Snuffelcursus:
een persoonlijke kennismaking met
de astrologie.

De snuffelcursus bestaat uit:
•
•
•
•

vijf lessen in de digitale leeromgeving die je thuis op je gemak kunt bekijken
bladerbaar PDF cursusboekje met basisinformatie in de digitale leeromgeving
3 hele dagen les van 10 – 13 en 14 – 17 uur op maandag
Je eigen horoscooptekening

Dit is de opzet:
Iedere deelnemer krijgt een toegangscode voor onze digitale leeromgeving. Daarin staan
kant en klare lessen die je op elk gewenst moment kunt bekijken, zodat je op de momenten
die jou het beste uitkomen de lessen in de school kunt voorbereiden. De eerste drie lessen
staan ook op YouTube, onder ‘Astrologie voor iedereen’. Drie weken voor de lessen
beginnen krijg je de koppeling aan de leeromgeving (na ontvangst van de betaling).
Thuis bestudeer je voorafgaande aan de drie lesdagen deze lessen in de digitale
leeromgeving:
•
•
•
•
•

Wat is de dierenriem?
Verschuivingen aan de hemel
Wat is een echte horoscoop?
Planeetbewegingen
Retrograde

In de digitale leeromgeving staat ook in de vorm van een bladerbare PDF een beknopt
cursusboek met daarin de volgende onderwerpen
•
•

Wat zijn de elementen
Wat zijn de kruizen

•
•
•
•

Wat zijn de tekens
Wat zijn de planeten
Wat zijn de huizen
Wat zijn aspecten

Lesdag 1
Voorafgaand aan de les ter voorbereiding lezen:
- de hoofdstukken over elementen, kruizen, tekens en planeten in het online
cursusboek
Iedereen krijgt een uitdraai van de eigen horoscooptekening.
Ochtend: Aan de hand daarvan gaan we kijken naar de duiding van de elementen en kruizen
Middag: je Zon, Maan en Ascendant in de tekens.
Bekijk na de eerste lesdag de volgende les in de digitale leeromgeving:
• De dierenriem-diamant
Lesdag 2
Thuis als voorbereiding lezen:
- de hoofdstukken over huizen en aspecten.
Deze hele dag staat in het teken van de basis-duidingsregels van planeten in de tekens en
huizen van de horoscoop, ook hier aan de hand van de horoscopen van deelnemers. We
bekijken persoonlijke horoscopen uiteraard op vrijwillige basis. Je krijgt een paar oefeningen
mee voor thuis.
Lesdag 3
Bekijk thuis als voorbereiding in de digitale leeromgeving:
- de les over planeetbewegingen en retrograde.
Ochtend: We bespreken de duidingsoefeningen, en kijken naar nog wat verdere
duidingsaanwijzingen.
Middag: De astrologie van politiek en wereld. We gaan stilstaan bij de verschillende
mogelijkheden die de astrologie heeft om horoscopen van landen, regeringen, politici,
munteenheden, de EU etc. te bestuderen.

Kosten:
Data:
Tijden:
Lesadres:
Opgeven:

€ 260,00
maandag 20 en 27 mei, en 3 juni 2019
3 dagen van 10:00 – 17:00 uur. Lunchpauze van 13 tot 14 uur, lunch niet inbegrepen.
Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
www.asfaloth.nl/site/inschrijven

