Uddannelsesplan siderisk astrolog
Astrologien jeg arbejder med, er grundlagt på den sideriske zodiak, hvilket vil sige, at jeg benytter det
samme stjernebillede som anvendes af astronomerne, de indiske astrologer og mange andre i vesten.
Det er det reelle stjernebillede.
I det sideriske horoskop flytter stjernetegnene sig med samme antal grader, som hældningsgraden der
opstår ved jordens rotation, hvilket pt. er på ca. 24 grader, hvilket igen svarer til at stjernetegnene har
flyttet sig 24 dage.
Ofte håndterer vi livet, som ”vi har lært” det, hvilket ikke er det samme, som den vi reelt viser vi er. Det
kan generelt være svært at finde frem til, det der motiverer og inspirerer os som mennesker og hvilken
adfærd der er den reelle adfærd.
Op igennem livet sker der en udvikling og ganske uden at vi bemærker det, ændrer vi adfærd. Ved
fremlæggelsen af dit personlige horoskop, får du en unik indsigt i, hvad der motiverer dig og hvilken
adfærd det fremkalder.
Uddannelsen er opstået som et resultat af mange års arbejde, research og er resultatet af den tid vi lever i. Uddannelsen er grundlagt på, at du får de redskaber, der skal til for at kunne fremlægge et personligt horoskop.
De nye muligheder der er opstået i kølvandet på den teknologiske udvikling, har medført at det har
været muligt at udvikle redskabet astrologi. Før den teknologiske udvikling tog fart, brugte astrologen
ofte lang tid på at beregne og opstille et ”fødselshoroskop”. Det samme gjaldt naturligvis de nødvendige prognoser for udviklingen i et menneskes liv.
Den teknologiske udvikling har imidlertid betydet, at man blot ved at indtaste de obligatoriske data for
et menneske og ved få tryk på en knap kan udskrive et personligt horoskop. Det har betydet at der blev
skab ”rum” og plads til at interessere sig for detaljen. Det har også åbnet øjnene op for andre muligheder, når det gælder de informationer, som et personligt horoskop kan vise.
Et godt eksempel på det, er at sammensmeltningen af østens og vestens måde at håndtere astrologi på,
som tilsammen udgør en betydelig skarpere helhed og øger astrologiens troværdighed.
I det følgende vil du blive orienteret om uddannelsens omfang og segmenter. Groft opdelt omfatter uddannelsen følgende:
1) et program til beregning af det personlige horoskop. Installeres på din PC.
2) en tekstbase, hvoraf du kan læse dig frem til de enkelte elementer, som et horoskop består af. Her
tænkes der specielt på den indflydelse du har været udsat for jf. planeternes position på din fødselsdag, tidspunkt og sted. Installeres på din PC.
3) en tekstbase, hvoraf du kan læse dig frem til, hvordan det personlige horoskop udtrykker sig. Det
personlige horoskop udspringer af dit fødselstidspunkt, hvor du finder svarene på det, som du udtrykker og udvikler dig igennem. Installeres på din PC.
Ofte vil det være sådan, at ”man” genkender punkt 2, som et udtryk for den du er, men det er i min optik forkert. Horoskopet beregnet ud fra principperne i punkt 2, er et udtryk for den tid og den situation
du er født ind i. Det siger sig selv at velkendt ofte er let genkendelig. Derfor er fødselshoroskopet et
billede på den situation som du blev født på baggrund af.
4) en tekstbase for solarhoroskopet, der ligesom de før nævnte kan udskrives på din PC eller på papir
med et enkelt tryk på en knap. Her får du et udtryk for, hvordan du vil forvalte din energi det år, som
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solarhoroskopet er beregnet for. Der vil i det horoskop være en beskrivelse af alle horoskopets 12 områder. Installeres på din PC.
5) en tekstbase for lunarhoroskopet. Der ligesom ovennævnte kan udskrives, enten på din PC eller på
papir. Også her får du et udtryk for, hvordan du vil forvalte din energi den måned, som lunarhoroskopet er beregnet for. Der vil i det horoskop være en beskrivelse af alle horoskopets 12 områder. Installeres på din PC.
Punkterne 1 – 5 omhandler 1. del af uddannelsen. 1. del af uddannelsen er planlagt til at vare en weekend, hvor begyndelsen er lagt til at være fredag KL 16.00. Datoen bliver endelig fastlagt senere. De efterfølgende 2 dage er den efterfølgende lørdag og søndag, hvor vi begynder.
2. del er planlagt til at foregå en weekend, (lørdag og søndag KL 09.00 - 17.00). På dette kursus vil vi
samle de problemer op, der har været i perioden fra 1. del til nu. Derforuden får I installeret endnu et
par enheder. Den første er et minihoroskop, som er kortfattet og beregnet på at udlevere til dem der
måtte have et ønske om det. Den anden tekstenhed er ”det personlige horoskop”. Det personlige horoskop er en beskrivelse af den person du egentlig er. Den står således i modsætning til dit fødselshoroskop, der groft sagt er en beskrivelse af de omstændigheder der eksisterede da du blev født. Begge enheder installeres på på din PC.
Den nærmere forklaring finder sted på kurset.
Næste trin, som er 3. weekend, handler om de planetariske transitter, som sker hele tiden – her får du
udleveret tekster der giver en forklaring på dem. Jeg tillægger ikke disse bevægelser den store betydning, fordi de forklares bedst i hhv. solar og lunahoroskoperne, hvor de bliver sat i en naturlig kontekst. Disse tekster udleveres som små bøger med hver deres reference.
4. og sidste weekend er målrettet mod relations horoskopet. Relations horoskopet er betegnelsen for
en fællesnævner i et parforhold eller samarbejdsforhold. Relations horoskopet dannes som midtpunktet mellem 2 horoskoper og danner dermed en syntese for et evt. samarbejde eller parforhold. Tekstenheden installeres så det vil være muligt at udskrive det enkelte horoskop.
Herudover vil den 4. og sidste weekend centrere sig omkring, hvordan du korrigerer fødselstidspunktet. Det er en af min personlige stærke sider. Korrektion af fødselstidspunktet er af stor betydning, når
der skal beskrives konkret og nøjagtig forudsigelse af en individuel udvikling, som det enkelte menneske har brug for. Det progressive horoskop skal være så præcist som muligt, derfor er det af vital betydning at finde det nøjagtige tidspunkt. 4. weekend er på den måde også en weekend, hvor du undervises i, hvordan du håndterer progressioner (forudsigelser).
Hele kurset er en samlet enhed. Det er en fuldstændig ny tanke at undervise på denne måde. Tanken er
affødt af min egen oplevelse af at være selvstuderende, hvor jeg ved hjælp af et beregningsprogram og
udviklingen og programmeringen af de tekster der kan udskrives har opnået en unik forståelse af
astrologiens væsen.
Det står i en fuldstændig modsætning til den etablerede måde at lære astrologi på. Den etablerede
måde fungerer på den måde at du igennem 5 år undervises i et givent antal weekender og ud fra underviserens måde at gribe indlæringen an på. Prisen der er høj og du skal selv betale for alt materiale
inkl. beregningsprogrammet. Her vil du på denne måde tilbydes alle relevante teorier og beskrivelser
for hvert enkelt horoskop, som det dermed bliver din opgave at formidle til klienten. Du undgår således at skulle slå op i x antal bøger for at finde inspiration til fremlægningen af et horoskop.
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Uddannelsen er opbygget på den måde, at du fra starten kan begynde at fremlægge et horoskop, for
dem der ønsker det. Alle de forhold, som du skal tage hensyn til, vil fremgå af første weekend. Herefter
vil du, foruden ovennævnte weekends, i en periode på 12 måneder have fri adgang til personlig rådgivning og supervision, der relaterer til forståelsen og fremlægningen af horoskoperne.
Kontakt mig for yderligere information
Med venlig hilsen
Thomaas Apath Anglophil
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