
 Jan 2022 - سطح اول مدرسه آسترولوژی ونوس   ن ازمست برنامه ترم  

 
Week 6: The Houses (1-6) 

0222 ebF Th60 Open Lesson: 
Webinar: 9 Feb – 90:00 Pm 

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

• The House Cusps 

Week 1: The Building Blocks 
2022 Jan th2Open Lesson:  

Webinar: 5 Jan – 9:00 Pm 

ولوژیآشنایی با مفهوم  •  تکامل  آستر

 Natal آشنایی با نمودار •

ولوژی   •  زبان آستر

وج •  دایره التر

 نیمکره ها •

 رویکرد کل بر سیارات و نشانه ها  •

 

 12)-Week 7: The Houses (7 
                                                                              2021 Feb th31 Open Lesson: 

Webinar: 16 Feb– 90:00 Pm 
 

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

 ارتباط خانه ها و عناص  •

 

Week 2: Energy Pattern 
2022 Jan th9 Open Lesson: 

Webinar: 12 Jan– 9:00 Pm 

 انرژییک عناص در نمودار تولددرک الگوی  •

 درک الگوی انرژییک قطبیت ها در نمودار تولد •

 درک الگوی انرژییک حالت ها در نمودار تولد •

 درک الگوی انرژییک محورها در نمودار تولد •

open                                                         Week 8: The Nodes Of The Moon
2022 Feb th20 Lesson: 

Webinar: 23 Feb – 90:00 Pm 
 

 درک مفهوم گره های ماه   •

 درک الگوی انرژییک نودشمایل در چارت تولد •

 درک الگوی انرژییک نودجنویر در چارت تولد •

Week 3: Introduction To The Planets 
0222 anJ th61Open Lesson:  

 Webinar: 19 Jan – 9:00 Pm 
 

 انرژییک ماه و خورشید در نمودار تولددرک الگوی  •

 سیارات شخیص در چارت تولد  •

Open                                                                Week 9: Retrograde Planets
2021 ebF th72 Lesson: 

Webinar: 2 March – 90:00 Pm 
 

 درک مفهوم انرژی برگشتر سیارات   •

 سیارات برگشتر شخیص در چارت تولد  •

ویی در چارت تولد  •  سیارات برگشتر بتر

 

Week 4: The Planets Part 2 
2022 Jan th23Open Lesson:  

Webinar: 26 Jan – 90:00 Pm 
 

ن   •  معلمان بزرگ، ژوپیتر و ستر

 درک کهن الگوی اورانوس در چارت تولد •

 الگوی نپتون در چارت تولد درک کهن  •

 درک کهن الگوی پلوتو در چارت تولد •

 درک مفهوم حاکمان سیاره ای   •

                                              Week10: Looking At The Chart As A Whole
0222 archM th6 Open Lesson: 

Webinar: 9 March – 90:00 Pm 
 

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

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

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

 

Week 5: The Signs 
0222 Jan  th30Open Lesson:  

Webinar: 02 Feb – 90:00 Pm 
 
 

 درک عنرص آب در نمودار تولد  •

 درک عنرص هوا در نمودار تولد •

 درک عنرص آتش در نمودار تولد •

ی در نمودار تولد •   درک عنرص زمیر

 


