Fra vane til visdom v/ Cheyenne Langkjær
Workshop lørdag den 6. april 2019 fra kl. 10-17
Spirituel vækst gennem Saturns transitter
Saturn virker på 3 planer
1. plan:

Opbygning af strukturer, som giver os en ramme om og retning for
vores liv.

2. plan:

Integration af disse ydre strukturer, så vi bliver vores egen autoritet.

3. plan:

Spirituel og åndelig vækst, som er en sand og virkelig levet.

Planeten Saturns påvirkning resulterer i første omgang i de strukturer vi
opbygger i vores liv, for ligesom at føle at vi har kontrol med tingene. Det kan
resultere i at disse strukturer bliver til vaner og begrænsninger og dermed
overser vi det saturnske visdomspotentiale og den åndelige vækst, som
tusindårsrigets Saturn I virkeligheden står for. Saturn handler om at vokse fra
behovet for de gamle strukturer og blive voksen og sin egen autoritet. Saturns
særlige spirituelle vækst handler ikke om glimtvise indsigter og åndelige
oplevelser, men et integreret åndeligt levet liv, hvor vi i tanke ord og gerning er
et.
De saturnske transitter har samme 3 foldige påvirkning: Opbygning, Integration
og Vækst.
Undervisningen vil bestå af:
•

Et oplæg fra Cheyenne

•

Dialog

•

Øvelse til integration af Saturn

•

½ -1 times gruppearbejde.

Nogle af deltagernes horoskoper vil blive brugt som eksempler i undervisningen.
Forudsætninger: Kendskab til astrologiens grundbegreber.
Dette kursus vil være det første I en række, som omhandler transitternes
åndelige vækstpotentiale.

Kurset ledes af Cheyenne Langkjær
Fagastrolog med 30 års undervisnings- og klienterfaring og speciale i astrologi
som spirituel og personlig udvikling.

Cheyenne har:
•

undervist i astrologi som terapeutisk værktøj

•

uddannet fagastrologer

•

haft tusindvis af klienter

•

medinitiativtager til spirituelt fællesskab

•

medinitiativtager til Væksthøjskolen i 1996

•

højskolelærer siden 1996 … holdt som højskolelærer i 2015

•

studeret og praktiseret tibetansk buddhisme siden 1998

Praktiske oplysninger:
Sted og tid:
"Udsigten" Lokalcenter Dalgas
Dalgas Avenue 54
8000 Aarhus C
Lørdag den 6. april 2019 fra kl. 10.00-17.00

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en mail til:
inspirationsforeningen@gmail.com
med oplysninger om: navn, tlf.nr. og e-mail samt koden W20.
Prisen er 450 kr., som indbetales på:
Konto nr. 9860 - 0000408409 i FOLKESPAREKASSEN,
når vi har bekræftet din deltagelse.
I meddelelseslinjen skriver du:
W20 samt dit navn

