
 
 

2020 
Module 2.01 Voorspellende astrologie 

 
18 studiepunten = 504 uur 

 
Lesoverzicht in submodules: 

 
- 201 A Theorie en achtergronden van de progressieve astrologie 

▪ Inleiding in de voorspellende astrologie.  
▪ Introductie op primair, secundair, transit en zonneboog.  
▪ Progressies instellen in software. 

- 201 B  Transits – theorie en duiding  
▪ Stationaire en gewone transits. 
▪ Basisbetekenissen werken overal. 
▪ Zelfde dag, zelfde transits, andere levens. 
▪ De invloed van transits in je vroege jeugd. 
▪ Transits in de mundane astrologie. 

- 201 C Primaire directies en secundaire progressies technisch duiden 
▪ Primair, secundair, transit – zoek de verschillen 
▪ Secundaire Maan.  
▪ Voorbeeld. 
▪ Oefening. 

- 201 D  Combineren van de methoden 
▪ Aanpak combineren: techniek.  
▪ Combineren: duiding deel 1.  
▪ Combineren: duiding deel 2. 
▪ Voorbeeld. 
▪ Oefening. 
▪ Jods en ongeaspecteerde planeten in progressie en transit. 

- 201 E  Aanvullende voorspellende technieken 
▪ Secundaire Maanfasen . 
▪ Eclipsen en Maansknopen. 
▪ Aanvullende kleine technieken. 
▪ Momenten waarop dingen gebeuren.  

- 201 F  Solaren, lunaren en andere terugkeerhoroscopen. 
▪ Collectieve tendensen in solaren. 
▪ Solaren oefening Schwarzenegger. 
▪ Solaren oefening Rowling. 
▪ Solaren als levensverhalen. 

- 201 G De combinatie van de technieken in de duidingspraktijk: prognoses en tendensen  
 afleiden en duiden 

▪ Hoe zet je de duiding op? 
▪ Intensieve training. 



 
Data van online klassen, lessen in de school, en toetsen 

 
Online klassen avond 2.01 Tijden: 19:30 – 21:30 
7 januari 2020  2.01 A 
4 februari   2.01 B  
17 maart  2.01 C 
24 maart  2.01 C 
14 april   2.01 D 
2 juni   2.01 E 
 
Lessen overdag 2.01: ochtend 10:30 – 1, middag 2 – 5   
 
5 februari 2020  2.01 B ochtend en middag 
6 mei   2.01 D ochtend en middag  
20 mei   2.01 D ochtend en middag  
27 mei   2.01 D   ochtend en middag 
 
 
9 september  2.01 F ochtend en middag 
7 oktober  2.01 G ochtend en middag 
4 november  2.01 G ochtend en middag 
11 november  2.01 G examen-ochtend / dag 
 
Toetsen 2.01: op afspraak 
Bij voorkeur op een aantal maandag- en donderdagmiddagen. De toetsen mogen nog tot medio 2021 
worden gedaan.  

 
Lessen: 

✓ 36 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen. 
✓ 6 online klassen ter beantwoording van vragen over de lesstof. 
✓ 16 dagdelen training.  

 
Kosten:  
Optie 1: Alleen lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder begeleiding - 
beschikbaar: 4 maanden:  € 550,00 
Optie 2: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus 6 online klassen en begeleiding en 16 dagdelen 
training. *  € 995,00 
Optie 3: aanvullende toetsen (voor studiepunten)  € 175,00 
Optie 4: Alle lessen van de digitale leeromgeving volgen met alleen de 6 online klassen, zonder 
begeleiding, zonder toetsen en zonder training - beschikbaar: 5 maanden € 670,00 
Optie 5: Indien optie 1 of 4 is gevolgd en je later toch de begeleiding en trainingen wilt. Je krijgt 
opnieuw toegang tot de digitale leeromgeving, met online klassen en trainingen. € 746,25 
 
* de prijs voor de module 1.04 en 2.01 is nu extra voordeling, maar zal in de toekomst verhoogd worden tot de 
werkelijke kosten. 
 

Opgeven: http://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-module-astrologie/  
Email:  opleiding@astrologiecollege.nl  of info@asfaloth.nl   
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