
 

 
Online module Aanvullende Methoden 

 
 
OPZET EN INHOUD 
Naast de basis en interpretatie zoals we 
die in de modules 1.02 Basiskennis en 
Basisduiding en 1.04 Traditionele 
theoretische analyse hebben geleerd, 
zijn er nog een aantal stromingen in de 
astrologie die aanvullende onderdelen 
gebruiken, of heel nieuwe 
ontwikkelingen toepassen. Omdat deze 
aanvullende methoden niet overal 
worden gebruikt, en sommigen maar in 
kleine kring, is het allereerst belangrijk 
om te weten wat ze precies inhouden. We gaan kijken naar: 
- De achtergrondgedachten, 
- Het ontstaan, dus plaatsen we het in historisch perspectief, 
- De opvattingen over deze technieken, en waar nodig ook internationale verschillen in 
opvatting. 
Doel is om de student kennis te verschaffen over deze onderdelen, zodat je vanuit die kennis 
dat deelgebied van de astrologie naar behoefte zelf verder kunt verkennen, en in discussies 
over dit onderwerp weet waarover je praat. Deze module is niet bedoeld om te leren 
duiden, hij is puur informatief. 
 
De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
 
Les 1: Declinaties, inclusief buitenbaanse planeten (out of bounds) 
Les 2: Arabische punten, inclusief het Gelukspunt 
Les 3: Harmonics 
Les 4: Graadsymboliek 
Les 5: Midpunten 
Les 6: Lilith en de Zwarte Maan: verschillende Zwarte Manen 
Les 7: Lilith en de Zwarte Maan: internationale stromingen 
 
Bij de lessen zijn werkmaterialen in de vorm van PDF’s bijgevoegd, en extra materialen in 
de vorm van artikelen. 



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.  
 
WERKWIJZE 
De aanmelding voor de workshop graag via de website: 
http://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-module-astrologie/  
Van het secretariaat krijg je de nota toegestuurd, en na ontvangst van de betaling krijg je 
een email met daarin je gebruikersnaam en inlogcode voor de online leeromgeving. Die 
wordt verzonden vanaf de Academie voor Toegepaste Astrologie, en wordt je gekoppeld aan 
de workshop. Die staat vervolgens een maand tot je beschikking. Na die maand wordt je 
automatisch weer ontkoppeld. 
 
Kosten: € 99,50 
 
 
 
 
 

Secretariaat: 
Amsterdamseweg 156 
1182 HK Amstelveen 

Telefoon: 020-6436979 
www.achernar.nl 
info@achernar.nl  

www.astrologiecollege.nl 
opleiding@astrologiecollege.nl  
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