Kennismaking met Astrologie

Leren berekenen horoscoop

INSCHRIJFSTROOK

10 woensdagavonden 19.30-21.30 uur
Start 23 januari 2019

Privé- of duolessen

Opsturen of e-mailen naar:

Astrologie is een symbolentaal die tot diepere
inzichten leidt in jezelf en de wereld om je heen.
De kennismaking met astrologie bestaat uit een
serie van drie cursussen: de kennismaking,
gevorderden 1 en gevorderden 2.
In deze cursus maak je kennis met de
basisprincipes van de astrologie en met je eigen
geboortehoroscoop. Je gaat aan het werk met de
relatie tussen planeten, tekens en huizen en leert
deze symbolen 'lezen' aan de hand van
verschillende oefeningen.
Voor de horoscooptekening heb ik de officiële
geboortetijd nodig, op te vragen bij de gemeente
waar je geboren bent.
Data 2019:: 23 januar1; 6 en 20 februari; 6 en 20
maart; 3 en 17 april; 1, 15 en 29 mei.
Kosten: 295 euro inclusief horoscooptekening.
Lesmateriaal: "Astrologie, een introductie" 18 euro
(wordt ook gebruikt voor Kennismaking 2).

Verlenging
2 woensdagavonden aansluitend
Om handen en voeten te geven aan de opgedane
kennis is verlenging met vier lessen mogelijk. We
oefenen hierin verder met het interpreteren van
verschillende basiselementen: de plaatsing van de
tekens op de huiscuspen, de verbanden tussen de
levensgebieden en de visuele verdeling van de
planeten over de horoscoop. Je leert ook de
symbolen kennen door je eigen horoscoop met de
hand te tekenen.
Data: 12 en 19 juni (of 26 juni).
Kosten: 56 euro.

Als je een horoscoop berekent, maak je vast
gebruik van bepaalde astrologische software.
Maar als je verder wilt met astrologie en de
standaardinstellingen van je software of van
websites (zoals astro.com) naar eigen wensen wilt
aanpassen, moet je eigenlijk weten hoe een
horoscoop berekend wordt. Dat is belangrijk want
als astroloog ben jij verantwoordelijk voor een
correct berekende horoscoop. Je moet ook eens in
je leven een horoscoop zelf hebben ingetekend.
Programma: lezen efemeriden; berekenen van
Ascendant, MC en planetenstanden, bepalen van
de aspecten en met de hand intekenen van de
horoscoop.
Privé of duolessen mogelijk.
Keuze tussen 4x 2.30 uur óf 5x 2.00 uur.
Kosten: 220 euro voor één cursist; 125 euro p.p. bij
twee cursisten.
Nodig: American Ephemeris for the 21st Century at
Midnight" van Michelsen; "The New American
Ephemeris for the 20th Century at Midnight" ook
van Rique Pottenger & Neil F. Michelsen.
* alle prijzen zijn inclusief btw.
Inschrijving geschiedt door de strook op te sturen
per post of e-mail én door het cursusgeld over te
maken op rek. NL17INGB0003290439 t.n.v. B. M.
Boucher o.v.v. de naam van de cursus.

Béatrice Boucher
Parkstraat 110-a ; 6828 JM Arnhem
information@icaquarius.nl
Voornaam ..........................................................
Naam..................................................................
Adres..................................................................
...................................................................
...................................................................
E-mail .................................................................
Geb. datum ........................................................
Geb. plaats/land ................................................
...................................................................
Geb. tijd (officieel) ............................................
Is het een gecorrigeerde tijd?...........................

Ik schrijf me in voor:
Kennismakingscursus 2019 ............................□
Verlenging van 3 lessen .................................□
Leren berekenen.............................................□
En ik heb het cursusgeld overgemaakt

□

Annulering en restitutie:
Indien een cursus of workshop vol is of niet
doorgaat, ontvang je het geld terug.
Restitutie bij annulering:
Annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang van de
cursus. Het kan alleen schriftelijk/ per e-mail gedaan
worden. Je krijgt een bevestiging en het
overgemaakte geld terug min 20 euro adm. kosten
voor de cursus. Daarna is restitutie niet mogelijk.

Handtekening en datum

