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Basics PsychoAstrologie
Iedereen kan met astrologie beginnen.
De cursus Basics PsychoAstro leert je snel, efficiënt én met een dosis gezond verstand de
basisstructuur uit iemands horoscoop te halen. PsychoAstrologie is een verrijking als je
evenwichtige relaties belangrijk vindt.
Spirit + Ratio = Inzicht.

Thema's als relatie, opvoeding lopen als een rode draad door de lessen.
Psycho Astro legt het accent op talenten, valkuilen en mogelijkheden.
De opleiding is ideaal voor wie onmiddellijke duiding centraal stelt.
Het niveau is van het type hoger onderwijs.
Er is geen voorkennis vereist.

Basics PsychoAstro
Het programma omvat 3 modules.
PsychoAstro Module I: Basis Astrologie.
PsychoAstro Module III: Duidingstechniek & Interpretatieleer.
Elk lessenblok bestaat uit een brok nieuwe materie afgewisseld met praktische toepassingen en
duidingsoefeningen.
Module II: Astronomie voor Astrologen is een informatief cursusblok en de inhoud van de omvangrijke syllabus
dient elke student vanaf het niveau Advanced te kennen.
Tijdens de lessen en opdrachten analyseer je vooral jezelf, maar ook medestudenten, je ouders, broers,
zussen, partner en exen, kinderen, vrienden,…

Praktisch
Didactisch beschik je over een pc en best ook over een tablet of notebook.
Maak een gmailadres aan want alle syllabi, opdrachten, charts, nota's en instructies worden op Google Drive
gezet. Er is WIFI ter beschikking om charts, lesnota's en updates 'on the spot' via Drive te uploaden.

Syllabi en Opdrachten
De cursusboeken van de Modules en nog andere syllabi van School Voor Astrologie kun je uploaden via Drive.
Per lesblok krijg je via Drive een Opdracht in een Worddocument met instructies en een voorbeeld.
Je gemaakte opdrachten stuur je elektronisch door en je krijgt een persoonlijke comment in reply.
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Basics PsychoAstro Concreet
Prijs
PsychoAstro Basics à €2500 = 20 zaterdagen of 10 weekends of 100 lesuren
PsychoAstro Turbo à €1300 = 20 avonden of 50 lesuren
PsychoAstro Intro à €700 = 10 avonden of 25 lesuren
PsychoAstro Spot à €300 = 3 avonden of 9 lesuren

Inschrijvingen en Booking
Basics PsychoAstro cursussen vind je aangekondigd in SVA ACTUA en in AGENDA.
Vanaf 6 personen, kan je zelf een cursus boeken en je agenda bepalen.

Betaling
Cash of Storting met vermelding BASICS PSYCHO ASTRO
Iban: BE86 6711 6392 7950 - Bic: EURBBE99

Contact
ElineSVA@gmail.com
Sms 0476 374 372

Basics PsychoAstro Lesinhoud
Module I : Basis Astrologie, lesgever Eline Rootsaert
Astrologie: filosofie van het evolutionaire denken, astrologie en esoterie, zin en onzin.
Horoscopie: fundamentele technieken van de 12 archetypen, kruisen en elementen, hemellichamen in teken
en in huis.
Praktische duiding: horoscoopstructuur en basispotentieel, talenten en valkuilen.
Opdrachten: aan Module I zijn 8 mailopdrachten verbonden; een persoonlijke comment volgt op je ingestuurd
werkstuk; dus niemand kijkt je met de nek aan als je de opdracht niet hebt gemaakt.

Module II : Astronomie voor Astrologen, lesgever Ir. Rini Verpraet
Deze technische maar interactieve en vooral leerrijke module loopt midden in het programma omdat het
plezieriger les volgen is als je al wat astrokennis hebt opgedaan.
Praktische duiding: computersimulaties siderische en tropische zodiak, sterrentijd, precessie van de
equinoxen, planetenloop en retrogradegang, maanfasen en maansknopen; oefeningen over hoekverdeling en
huizen, tijd en ruimte, solaar en transits.
Opdrachten: er zijn geen opdrachten aan Module II verbonden; de lessen zijn informatief en vooral leuk; de
inhoud van de dikke syllabus is pas leerstof voor Module V.

Module III : Duidingstechniek & Interpretatieleer, lesgever Eline Rootsaert
Astrologie: filosofie van het holistische denken, inleiding tot Jung en analytische psychologie.
Horoscopie: techniek van de superieure en inferieure functie, interacties van de archetypes en psychoduiding.
Praktische duiding: psychoduiding en analyse van kernproblematieken.
Opdrachten: aan Module III zijn 12 Opdrachten verbonden; wil je doorgaan naar Module IV, het Advanced
niveau, dan moet je deze tot een goed einde brengen.

