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CURS DE PROFUNDITZACIÓ ASTROLOGIA (2º NIVELL)
Al segon Curs s’estudien els moviments dels Planetes tant des del punt de vista
“exterior” com “interior”. Quan es presenten les Progressions i els Trànsits, escollim en
la nostra vida allò que necessitem en aquest moment. És possible que no fem l’elecció
conscientment, però atraiem els esdeveniments i circumstancies apropiades per a
reaccionar d’una forma conseqüent. Si el jo és fort i està bé desenvolupat, i cerca
conscientment aquest creixement, aleshores escollirà un camí amb els ulls oberts. A
vegades

el dolor és

una experiència

necessària, i potser el resultat d’una sèrie

d’oportunitats perdudes o evitades que no hem confrontat anteriorment en la nostra vida.
Però quan el significat d’aquesta experiència es compren s’assimila de forma conscient,
aleshores s’assoleix el progrés (1).

Jung va escriure sobre els pacients que autènticament havien aconseguit un creixement
interior:
“Lo nuevo vino a estas personas desde las oscuras posibilidades que se encontraban
dentro y fuera de ellos: aceptaron y crecieron con su ayuda. Si vino de afuera se
convirtió en una experiencia interior, si vino de dentro se convirtió en una experiencia
exterior. En ninguno de los casos se conjuró a la manifestación intencionadamente o
por una voluntad consciente, sino que más bien había sido traída por el fluir del
tiempo” (2).

Els indicadors planetaris en moviment del desenvolupament temporal en una Carta
Natal són “les fosques possibilitats”. No es poden manegar voluntàriament perquè estan
predeterminats, però la manera que reaccionem i acceptem les seves conseqüències en
la nostra vida és lliure. Aquest és el difícil camí que es troba entre el Destí i el Lliure
Albí, i la ruta del qual és l’Autorealització, el Creixement i la Totalitat.
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TEMARI

-EL TEMPS I ELS CICLES
L’Astrologia està íntimament relacionada amb el
Temps. La Carta Natal és una cristal·lització d’un
moment en el Temps que descriu un potencial. El
desenvolupament

i

l’actualització

d’aquest

potencial és el moment en el Temps que es troba
en la Carta Natal a mesura que la vida flueix o es
desenvolupa.
El Temps no s’ha entendre de forma lineal sinó
com a cíclic. El Número Set i el seu simbolisme
poden associar-se com la base dels Cicles en
l’Astrologia:

-

Saturn tarda 29 ½ anys en completar una volta al circuït del Zodíac. Cada 7 anys,
Saturn farà un aspecte major a la seva posició natal (quadratura, oposició o
conjunció).

-

Urà triga 84 anys en viatjar pel Zodíac, un promig de 7 anys per cada Signe.

-

Els retorns de Neptú i de Plutó mai ocorren en la vida d’una persona, els seus
cicles són de 165 i 249 anys respectivament. Neptú tarda un promig de 7 a 14
anys en cada Signe. Plutó està de promig 21 anys per Signe (7 per 3), però la
seva estància en cada Signe pot variar de 12 a 30 anys.

-LES PROGRESSIONS

Les Progressions són el moviment dels Planetes després del Naixement, relacionat
simbòlicament amb un període de temps o un cicle de vida. El moviment del Sol
progressat simbolitza la Recerca, el Viatge de l’Heroi o l’ampli sender escollit per a
l’Aventura de la Vida. El viatge del Sol a través dels Signes mostra el canvi de facetes
del caràcter i la maduresa que evoluciona durant la vida de l’individu. El Signe del Sol
del Naixement romandrà com la principal forma d’expressió del caràcter i la
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Consciencia, però es modificarà subtilment amb el temps. Per exemple: Una persona
nascuda amb el Sol a 20º d’Escorpí mostrarà sempre les característiques del Signe
(profunditat i intensitat), però quan el Sol entri a Sagitari al voltant dels 10 anys,
s’afegirà a la seva personalitat una sensació de llibertat i obertura. Als 40 anys es
posarà a la seva disposició la naturalesa concentrada, pacient i constant de Capricorn,
mentre que al voltant dels 70 anys la originalitat i la independència d’Aquari pot tenyir
l’última fase de la vida (3).

Els mateixos conceptes es poden aplicar als altres Planetes, però és el Sol el més
important indicador de la Recerca de la Vida.

De forma similar cada ésser humà a la vida ha de passar probes i aprendre amb els
retorns de Saturn, dels cicles d´Urà, de Neptú i de Plutó i dels diferents aspectes
progressats que li toqui viure.

- ELS TRÁNSITS

Els principis que fonamenten els Trànsits són
molt més directes que les Progressions. Aquí
els Planetes estan en la seva posició real al
Zodíac en un punt i temps determinat. Els
Planetes en Trànsit es mouen relativament de
presa a diferencia dels Progressats, i per tant,
se’ls associa amb fets i esdeveniments
específics a la vida, més que la influencia de
fons que ofereixen les Progressions. Sempre tindrà lloc un “esdeveniment” que passa
en el moment del Trànsit, però això pot succeir “a dins” de l’individu sense necessitat
de manifestar-se en el món exterior fins passat algun temps.

Les relacions amb els Trànsits reflecteixen la nostra relació amb el medi i allò col·lectiu.
Aquests tenen la qualitat d’oferir una més gran immediatesa i es relacionen amb la
col·lectivitat perquè a la Terra tots experimentem els mateixos moviments de tots els
Planetes, encara que cada Trànsit per separat afecti de forma individual i diferent. Les
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persones a través dels Trànsits atrauran les experiències que necessiten de manera
ràpida o retardada, crua o subtil, constructiva o desequilibradora.
Per exemple, la variació de l’edat ha de tenir-se en compte. Un Trànsit de Júpiter no
s’experimentarà igual a la joventut (donarà interès pels viatges o estudis) que a la
maduresa, que pot induir al viatge mental, al pensament profund o a un interès per la
filosofia o la religió. No es pot ignorar l’efecte col·lectiu dels Trànsits, per tant, també
s’ha tenir en compte les diferents races o nacionalitats, perquè reaccionaran de manera
diferent a la pressions psicològiques de l’entorn. Els grups socioeconòmics i l’educació
també seran importants (4).

-LA REVOLUCIÓ SOLAR

Cada any el Sol torna a la mateixa posició
que tenia en el moment del naixement
d’un individu. Retorna i el gir complert
que realitza el Sol s’anomena Revolució
Solar. És el retorn al mateix lloc el que
possibilita l´inici d’un nou cicle, que
tindrà la seva culminació després d’haver
donat tota la volta al Zodíac. La
Revolució Solar és la volta completa que
la Terra realitza al voltant del Sol, però que en termes astrològics s’ha de convertir per a
desxifrar el seu missatge en termes humans.

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 proves necessàries per desenvolupar la Consciencia i la Individualitat. Això
significa desenvolupar la capacitat de decidir i escollir, d’assumir la responsabilitat de
les eleccions i de les seves conseqüències, fer ús de la llibertat personal acceptant les
limitacions i l’evolució de la capacitat de transformació.
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La Revolució Solar ens mostrarà les energies que estan posades en joc en el Any
individual, i com aquestes interaccionen amb la Carta Natal. El Sol a l’il·luminar
diferents àrees, pel fet de situar-se any rere any en diferents Cases, permetrà
conscienciar cada vegada més les parts que composen la Totalitat que som, i al mateix
temps, permetrà que s’obrin altres possibilitats.

Les Revolucions Solars van canviant any rere any, però tanmateix, una és la continuació
de l’anterior amb la que es va encadenant. El Sol simbolitza al jo i al Sí Mateix en
relació recíproca, representa el Procés d’Individuació, així com l’evolució de tot el
Potencial de l’individu.

Cada Revolució Solar és a la vegada un tot en si mateixa, i una part dins de la totalitat
de la vida d’una persona, té un sentit únic i personal per a cada individu. El treball és
descobrir el sentit profund que tenen les experiències de la vida i la seva relació amb el
Psiquisme, és a dir, allò que està “a dins” es reflecteix “a fora” i viceversa.
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