
  

Sielunmatkalla- astrologinen koulutusohjelma 2022-23 
 

  

 
  

VARSINAISEN OHJELMAN KURSSISISÄLTÖ  

1. vuosikurssi   

  

Moduuli 1   

Karma-astrologia Mihin karma ajattelu perustuu? Tutustumme karman historiaan ja sen 

kytköksiin ja kehitykseen astrologiassa.  

  

Psykologinen Astrologia Yleisiä käsitteitä psykologisesta astrologiasta, karmasta ja 

esoteerisesta ajattelusta.  

  

Yleisastrologia Astrologian historia  

  

  

Moduuli 2  

Karma-astrologia Edelliset elämät, reinkarnaatioajatus. Mitä sielunvaellus on ja miten se 

kytkeytyy astrologiaan? Miten sielujen yhteinen matka tapahtuu ja miten tämä tutkitaan 

astrologiassa.  

  

Psykologinen Astrologia Astrologiset peruskäsitteet eli merkit, laadut, elementit, huoneet, 

planeetat, kuunsolmut, nouseva merkki ja kartan runko sekä Carl Gustav Jung ja 

arkkityypit osa I.  

  

Yleisastrologia Astrologia ja astronomia  

   



Moduuli 3  

Karma-astrologia Astrologisen kartan karmalliset tekijät ja kytkös omaan karttaan. Minkä 

tekniikoiden kautta pystymme astrologiassa määrittelemään karma teemoja? Tutustumme 

laajasti eri koulukuntien tekniikkoihin.  

  

Psykologinen Astrologia Carl Gustav Jung ja arkkityypit osa II, alitajunta sekä 

päivätietoisuus (tietoinen ja tiedostamaton) sekä viisi pääaspektia.  

  

Yleisastrologia Ptolemaioksen aspektit  

  

Moduuli 4  

Karma-astrologia Kuunsolmut ja tulkinnat eri teorioiden mukaan. Kuunsolmut ovat 

mundaani astrologiassakin kytketty elämän suunnitelmaan ja karma-astrologiassa yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, kun ajatellaan sielun suunnitelmia ja kokemuksia elämästä toiseen.  

  

Psykologinen Astrologia Kuunsolmut sekä Planeettasolmut ovat olennaisia teemoja sekä 

psykologisessa että karma-astrologiassa.   

  

Yleisastrologia Pikkuaspektit     

  

Moduuli 5   

Karma-astrologia Elementit karmallisesti. Elementit kartalla voivat kertoa paljon 

karmallisista taustoista ja juuri siitä tasapainosta mihin pyritään.  

  

Psykologinen Astrologia Aurinko ja Kuu sekä niiden mytologiaa ja Kuunvaiheet.  

  

Yleisastrologia Henkiset aspektit  

  

  

2. vuosikurssi  

  

Moduuli 6  

Karma-astrologia Nousevan merkin karmalliset haasteet. Nouseva merkki on 

karmaastrologiassa yksi elämän haasteista ja sisältää mahdollisesti tärkeä tietoa elämän 

läksyistä.  

  

Psykologinen Astrologia Khiron sekä Ceres mytologisesti sekä mitä ne symboloivat 

astrologisesti.  

Yleisastrologia Eläinradan merkit ja keho  

  

  

Moduuli 7  

Karma-astrologia Planeetat karmallisesti. Planeettojen erilaisia funktioita tutkitaan 

karmallisesti eri tavalla kuin yleisastrologiassa. Moduulissa opimme näistä planeettojen 

erilaisuuksista.  

  

Psykologinen Astrologia Asteroidit Juno, Vesta, Pallas Athene ja Lilith mytologisesti sekä 

mitä ne symboloivat astrologisesti.  

  

Yleisastrologia Planeetat ja terveys  



    

  

Moduuli 8  

Karma-astrologia Huoneiden karmallinen merkitys (12 huone). Jokaisella kartan huoneella 

on oma merkityksensä karman kehityksessä ja jotkut huoneet korostuvat toisia enemmän. 

Opimme näistä avainhuoneista lisää moduulin aikana.  

  

Psykologinen Astrologia Kuun kolmet kasvot eli kuun kolmen vaiheen jumalattaria ja niiden 

symboliikkaa.  

  

Yleisastrologia Symbolinen terveys  

  

Moduuli 9   

Karma-astrologia Karmalliset suhteet. Ihmissuhteet ovat oleellinen osa sielun kehitystä ja 

siihen liittyy monesti myös karmalliset taustat ja sopimukset. Moduulissa tutkimme näitä 

kartalla ja tutustumme myös karmallisiin suhdetekniikoihin.  

  

Psykologinen Astrologia Carl Gustav Jung ja arkkityypit osa III  

  

Yleisastrologia Talousastrologia   

  

  

Moduuli 10  

Karma-astrologia Puuttuvat teemat karmallisesti. Olemme oppineet tutkimaan kartalla 

näkyvät teemat, mutta entä ne asiat jotka eivät näy kartalta? Moduulin aikana opimme 

ymmärtämään näiden karmallista tarkoitusta.  

  

Psykologinen Astrologia Onnenpiste eli Part of Fortune sekä Vertex akseli ja niiden merkitys 

astrologiassa.  

  

Yleisastrologia Astrologia tutkimusvälineenä   

  

  

  

  

  

3. vuosikurssi  

  

Moduuli 11   

Karma-astrologia Erilaiset karmat kartoilla. Erilaiset tyyppiset karmateemat voivat korostua 

kartalla ja moduulin aikana opimme ymmärtämään näitä mekanismeja.  

  

Psykologinen Astrologia Astrologisten merkkien tähdistöjen mytologiaa sekä symboliikkaa.  

  

Yleisastrologia Astrologia ihmissuhteissa  

  

Moduuli 12   

Karma-astrologia Karma kartta. Karma-astrologisissa koulukunnissa käytämme erilaisia 

karttoja saadaksemme laajempaa otetta sielun kehitykseen. Moduulin aikana opimme 

tuntemaan yksi näistä kartoista eli kuunsolmukarttaa.   



  

Psykologinen Astrologia Tulkinnallisia tapoja sekä mietteitä siitä kuinka tutkia 

syntymäkarttaa.  

  

Yleisastrologia Astrologia ja maailma   

  

  

ERIKOISTUMINEN ALKAA VARSINAISTEN MODUULIEN OHESSA   

  

Moduuli 13   

Karma-astrologia Vertex akseli – kohtalon akseli. Tämä laskennallinen piste kartalla 

liitetään usein kohtalo ajatteluun ja opimme lisää siitä, miten sitä voi soveltaa 

karmaastrologiassa sen tekemien aspektien suhteen.   

  

Psykologinen Astrologia Kooste tähän asti opituista sekä niiden syventäminen Jungin 

näkemysten mukaisesti.   

  

Yleisastrologia Huonejärjestelmät I   

  

Moduuli 14   

Karma-astrologia Karma-aspektit. Tietyt aspektit ja aspektiryhmät kartalla liittyvät 

vahvemmin karma-astrologiaan. Moduulissa tutustumme näihin ryhmiin.   

  

Psykologinen Astrologia Kuinka tutkia ajankuvaa yksittäisen ihmisen kartan sekä 

kollektiivisen ajan suhteen. Auringonpaluu, Kuunvaiheet ja progressiivinen Kuu.  

  

Yleisastrologia Huonejärjestelmät II  

  

Moduuli 15  

Karma-astrologia Planeettojen keskeiset vaiheet. Vaikka kaikilla planeetoilla on omat 

keskinäiset vaiheet, osa näistä liitetään voimakkaammin karma teemaan. Nämä voivat 

kertoa paljon sielun kehityksestä ja niistä karmallisista teemoista mitä työstämme tässä ja 

nyt. Moduulissa opimme soveltamaan näitä karma-astrologiassa.  

  

Psykologinen Astrologia Miten tutkia tärkeimpiä arkkityyppejä kartalta. Voiko niiden 

hierarkia muuntua elämänaikana?  

Yleisastrologia Keskipisteet I  

  

Moduuli 16  

Karma-astrologia Asteroidit karmallisesti. Asteroideja on paljon ja niiden rooli 

karmaastrologiassa on erilainen, kun planeettojen. Asteroidien kautta meillä on 

mahdollista tutkia hienovaraisempia elementtejä kartalla. Moduulin aikana opimme 

ymmärtämään asteroidien karmallista roolia astrologiassa.    

  

Psykologinen Astrologia Joseph Campbellin sankarin matka astrologiassa.  

  

Yleisastrologia Keskipisteet II  

  

  



Moduuli 17   

Karma-astrologia Elämän syklikartat. Uudenkuun merkitystä karma-astrologiassa on tutkittu 

mm. Saksassa. Tästä on tehty erillinen menetelmä, jonka avulla pystymme seuraamaan 

sielun kehitystä ennen syntymää ja tämän elämän loppuun asti. Moduulissa opimme 

syklikarttojen merkityksestä.   

Psykologinen Astrologia Koostetta olennaisista teemoista loppututkintoa varten sekä 

tulkinnallisia neuvoja.  

  

Yleisastrologia Saabiset Symboolit   

  

  

Moduuli 18  

Karma-astrologia Karma opetuksen kooste ja loppututkinnon suorittaminen  

  

Psykologinen Astrologia Psykologisen opetuksen kooste ja loppututkinnon suorittaminen  

  

Yleisastrologia  Astrologia maailmalla    

  

  

Koulutusohjelman suoritettavat osat:  

  

Eettisyys Astrologiassa  

  

Moduuli 1. Eettisten ohjeistusten tutustuminen ja hyväksyminen Opiskelija tutustuu 

koulutusohjelman eettisiin ohjeistuksiin ja hyväksyy ne.   

  

Moduuli 2. Tietojen käsitteli ja asiakas Tulkintatilanteessa saamme paljon arkaluontoisia 

tietoja astrologiassa, miten voimme taata, että me astrologian avulla palvelemme myös 

asiakasta?   

  

Moduuli 3. Missä astrologia voi auttaa ja millä tavalla Mihin astrologinen karttatulkinta 

perustuu ja minkälaisiin kysymyksiin voimme vastata astrologian avulla?   

  

Moduuli 4. Omien eettisten ohjeistusten löytäminen Opiskelija tutustuu erilaisiin eettisiin 

raameihin ja osaa ottaa ne huomioon omalta osaltaan ja kohtaamissaan tilanteissa.   

  

Moduuli 5. Omien ennakkoluulojen arviointi Me olemme kaikki erilaisia ja haemme 

astrologiasta eri asioita. Opiskelija tutustuu erilaisiin asiakastilanteisiin.   

  

Moduuli 6. Oman kartan tunteminen ”Gnothi seauton” eli tunne itsesi on vanha 

kreikkalainen sanonta. Opiskelija tutkii moduulissa suhtautumistaan omaan karttaansa. 

Oman kartan tunteminen ja ymmärtäminen on ensisijainen edellytys astrologina 

toimimiselle.   

  

Moduuli 7. Erityyppiset Astrologit Astrologiaa voi käyttää eri tarkoituksiin. Opiskelija tutustuu 

stereotyyppisiin astrologityyppeihin ja pohtii omaa suhtautumistaan niihin.   

  

Moduuli 8. Ennustaminen astrologiassa Opiskelija paneutuu omiin ajatuksiinsa siitä, 

minkälainen rooli ennustamisella on tai pitäisi olla astrologiassa.   

  



Moduuli 9. Suhteet ja astrologia Mitä on tärkeä huomioida eettisestä perspektiivistä, kun 

tulkittaessa ihmissuhteita? Mitkä ovat tavallisimmat sudenkuopat?   

  

Moduuli 10. Kielen merkitys astrologiassa Miten ilmaisemme itseämme astrologiassa? 

Opiskelija pohtii sanojen valinnan merkitystä.   

  

Moduuli 11. Sukupuoli, uskonto ja politiikka Moduulissa tutustumme uskontoon, politiikkaan 

ja sukupuoleen liittyviin kysymyksiin ja miten niitä voi tuoda rakentavalla tavalla esiin 

omassa astrologiassa.   

  

Moduuli 12. Kunnioitus puolin ja toisin Emme aina pysty välttämään hankalia tilanteita. 

Miten niitä voisi välttää ja vähentää, on erittäin tärkeä kysymys, johon opiskelijan tulee 

löytää vastauksia.   

  

ERIKOSTUMINEN Moduuli 18. Eettisyyden tärkeys tutkinnossa   

  

  

VALINNAISET KURSSIKOKONAISUUDET:   

  

  

 

Astrologin Ammatillisuus   

  

1 Vuosikurssi   

  

Moduuli 1  

  

Astrologin ammatillisen työn aloittaminen – mistä aloittaa?   

  

Moduuli 2  

  

Yrityksen Perustaminen – käytäntö ja vinkkejä.   

  

Moduuli 3  

  

Astrologin markkinointi – miten saada näkyvyys omalle työlle?  

  

  

Moduuli 4  

  

Toiminnan kehitys – astrologia ja menestyminen.   

  

Moduuli 5  

  

Johtajuus – taito vai oppiminen?  

 

 

 

  



2 Vuosikurssi   

  

Moduuli 6  

  

Verkostointi- yhteistyöt.   

  

Moduuli 7  

  

Astrologisten tekstien kirjoittaminen- blogeista kirjoihin.   

  

Moduuli 8  

  

Astrologian opettaminen- kurssit ja koulutukset.  

  

Moduuli 9  

  

Astrologisista esitelmistä ja julkisuudesta.   

   

Moduuli 10  

  

Työkalut ja lainsäädäntö – mitä työkaluja on tarjolla ja mitä astrologi saa tehdä? 3 

Vuosikurssi   

  

Moduuli 11  

  

Asiakastyö- keskustelut niin hyvässä kuin pahassa.   

  

Moduuli 12   

  

Kansainvälisyys – vie astrologiasi maailmalle.   

  

  

Moduuli 13 ERIKOISTUMINEN  

  

Oman toiminnan kehityssuunnitelma, arviointi ja toteuttaminen.   

  

Tämä kurssiohjelma sisältää Sielunmatkalla koulutuksen ohjelman osat. Jokaisessa 

moduulissa on 3 aihetta; Karma-astrologia, psykologinen astrologia ja yleisastrologia. 

Näiden lisäksi jokaisessa moduulissa on aina eettisyyteen liittyvä suoritettava tehtävä. 

Nämä kuuluvat runko ohjelmaan ja sisältyvät moduuli hintaan. Erikoistumismoduulien 

kurssiaiheet eivät ole eriteltynä tässä ohjelmassa ja opiskelija tutustuu niihin tarkemmin 

ollessaan kirjautunut ohjelmaan.    
   

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään valinnaisilla moduuleilla. 

Näiden moduulien hinta voi olla erilainen riippuen aiheesta. Kaikista suoritetuista 

opinnoista tulee erilliset merkinnät lopputodistukseen.    
   

Sielunmatkalla koulutustiimi pidättelee oikeuksia ohjelman muutokseen koulutuksen 

aikana.            


