
TALLER: INTRODUCCIÓ A L’ASTROLOGIA PSICOLÒGICA 
INICI: DIJOUS, 12 D’ ABRIL de 2012 
 
Objectiu: 
Conèixer l’astrologia com a saviesa i visió de la realitat que ha estat unida a 
l’home des dels seus orígens, durant mil·lennis i diferents cultures. 
Més enllà de la deformació i crítiques que ha rebut, principalment des de la 
ciència anomenada oficial, l’astrologia presenta un mapa obert per a 
qualsevol persona que vulgui apropar-se’n i pot ser de gran ajuda 

complementària per a qualsevol teràpia psicològica. 
L’Astrologia és la ciència dels ritmes de la Natura i l’art de la seva interpretació. Consisteix en un 
coneixement tradicional amb un llenguatge simbòlic, que ajuda a l’home a contemplar allò que és 
sagrat en si mateix. 
El principal objectiu d’aquest curs teòric-pràctic és analitzar l’astrologia natal i les seves aplicacions 
més comunes. Es treballarà amb les cartes dels assistents que ho vulguin. 
 
Destinataris: 
Naturòpates, terapeutes de diferents àmbits, psicòlegs, metges, acupuntors, homeòpates i totes 
aquelles persones que vulguin apropar-se’n i aprofundir l’autoconeixement de les dinàmiques 
psicològiques. Tots aquells interessats en el simbolisme i les ciències tradicionals. 
 
Temari: 
 

Introducció   (12 d’ abril) 
- Art i ciència sagrada 
- Cosmologia i metafísica 
- Nocions generals d’astronomia 
 
Elements I (19 d’ abril) 
- Signes del zodíac (12 arquetipus) 
- Planetes (personals, socials, transpersonals) 
 
Elements II  (26 d’ abril) 
- Cases (experiència i realització mundana) 
- Aspectes (Interacció i dinàmica) 
 
Interpretació I  (3 de maig) 
- Anàlisis I (Polaritat, Elements, Modes, Quadrants) 
- Anàlisis II (Triada Sol-Lluna-Ascendent, eix nodal, combinacions planeta-signe-casa) 
 
Interpretació II (10 de maig) 
- Síntesis (regències, disposicions, aspectes, figures) 
- Exemples amb cartes (de famosos, familiars, pacients o pròpies) 
 
Algunes aplicacions interdisciplinars I (17 de maig) 
- Astrologia psicològica (models i mètodes d’interpretació, cicles de la psique) 
- Astrologia mèdica (correlacions anatòmiques i fisiològiques, patologies i 
predisposicions) 
 
Algunes aplicacions interdisciplinars II  (24 de maig) 
- Astrologia social (dinàmiques de la història i la cultura, moviments col·lectius) 
- Conclusions finals 

 
PROFESSOR: SERGIO TRALLERO MORENO   
Astròleg professional, www.astrologiasimbolica.blogspot.com 
Llic. en Filosofia per la Universitat de Barcelona, col·labora amb la gestió del  Blog  http://mundo-tradicional.blogspot.com/  
 
HORARI: dijous de 10:30 a 13h  a partir del 12 de abril de 2012 
Lloc: Plural-21. c/ Cartagena, 230, 5º 1ª , 08013. Barcelona 
(tocant  c/Mallorca. Metro L2 Encants, L5 Sagrada Família  Bus: 44, 43, 50, 33, 34) 
Contribució: 120 euros por les set sessions. 20 euros per sessió solta 
Descompte: 33% en els cursos per a soci*s, parat*s, jubilat*s i estudiants 
INSCRIPCIÓ: info@plural-21.org  ó trucant  a 934501300 a partir de las 17h de dimarts a dijous. 

NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques 
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