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Søg

Kontor Grundskole Hovedskole Jupiterskole Studie-Info

De her viste lag af
virkeligheden svarer til
den danske filsof Søren
Kierkegaards stadier på
livets vej - som danner
udgangspunkt for hele
den eksistentielle
filosofi og psykoterapi.

Den flerdimensionelle
astrologi kunne derfor
med god ret kaldes
eksistentiel astrologi.

At passere fra en af
disse dimensioner af
personlig modenhed til
en anden sker gennem
en livskrise - også
kaldet en eksistentiel
krise- som medfører en
ændret opfattelse af sig
selv (ny identitet).

Rent tydningsmæssigt
defineres tre niveauer
af tydning med hver sit
tekniske særpræg og
hver sine krisefaktorer.

 

 

 

Litteratur:

Stadier på Livets Vei.
af Søren Kierkegaard

Udviklingsastrologi.
af Buddig & Houlberg

Den spirituelle
dimension 
af virkeligheden
handler om alle former
for energifænomener
så som indre evner,
sjælens intuition og
åndens lys - samt
hvordan vi kan fungere
med disse i et
almindeligt dagligliv.

Denne dimension
kaldes eksistentielt for
tredje stadium.

Esoterisk kaldes dette
for aspirantstadiet,
hvor energierne
vender.

Kierkegaard kaldte
dette for det religiøse
stadium, hvor alt
bedømmes ud fra om
det tjener et højere,
uselvisk formål, der
kun kan opleves
intutivt af vor sjæl.

Nøgleordet for spirituel
tydning er FØDSEL

Den psykologiske
dimension 
af virkeligheden handler
om hele vores evne til at
fungere i hverdagens
situationer, betinget af
alle vore arvede kultur-
mønstre fra familie og
samfund.

Denne dimension kaldes
eksistentielt for andet
stadium.

Kierkegaard kaldte dette
etiske stadium, hvor alt
bedømmes ud fra en
indre standard for, hvad
der er rigtigt og forkert.

Nøgleordet for
psykologisk tydning er
UDVIKLING

Den klassiske
dimension 
af virkeligheden handler
om alle vore gøremål og
fysiske fornødenheder,
såsom mad, bolig, familie,
børn, arbejde osv.

Denne dimension kaldes
eksistentielt for første
stadium.

Kierkegaard kaldte dette
for det æstetiske stadium,
hvor alt bedømmes ud fra
ydre kendetegn og ydre
præstationer.

Nøgleordet for klassisk
tydning er SKÆBNE
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