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6)-Week 6: The Houses (1 
2021 Nov Th41 Open Lesson: 

 

 در رشد فردیت   6 -1درک الگوی انرژیکی خانه های   •

• The House Cusps 

Week 1: The Building Blocks 
2021 Oct th10Open Lesson:  

 

 تکاملی   آسترولوژیآشنایی با مفهوم  •

 Natal آشنایی با نمودار •

 زبان آسترولوژی   •

 دایره البروج  •

 نیمکره ها  •

 رویکرد کلی بر سیارات و نشانه ها  •

 

                                                               12)-Week 7: The Houses (7
2021 Nov th12 Open Lesson: 

 

 در رشد فردیت   7-12درک الگوی انرژیکی خانه های   •

 ارتباط خانه ها و عناصر  •

 

Week 2: Energy Pattern 

2021 cto th71 Open Lesson: 

 

 درک الگوی انرژیکی عناصر در نمودار تولد  •

 درک الگوی انرژیکی قطبیت ها در نمودار تولد  •

 درک الگوی انرژیکی حالت ها در نمودار تولد  •

 درک الگوی انرژیکی محورها در نمودار تولد  •

 

                                                        Week 8: The Nodes Of The Moon
2021 Nov th82 open Lesson: 

  

 درک مفهوم گره های ماه   •

 درک الگوی انرژیکی نودشمالی در چارت تولد  •

 درک الگوی انرژیکی نودجنوبی در چارت تولد  •

 

Week 3: Introduction To The Planets 
2021 Oct rd24Open Lesson:  

  
 

 

 درک الگوی انرژیکی ماه و خورشید در نمودار تولد  •

 سیارات شخصی در چارت تولد  •

 

                                                               Week 9: Retrograde Planets

2021 Dec th
5 Open Lesson: 

 درک مفهوم انرژی برگشتی سیارات   •

 سیارات برگشتی شخصی در چارت تولد  •

 سیارات برگشتی بیرونی در چارت تولد  •

 

Week 4: The Planets Part 2 

2021 ctO 
ht13Open Lesson:  

Sep rd4: FAQ Webinar 

 معلمان بزرگ، ژوپیتر و سترن   •

 درک کهن الگوی اورانوس در چارت تولد  •

 درک کهن الگوی نپتون در چارت تولد  •

 درک کهن الگوی پلوتو در چارت تولد  •

 درک مفهوم حاکمان سیاره ای  •

 

                                         The Chart As A Whole Week10: Looking At

2021 Dec th
12 Open Lesson: 

 

  

 Signs - the "how"درک و جمع بندی مفهوم نشان ها در نمودار تولد  •

 Houses - the" درک و جمع بندی مفهوم خانه ها در نمودار تولد  •
"where 

 Planet – Whatدرک و جمع بندی مفهوم سیارات در نمودار تولد  •

 

Week 5: The Signs 
2021 ovN  th7Open Lesson:  

 
 

 درک عنصر آب در نمودار تولد  •

 درک عنصر هوا در نمودار تولد  •

 درک عنصر آتش در نمودار تولد  •

  نمودار تولددرک عنصر زمین در  •

 

 


