
Identitet og udvikling i det progressive 
horoskop v/ Cheyenne Langkjær

Workshop lørdag den 11. maj 2019 fra kl. 10-17

Selv om vi i fødselshoroskopet har en fast ascendant og dermed et
tilsyneladende klart livsformål, så vil vi i løbet af vores liv opleve at 
ascendanten og ascendantherskere samt solen skifter tegn en eller
flere gange og hermed ændres vores livsformål, vores 
personlighed og dermed mange andre strukturer i vores liv.

Åndeligt søgende mennesker mærker det typisk stærkere, og har 
ofte en intuitiv fornemmelse af, at det ikke “bare” drejer sig om at 
skifte partner eller job, men der er nye indre og ydre kræfter som 
trækker os i ukendte retninger. 

I disse perioder oplever det åndeligt søgende menneske at, der 
bliver etableret helt nye kontakter på de indre og ydre planer. Der 
kan forekomme tidspunkter med følelse af isolation og fortabelse, 
fordi energien fra det “gamle” tegn er aftaget og den nye 
indstrømning endnu ikke er genkendt. Følelsen af at blive svigtet af
Gud, engle og hjælpere og den manglende følelse af formål kan 
skabe grobund for lidelse i form af tomhed og meningsløshed. 

Ved bevidsthedens hjælp kan vi blive bedre klædt på til at tackle 
disse begivenheder og gennem integration af polariteterne fra 
vores tidligere tegn hurtigere opleve nysgerrigheden overfor og 
glæden ved alt det nye, som venter.

Deltagerforudsætning: kendskab til astrologiens grundbegreber.



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 11. maj 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 W21.

Prisen er 450 kr., som indbetales på:
Konto nr. 9860 - 0000408409 i FOLKESPAREKASSEN,

når vi har bekræftet din deltagelse.

I meddelelseslinjen skriver du:

W21 samt dit navn


