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3 helgkurser i horoskoptolkning
Kan följas separat - inga förkunskaper:

Karaktär och karma 22-23 april
Årshoroskop och livsdiagram 20-21 maj
Relationshoroskop 10-11 juni
Plats: Hälsostugan, Alvik Pris: 1200:-/ helg
Anmälan senast 10 dagar innan kursstart!

0247 22825
skolan@helhetsterapi.org
www.helhetsterapi.org

Kursbeskrivning
Tack vara den moderna dator tekniken är det nu lätt att beräkna och skriva ut ett
horoskop. På dessa tolkningskurser behöver vi inte lägga tid på uträkningar,
utan startar direkt med det roliga - att utforska horoskopens betydelse för våra
liv och utveckling. Vi arbetar med deltagarnas egna horoskop, som räknas ut på
Hälsostugan innan kursstart. Maila in dina födelsedata efter din kursanmälan,
så är horoskopet klart och utskrivet till kursstart. Har du inte din exakta
födelsetid, kan den skaffas från förlossningskliniken, stadsarkiven eller riksarkivet, där barnmorskaprotokollet arkiveras. Det är speciellt viktigt med
exakt födelsetid på prognoskursen.
Kurserna kräver inga formella förkunskaper, men det är en fördel om du har
läst några astrologiska böcker, så du är van med symbolerna för tecken,
planeter och aspekter, och känner igen de vanligaste kännetecknen för de olika
stjärntecken. Konsten med att tolka horoskop är att kunna göra en syntes -att
kunna sammanfatta och fokusera på det viktigaste tema i horoskopet. Det finns
numera många tolkningar man kan få utskrivet från nätet, men alla saknar
denna syntes, och man drunknar i 20-30 sidors motstridande beskrivning av
planeter i tecken, hus och aspekter - på ena sidan är man si och på andra sidan är
man så..........
På dessa helgkurser fokusera vi på de allra viktigaste tolkningsfaktorerna, för
att hitta dom mest aktuella livsteman. Vi arbetar således inte med husplacering, utan koncentrerar oss mest på aspekter och vissa mittpunkter.

Karaktär och Karma
Under denna helgkurs tittar vi på födelsehoroskopet och ger en karaktärstolkning och en fördjupning med några karmiska perspektiv. Vi går speciellt
igenom de viktigaste utmanande aspekter -hårda aspekter - som oftast visar
vårt livstema: Vad ska vi lära oss av detta liv? Vi tittar på olika livsområden som
personlighet, arbete, kreativitet, hälsa och kärlek och fokuserar speciellt på de
teman som upprepar sig flera gånger i livet. Utifrån teckenplacering, aspekter
och mittpunkter målas karaktärstolkningens porträtt med fokus på de viktigaste livsfrågorna.
Även om reinkarnationstanken inte är nödvändig för att få ett positivt utbyte av
tolkningen, ger detta perspektiv en spännande fördjupning, som hjälper oss att
få svar på dom svåraste livsfrågorna. Utifrån denna tanken, är födelsehoroskopet en karta över startpunkten i detta liv, och även slutpunkten för
alla tidigare liv -en summa av alla våra talanger, vanor och benägenheter
som styr vårt beteende och vårt öde i detta liv. I den karmiska del av tolkningen
tittar vi speciellt på karmiska aspekter mellan de personliga och de

kollektiva planeterna för att få en djupare förståelse av omotiverade skuldkänslor, ångest, oro, aggressioner och hämningar där inte orsaken finns i detta
liv.

Årshoroskop och Livsdiagram
I denna helg utgår vi från födelsehoroskopet, och utforskar hur de olika rörliga
faktorerna som progressioner, solbågedirektioner och transiter aktiverar olika
livsteman under året och i livet . Vi utgår ifrån att den fria viljan ger oss möjlighet att välja vår egen livsväg och tag egna beslut, men använder astrologiska
prognoser som en karta över livets resa. Det handlar alltså inte om spådom,
utan om metoder att få större perspektiv och djupare förståelse för våra möjliga
val.
Konsten i prognosarbetet är att gallra mellan alla olika faktorer och hitta dom
allra viktigaste teman som visar vägen för människor i kris.
Sekundärprogressioner visar dom stora dragen i livsdiagrammet -mönster
och teman som vi arbetar med hela livet, och som i astrologins ljus kan ge oss
en djupare accept av de utmaninger vi har kommit hit för att klara av.
Solbågedirektioner, i form av själv aktiverande mittpunktskonstellationer ger
en mycket tydlig bild av de teman som är aktuella de närmaste åren och
transiterna hjälper oss med att förstå livets synkronitet - timingen av de olika
livshändelserna - så vi bättre kan komma i takt med livet!

Relationshoroskop
I denna helg är det fokus på kärlek och relationer. Även om de nära parrelationerna är i centrum, tittar vi även på vänskaps- och arbetsrelationer.
I dagens relationer är behoven mer komplexa än i människans ursprungliga
äktenskap. Vi behöver passa ihop kroppsligt, mentalt, psykologiskt, andligt
samtidigt med att det måste finnas en olikhet -en spänning för att hålla
relationen levande och spännande för lång tid framover. Vi tittar på synastri aspekterna mellan de två födelsehoroskopen - och gör även upp en komposit ett horoskop över själva relationen. Genom dessa metoder kan vi få hjälp att se
relationens starka och svaga sidor. Vi kan då bättre ge råd om ur man kan
utnyttja potentialen bäst och samtidigt undvika de fallgroper som finns i form
av projektioner och omedvetna försvarsreaktioner, som kan skapa många
missförstånd och problem mellan människor.
Vi tittar även på eventuella karmiska aspekter, som kan tyda på att det kan
finnas en djupare mening med den speciella relationen. Man kanske är gamla
bekanta, eller så har man träffats för att tillsammans reda ut karmatiska band
eller fullfölja ett djupare kall, som redan påbörjats i det förflutna.

