
 
 

2019 – 2020 
Module 1.03 Elementen en kruizen 

 
3 studiepunten = 84 uur 

 
 

Opbouw module: 
 
De module bestaat uit: 

- de klassikale lessen van Stichting Achernar, ruim 6 uur les in de digitale leeromgeving. 
- aangevuld met literatuur en twee dagdelen training, en  
- een oefening in uittreksels maken. 

In de opleiding van Stichting Achernar wordt op verschillende momenten op de elementen en 
kruizen ingegaan. We hebben deze lessen in het studiejaar 2010-2011 opgenomen en omgezet voor 
de digitale leeromgeving. Het gaat om 2,5 dagdelen les die je nu thuis kunt beluisteren (met de 
koptelefoon gaat dat het beste). Je hoeft hier dus niet voor te reizen. 
 
De beste volgorde is: 

- Beluister eerst de lessen 1 en 2 in de digitale leeromgeving. Dit is een inleiding op de theorie 
van de elementen en kruizen.  

- Ga daarna naar het onderdeel Uittreksel elementen, en volg de aanwijzingen in het 
document ‘Praktijkvoorbeeld uittreksel maken’. Uittreksel 1, 2 en 3 zijn de opeenvolgende 
fasen van je uittreksel, als voorbeeld. Je maakt het uittreksel aan de hand van de literatuur. 

- Lees het bijgeleverde artikel ‘Thuis in je element’.  
- Volg daarna de lessen 3 tot en met 5 in de digitale leeromgeving. 
- Lees het boek ‘Jungs psychologische typen in de praktijk’.  

 
Literatuur: 
Psyche en astrologisch symbool hoofdstuk 3 en 4, pag. 36 – 90 
Elementen en kruizen als basis van de horoscoop, 160 p. 
Thuis in je element (artikel) – wordt bijgeleverd in de digitale leeromgeving. 
Jungs psychologische typen in de praktijk. 250 p. 
Cursusboek p. 5 – 6, p. 44 – 46. 
 
Training overdag: 13 mei 2020 van 10:30 – 17:00 uur, lunchpauze van 13 - 14 
Voor de trainingsdag nemen we op basis van loting 3 horoscopen van deelnemers, die thuis worden 
voorbereid en die we in de training gaan duiden. 
Toetsen 1.03: je krijgt een opdracht mee naar huis om te duiden. 
 
Kosten:   Optie 1: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus 2 dagdelen training: € 180,00 

Optie 2: aanvullende toets (voor studiepunten):  € 75,00 
Optie 3: alleen 2 dagdelen training:  € 95,00 

Opgeven: stuur een email aan opleiding@astrologiecollege.nl  of info@asfaloth.nl   
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