Module 1.05 Kinderhoroscopen.
Specialisatie, aanvullend op duidingsmodule 1.04
2021
Voorwaarde voor deelname: vertrouwd zijn met het duiden van een geboortehoroscoop.
2,5 studiepunten = 70 uur

Lesoverzicht in de digitale leeromgeving:
Voorwaarde: vertrouwd zijn met het duiden van een geboortehoroscoop.
• 1.05 – 1 Hersenen en hormonen
• 1.05 – 2 Nieuwetijdskinderen
• 1.05 – 3 Planeten komen met een verhaal – het leven vult het aan…
• 1.05 – 4 Specifieke duidingsaanwijzingen
• Documentaire over het verschil tussen jongens en meisjes.

Data van training in de school, en toets
Training overdag 1.05: ochtend 10:30 – 13:15, middag 14:15 – 17:00
Woensdag 16 juni 2021
Voor de training krijg je een oefenhoroscoop (die zit al in de digitale leeromgeving) om de specifieke
thema’s voor kinderhoroscopen te duiden. Op de trainingsdag bespreken we de duiding (graag
vragen en duidingsproblemen van te voren inleveren). Het is de horoscoop van een volwassene: hoe
zou je de belangrijke kinderthema’s hebben geduid als zijn ouders bij je waren gekomen? Aan het
einde gaan we zien wat hij als kind wel en niet heeft gekregen, en hoe dat op zijn leven heeft
ingewerkt.
Toetsbespreking 1.05: middag 14:00 - 17:00
Datum in gezamenlijk overleg
De toets bestaat uit het duiden van kind-thema’s (zoals we die in de lessen en training hebben
geleerd) van een kind uit de familie van een medestudent. De ouders van dat kind geven feedback op
je duiding. De toetsen worden voor de hele groep besproken, waardoor we kunnen leren van elkaar.
De toets met feedback van de ouders moet twee weken voor de af te spreken datum ingeleverd zijn.
Nadere informatie:
Training:
Woensdag 16 juni 2021 van 10:30 – 17:00, lunchpauze van 13:15 – 14:15
Toetsbespreking:
Datum in gezamenlijk overleg, op een middag van 14:00 – 17:00 uur.
Lesadres:
Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen, of online.
Kosten module:
€ 165,00 voor lessen en training
Kosten toets:
€ 75,00
Email:
info@asfaloth.nl
Opgeven:
http://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-module-astrologie/

