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Astrologie thuis studeren
Woon je in het buitenland of kun je geen les komen volgen, dan is de interactieve cursus
E-line Basics de oplossing. Vanaf €400 kan je Module I uit het Basics jaarprogramma al
doorwerken en daarmee je eerste praktische kennis opdoen van PsychoAstrologie!
Met de E-line Basics PsychoAstro formule studeer je thuis volgens je eigen ritme en tijd.
Lesinhoud en opdrachten komen uit het jaarprogramma Basics PsychoAstro.
De E-line formule is een interactief lessenpakket met opvolg via e-mail.
Jij beslist wanneer je een lesblok begint en een opdracht doorstuurt.

E-Line Basics Module I
Module I omvat 8 lesblokken.
Het programma is hetzelfde als Module I uit het jaarprogramma Basics PsychoAstro.

Updates
Per lesblok krijg je een Update doorgemaild in pdf of via Google Drive (upload).
Elke Update komt overeen met een lesblok hier op de School.
Er zijn 8 lesblokken, dus 8 updates.
Na elk lesblok volgt een opdracht (Worddocument).

Opdrachten
Jij besluit wanneer je een Opdracht aanvat.
Elke Opdracht is een Worddocument met instructies en een voorbeeld.
Je verstuurt je gemaakte Opdracht via e-mail en je kiest ervoor om persoonlijke comment te krijgen.

Syllabus
Maak een gmailadres aan en dan kan je Module I en nog andere syllabi van School Voor Astrologie uploaden
via Google Drive.

Horoscopen
De opdrachten maak je met de horoscoop van jezelf en van nog 4 andere personen naar keuze.
Jij stuurt de geboortegegevens door en je ontvangt een pdfmapje met de 5 horoscopen.

Feedback
Syllabus, updates en opdrachten zijn heel duidelijk, maar feedback is altijd mogelijk en indien mijn comments
onvoldoende zijn, stuur een mail. Ook een Skypegesprek is mogelijk: reken op €30 per half uur, al komt het
echt niet op 5 minuten aan. Het initiatief ligt bij jou.

E-Line Basics Module I Concreet
Prijs
€400 voor de syllabus, charts, updates, opdrachten
€500 voor de syllabus, charts, updates, opdrachten én de gepersonaliseerde comments

Betaling
Cash of Storting met vermelding E-LINE BASICS MODULE I
Iban: BE86 6711 6392 7950 - Bic: EURBBE99

Contact
ElineSVA@gmail.com
Sms 0476 374 372

Vervolg E-line Basics
Heb je er zin in gekregen, dan is er het vervolg van de Basics en de Advanced voor de die-hards!
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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.

