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Karma astrologins utveckling har gått hand i hand med den psykologiska astrologiska inriktningen som haft 

ett kraftigt uppsving under 1900 talets andliga boom i Europa. Karma tanken har legat nära astrologin så 

länge denna funnits, men de mer systematiska metoderna för att se den astrologiska kartan i detta ljus har 

utvecklats långt senare. I vår utbildning vill vi erbjuda en så bred kunskapsbas som möjligt då det kommer 

till de metoder som nu finns tillgängliga i ämnet. Dessa skiljer sig ofta nämnvärt från dem vi använder i den 

traditionella västerländska astrologin.  

 

1. Årskursen 

De första modulerna består av grundstudier där vi bekantar oss med begreppen samt de olika metoderna 

som finns tillgängliga.  

Modul 1 

Vad grundar sig karma tanken på? Vi dyker in i karmans historia och hur den kom att bli en del av 

astrologin.  

Modul 2 

Tidigare liv, reinkarnation eller själavandring? Hur kommer dessa termer in i astrologin? Hur kan vi se dessa 

och undersöka dem astrologiskt?  

Modul 3 

Den astrologiska kartans karmiska delar och hur dessa relaterar till den egna kartan. Vilka tekniker kan vi 

använda oss av för att förstå detta? Vi lär oss även mer om de olika astrologiska skolorna.  

Efter detta går vi systematiskt in på mer tekniskt astrologiska termer som relaterar till karma på kartan.  

 

 



Modul 4 

Månnodernas funktion enligt olika teoretisk bakgrund. Dessa är även i den mundana astrologin förknippade 

med livets riktning och mening. I karma astrologin utgör de en av de viktigaste komponenterna för att 

förstå karma.  

Modul 5 

Elementens karmiska betydelse. Elementen är kartans grundstenar men vad kan de berätta om karma? Vi 

lär oss vad dessa kan berätta om vår individuella karma.  

2. Åskursen  

Modul 6 

Askendentens (det stigande tecknet) har en alldeles egen funktion på den astrologiska kartan. Vi lär oss om 

vad det står för i karma astrologin. Hur kan vi lära oss bemästra de läxor som den vill lära oss?  

Modul 7 

Planeterna kan även ses ur ett karmiskt perspektiv. Hur kan vi se vilka planeter som utmärker sig på vår 

karta enligt karma astrologin? Vi lär oss att identifiera dessa samt deras teman.  

Modul 8 

Den astrologiska kartans hus har sina egna betydelser och berättar ofta om de områden i livet där vi möter 

de olika viktiga delarna av kartan. En del av husen kan berätta mera om vår karmiska bakgrund och vi lär 

oss mer om detta.  

Modul 9 

Soulmates, karma kompisar och själsfränder. Vi stöter ofta på dessa uttryck inom astrologin. Så vad vet vi 

egentligen om dessa olika karmiska relationer och hur identifierar vi dem på kartan?  

Modul 10 

Ofta koncentrerar vi oss på de teman som är uppenbara på kartan. Men det som saknas är ett viktigt tema 

som även fokuserats på inom karma astrologin. Vi lär oss hitta kartans dolda delar.  

3. Årskursen  

Modul 11  

Olika typer av karma. Vi kan identifiera olika mindre typer av karma och deras mönster på kartan. Vi lär oss 

att identifiera dessa mekanismer.  

Modul 12 

Inom karma astrologin använder man förutom födelsekartan andra kartor som kan ge mer information om 

de redan bearbetade upplevelserna. I denna modul bekantar vi oss med en av dessa genom karma kartan.  

Modul 13 Fördjupande studier: 

Vertex akseln kallas oftast för ödets axel och förknippas med viktiga livshändelser. I modulen lär vi oss vad 

denna betyder ur ett karmiskt perspektiv.  

 



Modul 14 

Karmiska aspekter.  Vissa aspekter associeras oftare med karma på kartan. Vi lär oss mer om dessa.  

Modul 15 

Alla planeter har individuella skeden. Genom att förstå deras förhållanden till varandra kan vi lära oss mer 

om vår karmiska utvecklingsstadier inom olika områden i livet.  

Modul 16 

Asteroider kan hjälpa oss förstå detaljinformation på kartan. De har även sina egna karmiska betydelser. I 

modulen lär vi oss förstå de mest vanliga asteroidernas innebörd ur ett karmiskt perspektiv.   

Modul 17 

Genom att förstå vår utveckling ur ett längre perspektiv kan vi lära oss använda våra gåvor och möta våra 

motgångar. Livscykelkartorna är en metod som används för att undersöka den individuella karman under 

livstiden samt att identifiera kritiska utvecklingspunkter. Vi lär oss använda denna metod.  

Modul 18 

Hur göra en helhetstolkning ur ett karmiskt perspektiv?  
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