi, dar, prin colaboratori, şi în Brăila. A participat la numeroase emisiuni Tv la
posturile de televiziune din Galaţi (Mega Tv, Tv Galaţi, Expres Tv, RTV Galati, VoxTV Galati,
Antena 1 Galati-Braila). Ca invitat permanent al unor posturi a susţinut emisiuni televizate gen
„Câte-n lună şi în stele", „Astrologie de week-end", „Astrograma", "Interesul General", "Va
intereseaza". Apariţiile sale tv s-au bucurat de un real succes, vizibil mai ales în cazul
emisiunilor interactive (în decursul cărora se realizau interpretări în direct de astrograme).

În 1996 publică prima sa carte - „Astrologia karma-ică pe înţelesul tuturor", adică o lucrare de
introducere în astrologia karmică. În 2000 publică o broşură de ezoterism intitulată „Misterele
crucii".
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În perioada 2005 - 2010 a absolvit cursuri de astrologie (pentru certificare), de numerologie şi
de Feng-shui. În 2005 a aderat la Asociaţia Astrologilor din România, participând ulterior la
toate congresele acesteia. La simpozioanele de astrologie organizate cu ocazia congreselor
anuale, a susţinut multiple conferinţe (pe teme de astrologie medicală, ezoterică, previzională,
mundană, etc.). Începând din 2005 a publicat numeroase articole de astrologie (câteva zeci) în
revista electronică „Astrele" a Asociaţiei Astrologilor din România. În 2007 şi-a deschis un
cabinet de astrologie în Galaţi.

În 2006 a publicat „Tainele astrologiei ezoterice şi provocările mileniului 3", o lucrare de
astrologie ezoterică (aceasta conţine inclusiv informaţii legate de transformările preconizate
pentru anul 2012). În 2010 a publicat „Astromedicina - cheile astrologice ale terapiei bolilor",
volum de astrologie medicală, care a fost lansat la congresul Asociaţiei Astrologilor din
România din 2010. In anul 2012 a publicat alte 2 lucrari importante: "Astrologia medicala
chineza si indiana" si "Astrologia initiatica-simboluri, arhetipuri, raze" - acestea au fost tiparite la
Editura Daksha, Bucuresti. In luna iunie 2013, a sustinut un curs de astrologie karmica generala
si astrologie karmica previzionala in Bucuresti.

La finele anului 2013 a susţinut un examen prin care a devenit medic specialist în medicină de
familie.

În decursul anului 2014 a susţinut 3 cursuri de astrologie în Bucureşti: astrologie chineză stâlpii destinului şi stele zburătoare (în martie), astrologie ezoterică şi eneagramă (în iunie) şi
astrologie medicală şi astroterapii alternative.

În 2015 a susţinut un examen prin care a devenit astrolog calificat.
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