Module 3.03

2019 – 2020
Financiële en economische astrologie
9 studiepunten = 252 uur

Algemeen:
Deze module bestaat uit:
- Een zeer uitgebreide introductie over alles wat met de wereld van het geld te maken heeft,
een múst om te begrijpen hoe we er nu in de wereld voor staan. Dit onderdeel bestaat uit 30
lessen in de digitale leeromgeving.
- In totaal 35 lessen in de digitale leeromgeving.
- Literatuurstudie, zowel uit boeken als artikelen uit Symbolon tijdschrift en jaarboek.
- 8 dagdelen training met daarin:
o Psychologie in de wereld van het geld
o Workshopdag Marktanalyse door Irma Schogt op 19 maart 2020
o Astrologische versus niet-astrologische cycli
- Voor degenen die ook de toets doen: er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk
inlevert waarin je een financieel- of bedrijfs-onderwerp astrologisch en op basis van feiten
uitwerkt.
Toelichting:
Als je de astrologie van economie en geld bestudeert, moet je op de hoogte zijn van bestaande
dynamieken, de machten op de achtergrond, en de gang van zaken in de wereld van het geld. Die
achtergronden zijn onontbeerlijk voor het duiden van horoscopen, inclusief progressies, van onder
andere banken, valuta, monetaire instellingen als het IMF en de ECB, beurzen, en de rol van geld in
staatshoroscopen.
Module 3.03A bestaat daarom uit 30 lessen in de digitale leeromgeving die je diepgaande informatie
geven over de wereld van het geld, met veel belangrijke doch voor de meesten onbekende
informatie.
Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig
materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere
media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders. Deze lessen zijn een
afgeronde eenheid, maar tegelijkertijd een onmisbare aanvulling op module 3.02: De astrologie van
politiek en wereld, waarin submodule 302A, Wereldbepalende Machtsstructuren, een tweeluik
vormt met submodule 303A, De Financiële Wereld. Samen geven ze een totaalindruk van de
toestand in de wereld.
Bij deze lessen laten we, net als in module 3.02, alles wat te maken heeft met complottheorieën
links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van de wereld van het geld te begrijpen. Als
je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt, waarbij de

uitleg die ons gegeven wordt zelden weerspiegelt wat er wérkelijk speelt en bedoeld wordt. Deze 30
lessen geven een indringend en vaak ook schokkend beeld van wat zich achter de schermen afspeelt,
met vaak verrassende ontwikkelingen die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt, en
leren je waar je naar moet kijken en waar je op moet letten.

Onderwerpen in de submodules:
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De financiële wereld: geschiedenis, achtergronden en werkwijze.
Geld en ons financieel systeem; inflatie, deflatie, stagflatie,
Kwantitatieve versoepeling, het beleid van de ECB, TARGET-2, de Euro,
Het ontstaan van centrale banken, het ontstaan van de FED, het ontstaan van de BIS
en de machinaties achter de schermen,
Het huis Rothschild, the House of Morgan,
Banken, industrie, de nazi’s en de BIS; de BIS, de CFR en de EU,
Bretton Woods; goud, belastingen, bitcoins en Libra,
BRICS en de opkomst van China,
De jacht op het contante geld: de echte motieven…. En nog veel meer.
De astrologie van centrale banken, instellingen, goud, zilver, bitcoin en valuta
Horoscopen van instellingen, valuta en belangrijke momenten.
De astrologie van beurzen, een beursgang, cycli en marktanalyse
Astrologische factoren als indicatoren,
1e handelsdag, beursgang, de combinatie van astrologische en niet-astrologische
indicatoren,
Cycli en rente.
Horoscopen van bedrijven en fusies
Aanpak van bedrijfshoroscopen, theorie en praktijk,
Wat is het begin van een bedrijf? Fusiehoroscopen,
Progressies en transits in bedrijfshoroscopen.

Bij elke submodule wordt een overzicht van te bestuderen en relevante literatuur gegeven.

Data van trainingen in de school
Trainingsdagen:
4 december 2019
23 januari 2020
5 maart 2020
19 maart 2020
7 mei 2020

3.03
3.03 A
3.03 B
3.03 C
3.03 D

ochtend van 10:30 – 13:30 – psychologische inleiding
hele dag van 10:30 – 17 uur psychologie en Armstrong cycli
ochtend 10:30 – 13:30 uitwerken opdracht
hele dag van 10:30 – 17 uur Irma Schogt marktanalyse
hele dag van 10:30 – 17 uur bedrijfshoroscopen

Toets 3.03
Er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk inlevert waarin je een politiek of wereldonderwerp astrologisch en op basis van feiten uitwerkt.

Lessen:

35 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen.
8 dagdelen training

Kosten*:

Optie 1: Alleen lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder begeleiding –
beschikbaar: 4 maanden: € 595,00
Optie 2: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus begeleiding en 8 dagdelen training. € 795,00
Optie 3: aanvullende toets (voor studiepunten) € 175,00
Optie 4: Indien optie 1 is gevolgd en je later toch de begeleiding en trainingen wilt. Je krijgt opnieuw
toegang tot de digitale leeromgeving, met trainingen: € 596,25
In principe krijg je bij optie 4 het hele pakket opnieuw, maar krijg je 25% korting op de normale prijs.
Optie 4: deze optie is alleen mogelijk als er plaats is.
*De prijs voor deze module is nu extra voordelig, 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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