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Module 2.01 Opzet en aanpak.

2.01 A
•
•
•
•
•
•

Theorie en achtergronden van de progressieve astrologie. (1 stp)
Lees uit “Handleiding voorspellende astrologie” Voorwoord, Hoofdstuk 1 en 2 en 8 en 9
Beluister de lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde: 2.01A-1 en 2.01A-2
Neem 2.01A-3 door: Progressies in Solar Fire. (Dit is les 3 van de Solar Fire cursus op Chamilo)
Oefen met het programma Solar Fire. Als je dat niet hebt, kun je een afspraak maken om er
in de school mee te werken. Dat kan tot maximaal 4 studenten tegelijkertijd.
Schrijf je vragen op en stuur die op tijd in voor de online les op 11 september 2018
Opdracht: maak een uitdraai van je eigen horoscoop voor de afgelopen 10 jaar primair,
secundair en transit, en maak een tijdpad. Probeer vertrouwd te raken met dit type lijsten.

2.01 B Transits – theorie en duiding. (1,5 stp)
• Lees uit het boek hoofdstuk 3, 4 , 5 en 12, en ga met de richtlijnen uit hoofdstuk 12, voor
zover van toepassing op transits, met je eigen horoscoop aan de slag. Zie hiervoor de
opdracht voor de trainingsdag.
• Beluister de lessen op Dokeos in de aangegeven volgorde: 201B-1 tot en met 201B-4.
Doel van deze lessen is om aan de hand van voorbeelden van transits verschillende
invalshoeken aan te reiken die de voorspellende astrologie in het algemeen, en transits in
het bijzonder, in een breder perspectief plaatsen.
• Lees van het boek “De transit van Saturnus door de huizen” de inleiding.
• Lees van het boek “De Buitenplaneten in nieuw perspectief” hoofdstuk 1 t/m 3
• Lees: Als Pluto voorbij komt … PDF in leerpad ‘Lesmaterialen’.
• Oefenen:
o Transit van Saturnus: oefen de werking in de huizen.
o Buitenplaneten: neem de voorbeeldhoofdstukken door.
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 23 oktober 2018
• Maak de opdracht voor de trainingsdag.
Opdracht: Kijk in je eigen horoscoop naar transits en stationaire transits van de afgelopen 10
tot 20 jaar. Neem daar een paar verschillende uit. Wat gebeurde er, wat voelde je, hoe ben je
er mee om gegaan? Zou je wat er gebeurde ook van te voren voorspeld hebben? Maak een
kort persoonlijk verslag voor op de trainingsdag. Op deze dag gaan we vooral kijken naar
praktische ervaringen en naar wat je voorspeld had kunnen hebben.
Werkwijze: Deze dag gaan we in de praktijk oefenen met de duidingsaanpak van transits. De
horoscopen van de studenten worden (uiteraard alleen met toestemming) geprojecteerd, we
gaan kijken naar de aangegeven transits, en ieder gaat kijken hoe je die zou duiden en wat je
zou ‘voorspellen’. Daarna bespreken we de resultaten, en horen we van de betreffende
student wat er werkelijk gebeurd of ervaren is.
Voor feedback op je eigen materiaal: lever het op tijd in. De trainingsdag is op 7 nov. 2018

2.01 C
•
•
•
•

•
•

•

Primaire directies en secundaire progressies: de techniek van de duiding (2 stp)
Lees eerst Hoofdstuk 6 t/m 11 en hoofdstuk 13 (8 en 9 is een herhaling van submodule 201A)
Beluister les 201C-1 op Chamilo en print of download vooraf de bijbehorende PDF’s.
Neem de horoscoop van Bush, en de bijbehorende uit de werkmaterialen en de lijsten erbij
en beluister les 201C-2: een voorbeeldduiding.
Lees de oefenopdracht, neem de horoscoop en de lijsten met transits en progressies erbij, en
probeer de tijdelijke aspecten uit de oefenopdracht eerst zelf te duiden. Bekijk daarna de
uitwerkingen in de lessen 201C-3 tot en met 201C-5. Schrijf je vragen en opmerkingen op
voor de online klassen.
Bekijk de daarop volgende samenvattende lessen 201C-6 en 201C-7
Lezen:
o Costello: Astrologische Maan hoofdstuk 6: de secundaire Maan p. 83 - 122
o Psyche en astrologisch symbool hoofdstuk 8
o Cursusboek p. 74 – 78
Schrijf de vragen op die je hebt, en stuur ze ruim op tijd op, of stel die in de online lessen van
15 januari en 21 januari 2019

2.01 D Combineren van de methoden (2,5 stp)
• Lees hoofdstuk 13, 14, 15 en 16
• Neem de oefenhoroscopen en de oefenopdracht: ga van de drie oefenhoroscopen proberen
of je een combinatie kunt maken van primair, secundair en transit, en thema’s en tendensen
kunt destilleren voor de aangegeven periode in hun leven. Het beste is om deze opdracht zelf
in te voeren in je astrologieprogramma om te oefenen met lijsten op je scherm, maar alle
horoscopen en lijsten met progressies en transits zitten ook bij de werkmaterialen. Let ook
op stationaire transits e.d.! Daarna kun je voor elk van de oefeningen de Dokeos-les volgen:
201D-1 tot en met 201D-3
Let op: deze oefeningen zijn géén duiding, maar eerst de techniek van het combineren en
thema’s destilleren.
• Nu gaan we oefenen in combineren én duiden van de thema’s. Neem de horoscoop en de
uitdraai van progressies en transits, en ga eerst combineren en thema’s destilleren en kijk
dan naar de aanpak in Dokeos-les 201D-4. Ga daarna de gevonden thema’s proberen te
duiden. Bestudeer vervolgens Dokeos-les 201D-5 tot en met 201D-7
• Neem tot slot de lessen over jods en ongeaspecteerde planeten door: les 201D-8 en 201D-9
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 5 maart 2019
• Neem je uitwerkingen en de vragen die je hebt mee naar de trainingsdag op 13 maart 2019
Op deze dag gaan we ter plekke met een nieuwe oefeningen werken.
• Neem daarna thuis theorie en praktijk verder door, verzamel je vragen en maak de
oefeningen voor trainingsdagen op 20 en 27 maart 2019. De oefeningen kun je vinden in
Leerpad Opdracht Trainingen.

2.01 E Aanvullende voorspellende technieken (1,5 stp)
• Lees hoofdstuk 17
• Bestudeer:
o Cursusboek p. 81-84
o Brady: Voorspellende astrologie e p. 221 – 251 (theorie) en p. 318 – 372
(naslagmateriaal en tabellen)
o Brady: De Saros-cyclus. Verduisteringen in familieverband. Symbolon 5.4 (PDF op
Dokeos in Lesmaterialen)

o

•
•
•

2.01 F
•
•
•
•
•
•

Meridian, Bill: De voorspellende kracht van eclipspaden. Symbolon 1.4 (PDF op
Dokeos in Lesmaterialen)
o Hamaker-Zondag: Eigen dagelijkse ritmen op de maat van de sterretijd. Symbolon 4.2
(PDF op Dokeos in Lesmaterialen)
Beluister de lessen Dokeos-lessen 201E-1 t/m 201E-3
Schrijf je vragen op en lever die in voor de online les van 16 april 2019
Toets: De opdracht voor de toets maak je thuis, en op school heb je een feedbacksessie met
minimaal twee medestudenten. Je kunt de toets dus alleen doen wanneer er minimaal drie
deelnemers aan de toets zijn. Het verslag van de toets wordt ook gedrieën gemaakt.

Solaren, lunaren en andere terugkeerhoroscopen. (3 stp)
Beluister op Dokeos de lessen 201F-1 tot en met 201F-3
Maak de oefenopdrachten.
Bestudeer de uitwerking van de oefenopdrachten in les 201F-4 en 201F-5
Beluister de les ‘Solaren als levensverhalen’. Dit is een uitgebreide lezing geweest die Karen
heeft bewerkt als toevoeging aan en verdieping van het onderdeel Solaren.
Je krijgt voor de trainingsdag ruim van te voren een opdracht in “Leerpad Opdrachten
Trainingen” die we op de trainingsdag gaan doornemen, en verder gaan oefenen. Lever ook
je vragen op tijd in. De trainingsdag is 8 mei 2019
Bij dit onderdeel speelt, naast het analyseren en duiden van de solaar ook het goed en
evenwichtig verwoorden voor een klant een grote rol.

2.01 G De combinatie van de technieken in de duidingspraktijk: prognoses en tendensen afleiden
en duiden (6 stp)
• Je krijgt een opdracht ter voorbereiding, die we gaan uitpluizen en duiden. Heel belangrijk is
dat je hem voorbereid hebt, omdat dit de laatste check is op je duidingen en duidingsaanpak.
• Trainingsdag: 29 mei 2019
• De tweede trainingsdag gaan we aan de slag met de horoscoop voor de eindtoets. Degenen
die zich aangemeld hebben voor de toets moeten uiterlijk 20 mei (graag eerder!) hun
opdracht voor een reële klant hebben ingeleverd bij Karen. Dan kan Karen ze nog nakijken.
Als de analyse nog teveel tekortkomingen heeft, moet de student dat nog bijwerken, want de
analyse moet voldoende zijn om ook de toets te kunnen doen. De schriftelijke duiding is een
onderdeel van de toets zelf en wordt apart beoordeeld. Lever je hem ná de tweede
trainingsdag in, dan is hij niet meer zelfstandig gemaakt omdat we op deze dag op de
horoscoop in gaan. Dat betekent dat hij dan niet meer beoordeeld kan worden.
Op de tweede trainingsdag kun je de dingen waar je tegenaan loopt of vragen over hebt
inbrengen in de training en kunnen de andere studenten meedenken en mee duiden. Ook
studenten die niet aan de toets meedoen kunnen de opdracht maken als oefening.
• Trainingsdag: 5 juni 2019
De derde trainingsdag is de sessie met de klant zelf, waarbij de examenstudenten elk een
deel van de duiding geven aan de klant. Studenten die de toets doen overleggen onderling
wie welk onderdeel doet. Alle andere studenten zijn aanwezig en geven na afloop feedback.
Ook de klant zelf geeft feedback. De inhoudelijke kant van de feedback bespreken we
vervolgens alsof het een leertoets is.
• Trainingsdag: 12 juni 2019

Afsluiten van Module 2.01 als geheel (0,5 stp)
• De student schrijft een zelfevaluatie. Zie hiervoor de modulebeschrijving.

Leerpaden:
Modulebeschrijving:
Lees deze voor de inhoud en manier van toetsen van de submodules, en de verplichte
literatuur.
Werkmaterialen:
Horoscopen en lijsten van progressies en transits die in de online lessen worden gebruikt.
Lesmaterialen:
Artikelen over voorspellende astrologie.
Opdrachten trainingen:
Hier staan de opdrachten met bijbehorende horoscopen, die niet online na te kijken zijn
maar waar we op de trainingsdagen mee aan de slag gaan.
Lees de modulebeschrijving na hoe je de module 2.01 als geheel kunt afsluiten.
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