Lørdag d. 12. marts 2022 fra kl. 10 – 16
Temadag og workshop ved Terapeutisk astrolog Kaj Larsen
Sjælens vej – fra undfangelsen – gennem fostertilværelsen – den fysiske fødsel – og videre i
det fysiske liv.

Denne temadag vil indeholde tre små foredrag på ca. ½ time.
De to første foredrag vil dels fokusere på fosterperioden og på sjælsvejen ud fra Saturn, Chiron og
Pluto i horoskopet.
Deltagerne kan efter de to første foredrag arbejde ud fra deres egne horoskoper og dermed deres
egen fosterperiode, og hvilken sjælsvej den enkelte har valgt for dette liv.
Det tredje foredrag har fokus på fremtiden for os alle.

Foredrag: Fosterastrologi
Hvornår begynder sjælen sin vandring her på Jorden? Det er der forskellige meninger om.
Dette foredrag sætter fokus på min oplevelse og viden om, hvornår sjælen begynder sin vandring
og hvilke oplevelser, der kan være i fosterperioden.
Efter foredraget får alle deltagerne udleveret papirer, så de selv kan arbejde med deres egen
fosterperiode eller en anden persons fosterperiode frem til frokostpausen.

Foredrag: Sjælens vej gennem livet ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet
Dette foredrag sætter fokus på de tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i fødsels- og
fremtidshoroskopet.
For at forstå nutidens energimæssige forandring, ser vi lidt tilbage i tiden og fokuserer på de
perioder, hvor mange sensitive børn blev født. Den forøgelse af den spirituelle energi tager en
særlig udvikling i disse år.
Efter foredraget, kan deltagerne arbejde med deres egne horoskoper, med særlig fokus på deres
sjælsvej.

Foredrag: Fremtid
Dette foredrag sætter fokus på planeternes aktuelle placeringer indenfor de næste år. De tre
planeter Saturn, Chiron og Pluto får en særlig betydning for os alle i årene fremover.
Vi holder øje med Uranus i disse år for at forstå de økonomiske og værdimæssige forandringer vi
alle bliver budt på.
Vi har brug for at se nærmere på den energi Neptun indeholder for at forstå den store forandring,
vi oplever indenfor sundhedsområdet.
Planeternes forskellige energier giver klarhed for den udvikling Jorden oplever i disse år, og
dermed et vigtigt indblik i det energiskifte der er fra Fiskens tidsalder til Vandmanden tidsalder.
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