
 
 

 
Module 2.03 Relatie-astrologie 

 
9 studiepunten = 252 uur 

 
Lesoverzicht in submodules: 

 
- 2.03 A Inleiding en behoeften in relaties 

§ Inleiding 
§ Het 7e huis: relatiebehoefte en antwoorden technisch afleiden 
§ De rol van het 12e huis 

- 2.03 B  Synastrie 
§ Aspecten naar elkaar toe 
§ Planeten in elkaars huizen 
§ Jods en ongeaspecteerde planeten in de relatie-astrologie 
§ Maansknopen in relaties 

- 2.03 C Composites 
§ Composites 
§ Transits in composites en progressieve composites 
§ Jods en ongeaspecteerde planeten in de composite 

- 2.03 D  Het combineren van de onderdelen 
§ Combinatie van geboortehoroscoop, synastrie en composite 
§ Progressies en transits in de relatie 

- 2.03 E  Thema’s rond seksualiteit 
§ De complexiteit van het thema 
§ Horoscoopfactoren en seksualiteit 
§ Animus en anima 

 
 

Data van online klassen, lessen in de school, en toetsen 
 
Trainingsdagen – van 10:30 – 17:00 uur, lunchpauze van 13:15 – 14:15:  
203B 1 volgt  
203C 1 volgt  
203D  2 volgt  
De opdrachten voor de trainingen staat in de digitale leeromgeving. 
 
Online klassen – van 19:30 – 21:30:  
203A 1 volgt 
203B 1 volgt 
203C 1 volgt 
203E 1 volgt 
 



Lessen: 
18 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen. 
4 online klassen ter beantwoording van vragen over de lesstof. 
6 dagdelen training 
 
De lessen worden gegeven aan de hand van de volgende lesboeken: 

- Hamaker-Zondag: De astrologie van relaties. 
- Greene: Relatie astrologie. 

 
Aanvullende boeken: 
Hamaker-Zondag:  

- Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man 
- Het projectiemechanisme in de praktijk 

 
 

 
Kosten:  
Optie 1: Alleen 18 lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder begeleiding - 
beschikbaar: 4 maanden:  € 375,00 
 
Optie 2: Alle 18 lessen van de digitale leeromgeving plus 4 online klassen en begeleiding en 6 
dagdelen training, dus het totaalpakket:  € 675,00 
 
Optie 3: aanvullende toetsen (voor studiepunten)  € 195,00 
 
Optie 4: Alle lessen van de digitale leeromgeving volgen met alleen de 6 online klassen, zonder 
begeleiding, zonder toetsen en zonder training - beschikbaar: 4 maanden: € 455,00  
 
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: € 506,25 
In principe krijg je bij optie 5 het hele pakket opnieuw, maar krijg je 25% korting op de normale prijs.  
Optie 4 en 5: deze opties zijn alleen mogelijk als er plaats is. 
 
Opgeven: https://www.asfaloth.biz/c/astrologie voor de volledige losse modules; voor de deel-

opties: https://www.asfaloth.biz/c/opties  
 Voor de volledige student-opleiding aan de Academie voor Toegepaste Astrologie: 

https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-academie-voor-
toegepaste-astrologie/  

Email:    info@asfaloth.nl   
 
 
 


