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Søg

Kontor Grundskole Hovedskole Jupiterskole Studie-Info

Psykologisk astrologi
Siden 1930'erne er der vokset en psykologisk
astrologi frem med afsæt i den humanistisk-
eksistentielle tradition fra århundredeskiftet.
Pionererne er Grant Lewi og Dane Rudhyar.

I løbet af 1980'erne og 90'erne er der vokset en
betydelig litteratur frem med navne som
Stephen Arroyo, Liz Greene Ph.D, Donna
Cunningham, Tracey Marks, Jane Avery, Howard
Sasportas m.fl. Alle praktiserende psykologer
eller psykoterapeuter med astrologien som
speciale. Undervisningen på Astrologisk Akademi
ligger i forlængelse af denne tradition med vægt
på også den fremvoksende danske litteratur
her. 
 

Terapeutisk Astrologi
Den terapeutiske (kliniske) anvendelse af
psykologisk astrologi tager for alvor fart i
1990'erne med Greg Bogart Ph.D. som en af
pionererne. En ny litteratur vokser frem også på
dansk. Astrologisk Akademis uddannelse inden
for terapeutisk astrologi ligger i forlængelse af
denne udvikling. 
 

Discipliner
Der findes to discipliner, den ene til brug for en
klient, den anden til brug for terapeuten selv. Til
brug for en klient er terapeutisk astrologi en
horoskoptydning, der fokuserer på terapeutiske
temaer og dermed indgår i klientens proces. Til
brug for terapeuten er terapeutisk astrologi et
diagnostisk redskab, der i kort og klar notation
udpeger vigtige temaer, som terapeuten kan
fokusere på hos klienten.
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