Online module Maansknopen.
OPZET EN INHOUD
In deze workshop gaan we in op de achterliggende
mythe waaruit de duiding in India is ontstaan.
Wanneer je deze mythe op een dieper niveau
begrijpt, geeft dat niet alleen inzicht in
tegenstrijdige opvattingen over de maansknopen,
maar ook een verdieping van de
duidingsmogelijkheden.
Deze workshop is bedoeld als een aanvulling op het boek “De Maansknopen” van Verena
Bachmann, dat de basis vormt voor de moderne psychologische duiding. We bevelen ook
van harte aan om het artikel van Lee Lehman over de maansknopen te lezen in Symbolon
jaargang 22 nummer 1 (boek en artikel zijn niet inbegrepen in de workshopprijs).
Bij deze module zijn een aantal te downloaden PDF’s bijgeleverd met interessante
aanvullende artikelen over het gebruik van Maansknopen.
De online lessen bestaan uit PowerPoints met gesproken woord. Die zijn niet te
downloaden, maar kunnen gedurende een maand beluisterd worden, op willekeurig welk
moment. Je kunt ze herhalen zo vaak als je wilt, en je kunt ook binnen de PowerPoints terug
naar die dia’s die je nog eens extra wilt bekijken. De digitale leeromgeving is daarin heel
flexibel.
Bij deze workshop zijn een aantal te downloaden PDF’s bijgeleverd met interessante
aanvullende artikelen over het gebruik van Maansknopen.
WERKWIJZE
De aanmelding voor de workshop graag via de website:
http://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-module-astrologie/
Je krijgt dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een paar dagen, een email terug met
daarin van Karen: je gebruikersnaam en inlogcode voor de online leeromgeving. Die wordt
verzonden vanaf de academie voor astrologie.
Van het secretariaat krijg je dan de gebruiksaanwijzing en de nota toegestuurd.
Vervolgens wordt je gekoppeld aan de workshop. Je krijgt bericht wanneer je kunt beginnen,
en dan staat de workshop een maand tot je beschikking. Na die maand wordt je automatisch
weer ontkoppeld.
Kosten:
€ 39,50
Secretariaat:
Amsterdamseweg 156 1182 HK Amstelveen, tel 020-6436979
www.achernar.nl info@achernar.nl www.astrologiecollege.nl opleiding@astrologiecollege.nl

