Curs PLURAL-21
Mòdul "D'ALTRES SABERS"
Secció "CONÈIXER LES CIÈNCIES
TRADICIONALS"

L'ASTROLOGIA COM A CIÈNCIA
SAGRADA
Introducció al simbolisme astral
i a la doctrina tradicional dels cicles
còsmics
Curs de deu sessions a càrrec de SERGIO TRALLERO

Llicenciat en filosofia. Astròleg tradicional.
Administrador i col·laborador de la revista telemàtica
http://www.mundo-tradicional.blogspot.com

Cada dimarts, de 19,30 h. a 21,30 h.,
a partir del 19 de març durant deu sessions

Sinopsi:

L'Astrologia és la "ciència dels astres", la ciència de la relació que
existeix entre el Cosmos i l'Home. Ha estat cultivada des de fa mil·lennis
en totes les tradicions. Vivim en cicles dins de cicles: la nostra respiració,
els batecs del cor, la biologia de les nostres cèl·lules, etc. Fins i tot, són
cíclics el dia i la nit, les lunacions, les estacions o el mateix procés de
naixement-mort. Tot respon a un ritme constant: és allò que els antic
pitagòrics anomenaren l'harmonia musical de les esferes. L'astrologia, en
tant en quant ciència tradicional, ajuda a relligar l'home (microcosmos)
amb l'univers (macrocosmos) i ho fa per mitjà de l'analogia dels símbols.
A Occident en concret, aquesta saviesa ens ha estat arribada
principalment des de la tradició hermètica, bo i formant un corpus
inseparable amb l'alquímia. Tots dos sabers són l'aplicació terrenal del
mapa celeste aportat per l'astrologia. Aquesta ciència dels cicles no
només s'aplica a nivell personal i psicològic -l'aplicació per la qual és més
coneguda-, o, fins i tot, també, a nivell sòcio-cultural, sinó que és en el
nivell de la Història Sagrada i de la Cosmologia que assoleix una més
gran comprensió existencial i escatològica, puix que remet tota la
temporalitat al primordial origen diví i etern.

Temari

Introducció:
Art i ciència sagrada: " Així com és a dalt, ho és a baix". Cosmologia i
metafísica. Misteris menors i misteris majors. Constitució sagrada de
l'ésser humà: Esperit, ànima, cos. Nocions generals d'astronomia.
Crítiques de la ciència oficial: problema signe-constel·lació. Fonaments
del "fet astrològic". Breu història de l'astrologia. Branques i aplicacions.

Astrologia natal o genetlíaca:
Signes del zodíac: dotze arquetips. Planetes: personals, socials,
generacionals. Cases: experiència i realització mundana. Aspectes:
interacció i dinàmica. Polaritat, Elements, Modes, Quadrants. Tríada SolLluna-Ascendent, eix nodal, combinacions. Astrologia psicològica i
astrologia mèdica. El quadrivium de prognosi.

Arrels hermètiques de l'astrologia occidental:
Síntesi
tradicional
hermètico-egipcio-caldea.
Correlacions
amb
l'Aritmosofia: desplegament espai-temporal. Correlacions amb l'Alquímia:
tres principis, quatre elements i set metalls. Correlacions amb la Càbala:
les sèfires i els quatre mons.

Astrologia Mundial:
Simbolisme dels Cicles planetaris. Grans conjuncions planetàries i
història. De la triple conjunció del siglo VI a.C. al present. Teoria de les
eres astrològiques: veritats i mites. Definició de la precessió dels
equinoccis. ¿Ens trobem ja a l'Era d'Aquari? El Centre Galàctic i el seu
simbolisme.

Ciclologia Tradicional:
Diferències entre l'ocultisme i l'esoterisme tradicional. Incompatibilitat
amb l'evolucionisme i historicisme moderns. Temps rectilini quantitatiu
vs. temps cíclic i qualitatiu. Conjugació d'allò etern i allò temporal. Grans
cicles cósmics (kalpas) i subcicles. El cicle de la humanitat actual
(manvantara): el misteri dels orígens. Les quatre eres de la humanitat: Or,
Argent, Bronze, Ferro (Kali Yuga). Escatologia, destins postmortem i fi
dels temps.

Seu de PLURAL-21: Cartagena, 230, 5è 1a (tocant C. Mallorca)
Metro: 2 Encants / 5 Sagrada Família
Bus: 15, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51,
62, 92, B20, B24
Inscripcions: 93 450 13 00 info@plural-21.org
COL.LABORACIÓ: 90 € tot el curs (i 12 € cada sessió isolada,
malgrat que hom recomana de fer el curs sencer)
Soci*s, aturat*s, jubilat*s, estudiants: 33% de descompte

NOTA: QUE ningú deixi de venir per raons econòmiques

