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LA CARTA ASTRAL I LA REVOLUCIÓ SOLAR
LA CARTA ASTRAL
L’Astrologia estudia la Carta Natal, que és un
mapa que representa les posicions aparents dels
Planetes donada una data, hora i lloc de
naixement d’una persona. La Carta Natal
considera l’Espai i el Temps en el que vam
néixer, representat per les Cases Astrològiques,
i la nostra visió i interpretació de la vida,
representada pels Signes Zodiacals. Els Planetes
són les Forces Profundes de l’Inconscient
Col·lectiu que la Psicologia Junguiana coneix com els Arquetips (Patrons Psíquics).
S’alimenten tant dels Signes Zodiacals (la nostra visió de la vida), com del medi
ambient on ens va tocar viure (les Cases Astrològiques). Astrologia i Psicologia van
unides cercant els Arquetips i la Sincronicitat, que relacionen el Patró vital de la Carta
Natal amb la vida externa de la persona. En la Carta Natal s’estudia el perfil psicològic
de la personalitat:
1. Estudi del caràcter
2. Relacions inconscients amb els pares
3. Arquetips predominants (esquemes heretats i familiars)
4. Que es busca en les relacions personals i de parella (projeccions)
5. Necessitats del Nen Interior
6. Complexos
Consulta sobre:
1. Què és el que s’ha de treballar per canviar esquemes interns
2. Separació psicològica dels pares
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3. Procés d’Individuació
4. Fets i canvis psíquics (relació entre esdeveniment i psiquisme) Sincronicitat
5. Salut (relació Psique i Cos)
LA REVOLUCIÓ SOLAR
La Revolució Solar ens mostrarà les energies que estan posades en joc en l’Any
individual i com aquestes interaccionen amb la Carta Natal. La Revolució Solar és el
camí que obre la possibilitat de desenvolupar la Consciencia simbolitzada pel Sol.
Any rere any, el Sol es va ubicant en àrees diferents de la Carta Natal, relacionades
amb temes concrets de la vida quotidiana, i confrontarà a la persona amb les probes
necessàries per desenvolupar la Consciencia i la Individualitat. En la Revolució
Solar s’estudia:


Què és el que s’ha de treballar durant l’any a nivell psicològic



Àrees de la vida quotidiana que estaran emfatitzades durant l’any



Què és el que està passant? A on? Perquè?



Fets i canvis psíquics (relació entre esdeveniment i psiquisme) Sincronicitat



Salut (relació Psique i Cos)

Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’ obres
derivades sempre que no es faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’ obra
original amb finalitats comercials.
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