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Module 3.02 De astrologie van politiek en wereld 

 
9  studiepunten = 252 uur 

 

 
 

Algemeen: 
 
Deze module bestaat uit 

- Een zeer uitgebreide introductie over wereldbepalende machtsstructuren, met 22 lessen in 
de digitale leeromgeving 

- In totaal 47 lessen in de digitale leeromgeving 
- Literatuurstudie, zowel uit boeken als artikelen uit Symbolon 
- 7 dagdelen training met daarin gezamenlijk werken aan de astrologie van actuele 

wereldproblemen, en leerzame gebeurtenissen. 
- Voor degenen die ook de toets doen: er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk 

inlevert waarin je een politiek of wereld-onderwerp astrologisch en op basis van feiten 
uitwerkt.  

 
Als je de astrologie van politiek en wereld bestudeert, moet je op de hoogte zijn van bestaande 
dynamieken en machtsstructuren in de wereld. Die achtergronden zijn onontbeerlijk voor het 
duiden van horoscopen, inclusief progressies, van onder andere landen, regeringen, instellingen en 
grote bedrijven.  
 
Module 3.02A bestaat daarom uit 24 lessen in de digitale leeromgeving die helemaal gaan over de 
machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten, hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen 
tot op de dag van vandaag. 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 als 
Assange (Wikileaks), Snowden. Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis en anderen.  
 
Bij deze lessen laten we alles wat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet 
nodig om ook de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je 
zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt. Deze 24 lessen geven een indringend beeld en 
vaak ook schokkend beeld van de machinaties van de macht, 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.  
 
 
 
 
 



Lesoverzicht in submodules: 
 

- 3.02 A Aanpak en achtergronden 
        Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:  

§ De basis van de macht; historische ontwikkelingen tot waar we nu staan 
§ De superklasse 
§ Geld en politiek 
§ De Council on Foreign Relations en de Tweede Wereldoorlog 
§ Denktanks, adviseurs en lobbygroepen 
§ De grote internationale machtsstructuren: Bilderberg, Trilaterale Commissie, 

WEC, G-top bijeenkomsten. 
§ Ontwikkelingen van medio 20ste eeuw tot nu 
§ Het militair-industrieel apparaat 
§ Klokkenluiders en hun voorbeelden 
§ Journalistiek, media en macht 
§ Liefdadigheid, wetenschap en industrie 
§ Wat is de ‘deep state’? 
§ Wereldregering of de wereld op een kruispunt? 
§ En nog veel meer…. 

- 3.02 B  Landenhoroscopen 
§ Wat is een geldige horoscoop van een land? 
§ Hoe onderzoek je een land? 
§ Voorbeelden 

- 3.02 C Presidenten, regeringen, politieke partijen 
§ Kabinetshoroscopen, regels en duiding 
§ De inauguratiehoroscoop 
§ Horoscopen van politieke partijen: mogelijkheden en onmogelijkheden 
§ De president als dictator 

- 3.02 D Jungiaanse psychologie en wereldgebeuren 
§ Endogame en exogame tendensen 
§ Instincten  
§ Psychopathologie en macht 
§ Enantiodromie 
§ Macht en angst 

- 3.02 E  Gebeurtenissen, conflicten, personen 
§ Gebeurtenissen met een symboolwaarde 
§ Gebeurtenissen rond eenzelfde thema 
§ Revoluties, opstanden en conflicten 

- 3.02 F  Instellingen, onderhandelingen, contracten 
§ Navo, NSA, EU, etc. 
§ De vluchtelingendeal 
§ Aankondigingen en handtekeningen 

- 3.02 G Eclipsen, ingressen, nieuwe manen 
              Dit is een kleine submodule met een paar aanvullende benaderingen. 

§ Verduisteringen in de politieke astrologie 
§ Eclipspaden (ook vooruitlopend op de module Geo-astrologie) 
§ De voorspellende waarde van ingressen en nieuwe manen. 

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

 



 
Data van trainingen in de school 

  
Trainingsdagen: 
20 januari 2022  3.02 A  ochtend van 10:30 – 13:30 
16 maart 2022  3.02 A en B  hele dag van 10:30 – 17 uur 
20 april 2022  3.02 C en D hele dag 
1 juni 2018  3.02 E, F en G hele dag 
 
Op de trainingsdagen gaan we ons met behulp van de juiste horoscopen zo veel mogelijk bezig met 
actuele ontwikkelingen; er is alle ruimte voor eigen inbreng en onderzoek. 
20 januari is een introductie, 6 juni staat geheel in het teken van een analyse op basis van Jungiaanse 
psychologie.  
 
Toets 3.02 
Er is één afsluitende toets waarin je een werkstuk inlevert waarin je een politiek of wereld-
onderwerp astrologisch en op basis van feiten uitwerkt.  
 
Lessen: 
47 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen. 
7 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 begeleiding en 7 dagdelen training.  € 795,00 
Optie 3: aanvullende toetsen (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 online klassen en 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   


