4-daagse cursus 2020
esoterische astrologie
met Béatrice Boucher
4 zaterdagen van 10.15-16.15 uur
Kan de horoscoop bestudeerd worden vanuit het standpunt van de ziel? Dit is een
interessante vraag die aanzet tot dieper nadenken over de energieën waarmee we
werken als astroloog.
Het boek ‘Esoterische Astrologie’ van Alice Bailey is deel uit de ‘Verhandeling over de 7
Stralen’ waarin verschillende aspecten van het bewustzijn worden belicht vanuit de relatie
tussen ziel en persoonlijkheid. Er worden hypotheses gepresenteerd die de moeite waard
zijn voor de astroloog die de relatie tussen kosmos en de cyclische ontwikkeling van
bewustzijn beter wil begrijpen én bereid is te experimenteren.
Deze intensieve cursus is bedoeld als inspiratiebron ter verdieping van de persoonlijke
ontwikkeling, visie en inzichten in de zielsgerichte benadering van leven, mens en kosmos,
en een goede voorbereiding op verdere studie. Een vervolg in een studiegroep behoort ook
tot de mogelijkheid.

programma
Dag 1 en 2 zijn gewijd aan de psychologie van de ziel zoals deze wordt omschreven in de
leringen van de Oude Wijsheid. De Zeven Stralen die de verbinding vormen tussen
esoterische psychologie en astrologie worden uitgebreid besproken. We doen een
verkenningsonderzoek van de eigen stralenkaart. De andere dagen zijn gewijd aan de
esoterische astrologie.
We zullen een aantal principes en wetten bespreken die fundamenteel zijn voor het
begrijpen van de zielsgerichte astrologie en het kunnen werken met deze nieuwe dimensies.
Er zijn leesopdrachten en door middel van oefeningen en het werken met horoscopen gaan
we aan de slag met wat wij bespreken. Zelf-reflectie staat centraal in de werkwijze.
Het programma is open voor alle astrologen en studenten van de astrologie met een zeer
goede basiskennis van de astrologie en met interesse voor de esoterische astrologie.
Voor meer informatie over de onderdelen van het programma z.o.z.
data:

locatie
kosten

4 zaterdagen van 10.15-16.15 uur; lunchpauze van 13.-14. uur.
Je kan je lunch meebrengen, er zijn ook eetcafe’s in de buurt.
Zomercursus: 8 en 22 augustus, 5 en 12 september 2020.
Herfstcursus: start oktober - in de planning
Arnhem, Parkstraat 110. Goed bereikbaar voor auto en ov.
395,00 euro incl. horoscopen, hand-outs, koffie/thee/lekkers (excl. lunch).

aanmelding & informatie: via inschrijfformulier
E information@icaquarius.nl T (026) 443 7852

onderwerpen die aan de orde komen
• Theosofie en de werken van HPB en Bailey; de terminologie.
• De psychologie van de ziel in de westerse en oosterse psychologie; psychosynthese
(Assagioli) en energievelden (chakra’s en auravelden).
• De structuur van het heelal vlgs de Oude Wijsheid: de 7 gebieden van ons zonnestelsel.
• Kosmische driehoek: Sirius, de Pleïaden en de Grote Beer; de 7 stralen en de tekens en
planeten.
• Betekenis van de 7 stralen voor de psychologie (stralenkaart) en voor de astrologie
(horoscoop).
• Grote astrologische cycli: van Vissen naar Waterman; betekenis voor de interpretatie.
• Nieuwe dimensies en de omkering van het wiel
• De drie heersers: exoterische, esoterische en hiërarchische heersers
• De Aarde en Vulcanus, de versluiering bij Zon en Maan.
• Ascendant, Zon en Maan in de zielsgerische astrologie.

Sommige onderwerpen zullen meer aandacht krijgen dan andere, afhankelijk van de
behoefte van de groep en de vragen. Hier doorheen geweven een aantal basiswetten,
(occulte wetten) en principes van de esoterie.
Lees ook dit artikel over esoterische astrologie
www.icaquarius.nl/esoterische-astrologie.htm

Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S
Béatrice is in Frankrijk geboren en woont sinds 1976 in Nederland
waar ze in aanraking kwam met de astrologie. Ze volgde lessen bij
diverse astrologen en studeerde af aan de Faculty of Astrological
Studies in Engeland waar ze sinds 2007 distance learning tutor is. In
1985 begon ze zich te verdiepen in verschillende spirituele stromingen
waaronder de esoterische astrologie die haar uiteindelijk de inspiratie
gaf om zich definitief op de astrologie te richten. Over de zielsgerichte
astrologie geeft ze sinds tientallen jaren ook introductie workshops
en verdiepingcursussen en begeleidt studiegroepen die zich willen
verdiepen in de esoterische astrologie.
Ze heeft haar praktijk in Arnhem waar men haar bereiken voor consulten.
Voor meer informatie zie haar website: www.icaquarius.nl T. (026) 443 78 52

