Med mastergrad i astrologi:

Av Anny Rønning

Tore Lomsdalen

Tore Lomsdalen bor i Italia og han jobber mye i Norge.
Samtidig som studiene foregår i England. Han har gjort en
bragd innen astrologimiljøet i dette landet. Vi i Norsk
Astrologisk Forening ønsker å gratulere ham med hans
Mastergrad i astronomi og kulturell astrologi, noe
vi er stolte av.
Astrologer som kan være med å løfte faget og slik få
frem seriøsiteten i astrologien er noe vi trenger. Vi møter
hele tiden på skeptikere, selv om tiden vi lever i åpner
opp mer og mer for alternative retninger.
Tore er klar på at hvis vi får astrologer som tar høyere
utdannelse innen feltet, så vil dette kunne bidra til at astrologien blir mer allment akseptert. Utdannelse innen denne
retningen var valget Tore tok da han leverte og fikk anerkjent sin mastergrad innen astronomi og kulturell astrologi
ved University of Wales, Trinity Saint David. Kanskje han
har en doktorgrad i sikte, og..?
Tore Lomsdalen ser på astrologien som en gammel
vitenskap som har mye å gi mennesker i dagens samfunn.
Og han tror og mener at i hvert menneskes fødselskart ligger også sjelens historikk. Noe han ser på som signaler
om at den gjeldende personen har levd mange liv før. Han
anerkjenner ganske enkelt reinkarnasjon, noe de fleste av
oss som driver med astrologi også gjør. Han er også sikker
på at mange som driver med astrologi i dag, har dette
med seg fra tidligere liv.
Regresjonsterapi er dermed også en del av hans filosofi,
det vil si troen på det. Og gjennom mange år har han
fulgt Judy Hall, en interessant terapeut innen faget. Hun
vil i mars 2014 holde seminar i Oslo om nettopp reinkar-

nasjon og tidligere livs påvirkning. Dette omhandler karma
og hva karma betyr for enkeltmennesket. Et veldig spennende og lærerikt område, som sikkert interesserer de
fleste av oss. Her kan det ligge opplysninger som vi kan
ha glemt, og nå kanskje kan få frem i dagen. Dette er noe
en regresjonsterapeut som Judy Hall kan gi oss svar på.
Eller en astrolog med kunnskap til å dukke ned i horoskopets dype energi. Kanskje kan dette være en start på en
ny æra innen psykologiens område, og at det kan åpnes
for en større forståelse for den menneskelige psyke.
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