Taller d’introducció a l’Astrologia Vèdica
- una eina per a l’autoconeixement Marc Oliveras
Dissabte, 06 Agost 2016
de 10H00 a 14H00
•

•

•

La història de l’astrologia sembla tan antiga com la mateixa humanitat. Així és com l’ésser humà sempre
ha mirat el cel com una imatge d’ell mateix, buscant trobar la correspondència simbòlica entre la
disposició dels astres i els esdeveniments de la seva pròpia vida.
Un estudi detingut de les expressions de l’astrologia en diverses tradicions espirituals del món ens deixa
veure que originàriament totes compartien uns mateixos fonaments i objectius. Però, amb el pas del
temps, també s'observa que l’astrologia que es practica actualment a occident no sempre segueix els
mateixos principis que en l'antiguitat. L’estudi de l’astrologia practicada avui dia a l’Índia és
probablement la millor ajuda que tenim per a poder entendre com es concebia aquesta antigament i
quina utilitat tradicional se li donava.

PROGRAMA del TALLER:
– Què és l’astrologia? Quina importància té l’astrologia a l’Índia? Quina relació hi ha entre
la tradició hindú i l’astrologia? Relació entre la astrologia i altres ciències tradicionals.
– Astronomia (gola-siddhanta-ganita) i astrologia (jyotisha)
– Càlcul sideral: l’ayanamsa
– Principis de l’astrologia: planetes (graha), signes del zodiac (rashi), mansions llunars
(nakshatra), diferents ascendents (lagna), aspectes (drishti), cicles (dasha), eres (yuga), cases
(bhava), combinacions (yoga), trànsits (gochara) etc.
– Mètodes i utilitats: jataka, prashna, samhita, varshapal, muhurta i nimitta
– Escoles principals: Parashara, Jaimini, Nadi, Bhrigu, Tajak i Tantra
PAUSA

–
–
–
–
–

Introducció als cicles astrològics
Tipus de cartes: est, nord i sud de l’Índia
Cartes divisionals (varga)
Anul·lacions & remeis
Exercici de lectura, en comú, del propi tema natal

•

IMPORTANT : per aprofitar millor el taller es recomana donar abans les dades de naixement el més
precises possible (data, hora-minuts i lloc on es va néixer)
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•
•
•

LLOC : Plural 21 – C/ Cartagena, 230, 5è - 1a – BARCELONA 08013
TELÈFON INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 93 450 13 00
PREU del TALLER : 30 €
DESCUENTOS: 30% soci*s & Comités anti-SIDA; 20% parad*s, jubilad*s y estudiantes
NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas

Marc Oliveras és professor d’Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat de Barcelona. Doctor en Història de
la Ciència, especialització astronomia i astrologia medievals ; combina la docència amb la recerca sobre
els mitjans i tècniques de transmissió del coneixement en les societats tradicionals.

