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Själens Resa Utbildningsplan 2023- 

Själens resa  – astrologiskt 3-årigt utbildningsprogram 

 

Själens Resa är en astrologiskola som erbjuder alla möjligheten att studera astrologi 

oberoende av tidigare kunskaper i ämnet. Förutom det 3-år långa grundprogrammet som 

består av psykologisk- och karmisk astrologi, får studerandena bekanta sig med Allmänna 

astrologiska inriktningar, olika webinarier och fördjupande föreläsningar. Kunskapen som 

programmet erbjuder kan nyttjas för hobbysyfte eller för en mer professionell astrologisk 

verksamhet. Utbildningen baserar sig på diverse olika astrologiska inriktningar och främst 

de som utvecklats inom de europeiska astrologiska skolorna, detta för att studeranden 

skall erhålla en så bred kunskapsbas som möjligt. Själens Resa möjliggör en fortlöpande 

längre astrologisk utbildning som samtidigt stöder ett etiskt sätt att använda denna 

kunskap.  

 

1.Verksamheten 

I Finland verkar i nuläget olika kortare och längre astrologiska kurser och skolningar. Det 

finns ett växande behov av att utveckla en bredare och mer systematisk astrologisk 

utbildning. Själens Resa fungerar som en tre år lång utbildningshelhet där man lär känna 

olika astrologiska inriktningar, psykologisk- samt karmisk astrologi. Dessa bildar i sin tur en 

helhet genom vilken studeranden kan fördjupa sina studier beroende på intresse. Det 

etiska synsättet är en av utbildningens stöttepelare. Under studierna ges även möjlighet 

att fördjupa sitt kunnande i de olika områdena beroende på intresse. I den allmänna 
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delen av studierna får man bekanta sig med bland annat astrologins historia, astrologins 

relation till astronomin, hälsoastrologi, aspektlära osv. Dessa är valfria delar av 

utbildningen.  

Utbildningen berättigar till ett betyg över erlagda studieprestation samt ger möjlighet att 

genomföra ett yrkesprov, antingen skriftligt eller praktiskt med klient.  

Utbildningens uppbyggnad baserar sig på de internationella kriterierna för en god 

astrologisk praxis och varje studerande förbinder sig att följa skolans etiska riktlinjer.  

 

2. Värdegrund och etik 

Själens Resa utbildningens grundare och utbildare är alla medlemmar av Finlands 

Professionella Astrologer r.f. Ett etiskt synsätt i det astrologiska arbetet är för oss en 

självklarhet. Med etiskt menar vi att studeranden under utbildningens gång erhåller en 

djupare förståelse för hur astrologin skall användas för att omfatta detta. Våra etiska 

riktlinjer är därför en summa av de internationella huvudorganisationernas utarbetade 

synsätt på hur astrologin skall utövas i linje med etiken. Till dessa hör förutom Finlands 

Professionella Astrologers linje, OPA (Organization for Professional Astrology), IAEA 

(International Association of Ethics in Astrology) och APAI (Astrological Association of 

Great Britain). 

 

2.1. Skolans etiska linje 

Utbildningsprogrammets etiska linjer fungerar som en röd tråd genom utbildningen och 

alla studeranden förbinder sig att följa dessa. För att uppnå en djupare och mer praktisk 

syn på dessa har vi utvecklat etik moduler genom vilka förståelsen för dessa är en naturlig 

del av studierna. Dessa hjälper även studeranden att tillämpa dem i klientarbetet. 

Etikmodulernas innehåll i korthet:  

Modul 1. Studeranden bekantar sig med etiska riktlinjer 

Riktlinjerna presenteras och studeranden förbinder sig att följa dem. 
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Modul 2. Hur hantera data i klientrelationer 

En tolkningssituation medför ofta känslig information. Hur hantera denna för att 

försäkra sig om att detta tjänar klienten? 

Modul 3. Hur och när kan astrologin vara till hjälp? 

Vad baserar sig en astrologisk tolkning på och vilken typ av information kan denna ge?  

Modul 4. Att hitta sina egna etiska spelregler 

Studerande får bekanta sig med olika etiska ramar och på basen av dessa hitta de 

som starkast resonerar med den egna astrologiska verksamheten.  

Modul 5. Fördomar 

Vi är alla olika och detta påverkar hur vi tar till oss den astrologiska kunskapen. 

Studeranden får genom exempel undersöka sina egna fördomar.  

Modul 6. Känn dig själv 

”Gnothi seauton” (Känn dig själv) är ett gammalt grekiskt uttryck, Studeranden 

undersöker sitt förhållande till den egna födelsekartan. Detta utgör grunden för det 

astrologiska arbetet.  

Modul 7. Olika typer av astrologer 

Astrologin kan användas för olika ändamål. Studeranden bekantar sig med 

stereotyper inom astrologin.  

Modul 8. Astrologi och förutsägelser 

Studeranden reflekterar över hurudan den egna rollen och förhållningssättet är 

till förutsägelser.  

Modul 9. Relationer i astrologin 

Relationer är bland de populäraste frågorna inom astrologin. Vad är viktigt att tänka på 

då man undersöker en relation från astrologisk synvinkel? Vilka typer av problem kan man 

stöta på?  
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Modul 10. Ordets betydelse 

Hur uttrycker vi oss astrologiskt? Vad kan orden ha för olika betydelser för olika 

människor?  

Modul 12. Kön, politik och religion 

I denna modul bekantar vi oss med dessa viktiga teman och hur de kan uttryckas på 

ett konstruktivt och icke kränkande sätt då vi använder astrologi.  

Modul 12. Respekt för varandra och för yrket 

Vi kan inte alltid lyckas undvika svåra situationer, men hur kan vi bäst förebygga 

dem? 

Modul 18. Etikens roll i tolkningen  

I denna modul tillämpar studeranden ett etiskt synsätt i tolkningssituationen.  

 

3. KRITERIER 

Det kursutbud som denna utbildning erbjuder förutsätter inte tidigare kunskap inom 

astrologi. Det treåriga programmet är öppet för alla intresserade av ämnet. Till 

utbildningen kan sökas in genom att sända oss en fritt formulerad ansökan där du berättar 

om dig själv, ditt intresse för astrologi och varför du är intresserad av att söka in till 

utbildningen. Samtliga studeranden genomgår en intervju med utbildarna före eventuellt 

antagande. Detta för att försäkra oss om att denna utbildning är rätt för dig. För att delta i 

enskilda webinarier eller föreläsningar krävs inte antagande till skolan.  

Studiernas tidtabell är till viss del möjliga att justera enligt egna behov. Som exempel kan 

nämnas att tilläggstid för uppgifter eller examen är möjliga att justera med respektive 

utbildare i ämnet.  Ifall detta kräver tilläggsarbete kan det medföra extra kostnad. Under 

studiernas utvecklingssamtal kan dylika frågor närmare diskuteras. 

4. MÅL  

Själens Resa utbildningens mål är att erbjuda en fortlöpande och systematisk astrologisk 

utbildningsenhet med en bred kunskapsbas. Under den tre år långa utbildningen får 

studeranden möjligheten att fördjupa sina kunskaper och även tillämpa dessa i praktiken 
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med både utbildarnas och gruppens stöd. Eftersom astrologin är ett väldigt brett område 

har vi valt att koncentrera oss på de teorier och inriktningar som främst riktar sig till en 

djupare och mer psykologisk förståelse för kartan – som ett verktyg för självkännedom. Till 

våra mål hör att både erbjuda astrologisk kunskap oberoende av inriktning samt att 

möjliggöra fördjupning av denna. Vi uppmuntrar våra studerande till att bekanta sig med 

olika astrologiska synsätt och inriktningar. Utbildningen erbjuder ett digert material och 

hänvisning till vidare studier av respektive ämnen.  

Själens Resas utbildningsteam genomgår fortlöpande egna tilläggsutbildningar och håller 

sig ajour med vad som händer på det astrologiska fältet. Detta för att kunna utveckla och 

ge studeranden en så optimal utbildningshelhet som möjligt.  

 

5. STUDIERNAS FÖRVERKLIGANDE 

Själens Resa utbildningens primära studier görs över internet och är därför inte 

begränsade till specifik fysisk plats. Efter antagandet till utbildningen får studeranden ett 

eget utrymme på vår undervisningsplattform med tillgång till materialet som består av 

moduler. Varje modul innehåller text och audiovisuellt material. I varje modul finns även 

uppgifter relaterade till respektive ämne, som studeranden får svara på. Dessa svar ger 

respektive utbildare sedan personlig feedback på. Svaren kan sändas direkt via 

plattformen eller via e-post till respektive utbildare. I varje modul ingår även ett zoom- 

möte, där årskursen samt utbildarna träffas för att gå igenom modulens teman och svara 

på eventuella frågor. Frågor kan sändas även under utbildningen direkt till respektive 

utbildare.  

Förutom detta anordnar utbildningen fördjupande webinarier och kurser där studeranden 

har möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Om dessa informeras separat. I studierna 

anordnas även årskursvis tolkningstillfällen där studeranden har möjlighet att presentera en 

astrologisk karta för gruppen och på detta sätt öva sig inför kommande tolkningstillfällen.  

Utbildningsprogrammet erbjuder årligen utvecklingssamtal med samtliga studerande. 

Under dessa går vi igenom studierna och justerar vid behov tidtabeller.  

Gruppstödet är en viktig del av denna utbildning. Efter antagandet till utbildningen blir 

studeranden inbjuden till sin årskurs egen privata grupp för fortlöpande diskussion och 
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samverkande. Gruppen verkar som stöd och inspiration samt information om aktuella 

astrologiska ämnen.  

5.1 Studiernas Uppbyggnad 

Själens Resa är en 3-årig astrologisk utbildning som fokuserar på psykologiska och karma -

astrologiska metoder för att förstå den astrologiska kartan. Utbildningen består av 

sammanlagt 18 moduler samt Allmänastrologi. Dessa moduler studeras sida vid sida i 

utbildningsprogrammet.  Läsåret påbörjas enbart under höstterminen och studeranden 

följer den allmänna studierytmen med cirka 3 moduler per termin. 

En modul sträcker sig över 6 veckors tid och studeranden har under denna tid möjlighet 

att bekanta sig med studiematerialet samt besvara uppgifterna. Vid modulens slut går 

utbildarna igenom de inkomna svaren och ger sin feedback till studeranden. En 2 veckors 

svarstid är reserverad mellan modulerna. Alla live- zoom tillfällen spelas in, så de går att se 

dem i efterhand i modulen.  

Efter två års fullföljda studier har studeranden möjlighet till att specialisera sig inom karma- 

eller psykologisk astrologi. Detta ger möjlighet att ytterligare förkovra sig i ett ämne av 

intresse.  

Förutom grundprogrammet finns de etiska riktlinjerna och medföljande uppgifter som en 

separat modul på undervisningsplattformen. 

5.2. Studieprestationer  

Själens Resa är en astrologisk utbildningshelhet som innehåller material och uppgifter från 

olika inriktningar. Studeranden kan välja att utnyttja kunskapen på ett lagom sätt som 

betjänar hen. Inlämning av uppgifter i modulerna är valfritt, inte obligatoriskt. Att studera 

för nöje utan press över prestation är även ett alternativ. Dock om den studerande vill ha 

ett studieintyg över de genomförda studierna, bör de respektive uppgifterna vara 

klargjorda. 

5.2.1. Inlämnandet av uppgifter  

Studeranden besvarar uppgifterna via undervisningsplattformen eller via e-posten till 

respektive utbildare. Utbildaren kan be om kompletterande svar ifall det finns uppenbara 

fel eller missförstånd i svaret. Svarens längd är beroende av uppgiftens art. Det viktigaste 
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är att den studerande har förstått uppgiften och kunnat uttrycka sitt svar på ett 

fungerande sätt. 

5.3. Betyg 

Från denna utbildning är det möjligt att få ett betyg över klargjorda studieprestationer. För 

att erhålla betyg från Själens Resa studieprogrammet behöver studeranden uppfylla 

följande studieprestationer:  

- Samtliga modulers etiska uppgifter samt samtycke till att följa skolans etiska riktlinjer och 

Copyrightpolicy  

- Alla modulers uppgifter, sammanlagt 18 moduler, i minst en studieenhet (karmiska eller 

psykologisk astrologi) 

Betyget undertecknas av en astrolog som genomgått internationellt godkänd astrologisk 

ikraftvarande utbildning och har certifikat därifrån, samt av övriga ämnesutbildare.  

5.4. Examination 

Inom utbildningen finns möjlighet att erlägga frivillig examination. Denna består av 

antingen ett ämne studeranden valt för skriftligt slutarbete eller att avlägga ett yrkesprov 

med klient. Det valda ämnet skall presenteras och godkännas av utbildarna. Studeranden 

bör visa att hen på ett djupgående sätt använt kunskapen inom det astrologiska ämnet i 

essän samt att ett etiskt perspektiv tillämpats. Vid klientbaserat slutarbete planeras detta 

individuellt med varje studerande. Noggrannare uppgifter om detta fås under 

utbildningen.  

• Examen är frivillig och avgiftsbelagd. Om den studerande inte klarar provet kan det göras 

om med samma kostnad 

• Oberoende av examensform överens kommes dessa med respektive utbildare 

• Vid skriftligt examensarbete väljs kartorna av utbildarna 

• Vid klientbaserat examensarbete väljs klienten av utbildarna  

• Ett avklarat examensarbete berättigar till ett separat betyg  
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