Sweden Weekend Retreat the 24 – 26 november 2017
Meditation, Esoteric Astrology & The Hidden History of Humanity

Fredag: Allmän introduktion, middag och meditation.
Lördag: Esoterisc Astrology.
Söndag: The Hidden History of Humanity.
Lördag: Introduction to Esoteric Astrology
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De Sju Strålarna: Strålarnas egenskaper, attribut och förhållandet mellan de sju
strålarna och esoterisk astrologi.
Syftet med Strålarna är att upptäcka var och ens själssyfte i livet, som kan antydas
av zodiakens tecken.
Ursprunget av de Sju Strålarna, deras kosmiska resa och deras inflytande på jorden
och dess olika riken.
Hur fungerar Astrologi?
Mystisk förståelse mot ockult vetande. Avmystifieringen av astrologi genom ockult
kunskap.
Ockultismens vetenskap ger oss en "logisk förståelse" för astrologi. Det växlar från
en astral nivå till en större mental klarhet.
De stora liv/väsen som är stjärntecknen.
Hur planetariska energier fungerar genom de astrologiska tecknen.
Genom vilken mekanism får vi zodiakens och planetariska krafter?
Hur överförs det till fysiologiskt och psykologiskt beteende?
Esoterisk astrologi är vetenskapen för alla vetenskaper, därmed förkroppsligar
ockultismens vetenskap - studier av energi i alla dess manifestationer.
Undersökning av några huvudämnen i ockultismens vetenskap.
Huvudfaktorerna i horoskopet - Ascendenten, Solen och Månen.
Exoteriska och Esoteriska styrare.
Hur du kan finna ditt själssyfte i ditt horoskop.
Hur du kan identifiera dina personliga utmaningar.
Vi går igenom några kända horoskop och gör en kort titt på deltagarnas horoskop

Dag 2: The Hidden History of Humanity
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Källorna till Esoterisk Historia.
Den Hemliga Läran.
Översikt över solsystemet och planeterna.
Scheman, Kedjor, Glober och Rundor.
Cyklernas vetenskap - Yugas, planetcykler, precessionscykler.
Astrologins roll i den äldre historien.
Individualisering i Lemurien och utvecklingen av den här roten rasen.
Apornas ursprung och mänskligheten som giganter.
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Den Atlantiska civilisationen och alla dess underraser. Det stora kriget i Atlantis.
Lemuriens och Atlantis geografi/kontineneter.
Femte Rotrasen och alla dess underraser fram till idag.
Framtidens Sjätte Rotras och dess början.

Jag rekommenderar att du läser och tittar på följande artiklar och videoklipp innan
kursen
1.
2.
3.
4.
5.

En introduktion till esoterisk astrologi och de sju strålarna
Esoteric Astrology video
TID & HISTORIA: Återupprättande av Esoterisk kronologi i världshistorien
The Hidden History of Humanity.
Du kan också läsa om författarens böcker här.

Om du aldrig har haft en Esoterisk Astrologisk konsultation är det fördelaktigt att du bokar
en konsultation med Phillip Lindsay innan kursen.
Vi kommer regelbundna meditationer under hela helgen, några promenader i skogen och
flera intressanta diskussioner!

Kursgården, boendet och maten är utmärkt och kommer att göra din vistelse mycket trevlig.
Det finns boende för 14 personer, plus en B & B. Klassrummet har plats för 20 personer.
När: 24 – 26 november 2017
Plats: Kvarsebo Klockargården 1, 618 93 Kolmården
Pris: 4.000 kr inkl. kost, logi och undervisning.
Registrering: Phillip Lindsay: info@esotericastrologer.org +46 (0)790–474741.
För ytterligare frågor kontakta Phillip Lindsay via e-post: phillip@esotericastrologer.org
eller ring: 0790–474 741.

Vägbeskrivning: 30 minuter med bil från Skavstas eller Norrköpings flygplatser.
Vi rekommenderar Skavsta eftersom budgetfartyg som Ryan Air flyger där.
Vänligen försök att välja ett eftermiddagsflyg ankomst mellan 15-17:00 så att vi kan hämta
dig på samma gång.
Med bil: Köpenhamn 5,5 timmar, Oslo 6 timmar, Malmö, Halmstad, Göteborg 4–5 timmar.
Stockholm 1 timme 40 min.
Betalning: (http://esotericastrologer.org/seminars/)
Direct Bank Credit - email for payee name, Swiftcode and IBAN.
Transferwise - email for payee name and IBAN.
Paypal

Det går även bra att betala kontant men då behöver vi 10 % deposit (Paypal) för
att boka din plats eftersom platserna är begränsade.
Vi ser fram emot att se dig!

