Online module Solaren
OPZET EN INHOUD
Het onderdeel “solaren” is een grotendeels een op zichzelf staand geheel binnen de
voorspellende astrologie. Wel zijn geboortehoroscoop, progressies en transits en solaren
onderling verweven, maar solaren kennen een heel eigen duidingsaanpak en techniek. Dat is
wat we in de online workshop “Solaren” gaan uitdiepen. Je hebt, om deze workshop te
kunnen volgen, al de basiskennis over solaren en de duidingsregels nodig.
Om de workshop in een logische volgorde te doen, kun je het
beste beginnen met het boek ‘De solaar, theorie, achtergrond en
duiding van de zonneterugkeer’ van Karen Hamaker-Zondag. Dit
boek is een herziene versie van het onderdeel Solaren in de
Studiebundel (die al een tijd is uitverkocht). De bestaande
hoofdstukken zijn herschreven en voorbeelden zijn verder
verduidelijkt, en er zijn een aantal hoofdstukken bij gekomen. Dit
boek geeft een helder stappenplan om een solaar te duiden, met
voorbeelden. Ook het Solaren Werkboek van Ineke Bergman is
een goede aanvulling.
Daarna kun je beginnen aan de online workshop, die in de vorm
van verdiepingslessen en oefeningen is opgezet.
De volgorde is:
•

•

Een onderdeel in solaren waar nog niets over gepubliceerd is, maar heel bijzonder is:
de werking van tijdbeelden in de persoonlijke solaar. Dit onderdeel bestaat uit drie
delen:
o Een online les over bewegingen in het collectief onbewuste vanuit de
psychologie van Jung, gekoppeld aan de astrologie.
o Twee opeenvolgende online lessen waarin tijdbeelden in de solaar uitgebreid
worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.
Een paar oefenopdrachten. Je krijgt een jaar uit het leven van Arnold
Schwarzenegger en een paar jaar uit het leven van Joanne Rowling, met
gebeurtenissen. De horoscopen en de bijbehorende solaren staan in de online
leeromgeving en die kun je downloaden. Je kunt voor jezelf de opdrachten
uitwerken.

•

Vervolgens kun je de online lessen bekijken waarin de beide opdrachten worden
uitgewerkt, en je kunt zien waar je naar had kunnen kijken en hoe de gebeurtenissen
in de solaren te herkennen zijn. Die uitwerkingen heb ik gebruikt om je nog weer op
een aantal boeiende verbanden te wijzen.

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: € 90,-
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