Cursus Astrologie voor beginners
Maar dan anders 😈
Geen droge, saaie stof maar leuke, interessante en dynamische leerstof…..

Les 1
-

Waarom Astrologie
Geschiedenis van Astrologie
Verschillende soorten en systemen binnen de Astrologie
Jouw horoscoop maken in Astro.com
Wat kun je met een horoscoop
De vier elementen
Meditatie, wat zeggen jou de planeten

Les 2
-

Nabespreking les 1
Horoscoop onderverdeeld in 3 gebieden
Dierenriemtekens= Ram, Stier, Tweelingen
Huizen= 1e,2e, 3e huis
De heersers, Mars, venus en mercurius
Numerologie 1, 2 en 3 en 11,22 en 33
Meditatie op de zon (zelfbewustzijn)

Les 3
-

Nabespreking les 2 = Ram, Stier en Tweelingen + mars, venus en Mercurius
Persoonlijke planeten en buitenplaneten
Dierenriemtekens = Kreeft, leeuw en maagd
De heersers Maan, zon en mercurius
Huizen (levensgebieden) 4,5 en 6
Numerologie 4,5 en 6, 44, 55 en 66
Meditatie op mercurius (communicatie)

Les 4
-

Nabespreking les 3 = Kreeft, leeuw en weegschaal + de heersers
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-

Dierenriemtekens= weegschaal, schorpioen en boogschutter
De heersers = venus, mars/ Pluto en Jupiter
Huizen (levensgebieden) 7, 8 en 9
Numerologie 7,8 en 9
Graden en boogminuten.
Meditatie op Venus (liefde, verbinden)

Les 5
-

Nabespreking les 4 = weegschaal, schorpioen en boogschutter
Een stukje psychologie
De vier elementen
Universele kleuren
Hoekpunten Ascendant, descendant, MC en IC
Meditatie op mars (opkomen voor jezelf)

Les 6

-

Nabespreking les 5
Dierenriemtekens= steenbok, waterman en Vissen
De heersers Saturnus, Uranus en Neptunes
Lage octaaf en hoge octaaf van dierenriemtekens en planeten.
Kritieke graden binnen de Astrologie en de betekenis.
Jouw zonneteken (zelfbewustzijn)
Meditatie op Jupiter (jouw geloof en overtuigingen)

Les 7
-

Nabespreking les 6 = steenbok, waterman en vissen + heersers
De polariteit van de dierenriemtekens
Aspecten = sextiel, driehoek, oppositie en conjunctie
Retrograde planeten & vorige levens
Jouw maan (emotionele veiligheid) in teken en element
Meditatie op Saturnus (jouw rem)

Les 8

-

De maansknopen

-

Gelukspunt
Lilith

Les 9 herhaling van alle voorgaande lessen

-

Betekenis leeg huis
Decanaten
Een terugblik op 1 t/m 12 dierenriemtekens, huizen en numerologie
Aspecten op jouw zon en maan
Meditatie op Uranus (wat maakt jou bijzonder en uniek)

Les 10

Nabespreking les 1 t/ 9

-

Samenkomst op een centraal punt.
We bespreken elkaars horoscoop
Handige tips tijdens het duiden van een horoscoop
Psychologie, do’s en don’ts
Systemische opstelling met planeten
Uitreiking deelnamecertificaat

Afscheid

Let op = Het programma, datums en inhoud is afhankelijk van de groepsgrootte en is onder voorbehoud. Je kunt geen rechten
ontlenen aan de hierboven vermelde informatie.
Op alle cursussen, Webinars en bijeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de AVG privacy-beleid van
toepassing. Deze zijn te downloaden op www.paraholon.nl
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