Online module
Astronomie voor Astrologen
OPZET EN INHOUD
In deze workshop worden die
onderdelen van de astronomie
behandeld, die van belang zijn
om te begrijpen hoe het
zonnestelsel werkt en hoe de
verschillende huizensystemen
tot stand komen.
Ook wordt ingegaan op het
verschijnsel precessie van de
equinox, dat de achtergrond is
van het geleidelijk verschuiven
van de sterrenbeelden.
Inhoud van de lessen:
Les 1: Hemelbol, horizonvlak en
de bepaling van MC en
Ascendant.
In deze les gaan we in op de ecliptica, hemelpolen, hemelevenaar en horizonvlak, en
projecties op de ecliptica.
Les 2: Geschiedenis: de huizensystemen – hoe het begon.
Van oktotopos naar de moderne huizen, en het ontstaan van de betekenissen van de huizen.
Les 3: Huizensystemen: de astronomische achtergronden.
Het verschil tussen eclipticale, ruimte- en tijdsystemen en de relatie met het tijdbeeld
waarin ze zijn ontstaan. De precieze astronomische achtergronden van Gelijke Huizen,
Porfyrius, Campanus, Regiomontanus, Alcabitius, Placidus, Koch en het APC systeem.
Problemen met huizenverdelingen boven de poolcirkel.
Les 4: De precessie van de equinox – les 1
De tolbeweging van de aarde en de gevolgen voor de hemel.
Les 5: De precessie van de equinox – les 2
Wanneer begint het Watermantijdperk? Astrologische tijdperken. Nieuwe hypothesen over
de geschiedenis.

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: € 79,50
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