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Module 2.03 Opzet en aanpak

Algemeen:
Deze module bouwt voort op kennis die we ons in andere modules hebben eigen gemaakt:
- De duiding van het zevende huis is al in module 1.04 geleerd,
- De duiding van Zon, Maan, Venus en Mars in module 1.02.
- De theorie en praktijk van de Maansknopen hebben we geleerd in module 1.08,
- De methoden waarmee, en de manier waarop we transits en progressies gebruiken grijpt
terug op module 2.01
In het eerste jaar Jungiaanse psychologie, module 1.06, waren twee boeken verplicht die van groot
belang zijn voor de module relatieastrologie; ook de inhoud van deze boeken wordt in deze module
als bekend verondersteld:
- Hamaker: Het projectiemechanisme in de praktijk
- Hamaker: Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man.
In het derde jaar Jungiaanse psychologie, module 3.06, staat een belangrijk boek over
psychopathologie op de verplichte lijst, dat ook voor deze module van belang is:
- Storms, J.: Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren.
Uitgeverij Ankh-Hermes.

2.03 A Theoretische inleiding en relatiebehoefte in de horoscoop
• Bestudeer ‘’De astrologie van relaties” deel 1, hoofdstuk 1 t/m 4, pag. 10 – 49 Daarvan is
hoofdstuk 3 een voorbeeldduiding van relatiethema’s van het zevende huis. Je kunt voordat
je dit hoofdstuk bestudeert eerst zelf proberen tot een duiding te komen, en daarna de
uitwerking in hoofdstuk 3 doornemen. In principe heb je in het onderdeel horoscoopanalyse
(module 1.04) het zevende huis al leren duiden; het gaat hier op dezelfde manier.
• Beluister les 2.03A-1:
o 2.03A-1 Algemene inleiding op allerlei soorten relaties. Hoe pak je de duiding van
een relatie aan?
• Maak vooraf de oefening die bij de volgende les, 2.03A-2 hoort en bestudeer daarna de les in
de digitale leeromgeving:
o 2.03A-2 7e huis oefeningen in beeldherkenning.
• Bekijk daarna de aanvullende les:
o 203A-3 Ouder-kind, het 12e huis.
• Bestudeer hoofdstuk 13 uit ‘’De astrologie van relaties”: Persoonlijke planeten in relatie:
jijzelf en je projecties. De duiding van Zon, Maan, Mars en Venus hebben we in module 1.02
al geleerd en wordt hier bekend verondersteld.

•
•

Schrijf je vragen op (uiteraard kunnen dat ook vragen over de duiding van het zevende huis
en de duiding van Zon, Maan, Venus en Mars zijn) en stuur die op tijd in voor de online les op
30 maart 2021.
Toets is formatief met medestudenten: je krijgt een opdracht mee naar huis die je zelfstandig
moet maken, en op de toetsmiddag moet inbrengen en waar je medestudenten feedback op
geven. Je krijgt hierover nadere uitleg. De groep studenten die deze toets wil doen (minimaal
3) moet gezamenlijk een afspraak maken om een datum vast te stellen.

2.03 B Synastrie
• Bestudeer ‘’De astrologie van relaties” deel 2, hoofdstuk 5 t/m 8, pag. 51 – 116
• Wanneer je nog niet goed met Solar Fire overweg kunt ten aanzien van relaties, bekijk dan
eerst 2.03 F.
• Maak de oefenopdracht ‘Aspecten naar elkaar toe’ en bekijk daarna les 2.03B-1
o 2.03B-1 Oefeningen aspecten naar elkaar toe, inclusief huisheren
• Maak de oefenopdracht ‘Planeten in elkaars huizen’ en bekijk daarna les 2.03B-2
o 2.03B-2 Oefeningen planeten in elkaars huizen, inclusief huisheren
• Bestudeer daarna d volgende twee lessen:
o 2.03B-3 jods en ongeaspecteerd deel 1
o 2.03B-4 jods en ongeaspecteerd deel 2
• Bestudeer Hoofdstuk 8 van De astrologie van relaties. Maak de oefening voor de
maansknopen en bekijk daarna de volgende les:
o 2.03B-5 Maansknopen in relaties
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 20 april 2021.
• De trainingsdag is op 21 april 2021.
Opdracht: pas de synastrie-regels toe op voorbeelden uit je eigen omgeving. Dat kan voor
willekeurig welke relatie zijn, van ouder-kind, partnerrelaties tot werkrelaties etc. Werk een
aantal duidingen uit. Is dat wat je geduid hebt in lijn met wat er werkelijk gebeurt? In deze
training gaan we je duidingen bespreken en leveren medestudenten ook feedback. Lever
vooraf de betrokken horoscopen bij Karen in, dit ter voorbereiding. Geef aan of je
toestemming hebt om de horoscoop in de les te gebruiken. Zo niet, dan zal Karen ze
uitsluitend voor de voorbereiding gebruiken. Als je ze wel mag gebruiken worden ze zonder
geboortegegevens geprojecteerd.
2.03 C De composite
• Bestudeer ‘’De astrologie van relaties” deel 3, hoofdstuk 9 en 10 en van Liz Greene Relaties
en hoe ze te overleven Deel 1: de composite horoscoop.
• Maak de oefenopdracht 2.03C die je op Chamilo kunt vinden. Deze opdracht is in lijn met hoe
dit onderdeel getoetst wordt.
• Beluister de volgende les voor de uitwerking. In deze les werken we duidingen uit, én gaan
we kijken naar een paar uitwerkingen in de praktijk.
o 203C-1 Composite oefening: composite Ramses Shaffy en Liesbeth List.
• Bestudeer De astrologie van relaties hoofdstuk 11 en 12.
• Beluister de volgende lessen:
o 203C-2 Transits en progressieve composite
o 203C-3 Jods en ongeaspecteerd in composite deel 1
o 203C-4 Jods en ongeaspecteerd in composite deel 2: Monroe en de Kennedy’s
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 18 mei 2021.
• Trainingsdag 7 juni 2021.
Opdracht: Pas de composite-regels toe op voorbeelden uit je eigen omgeving. Dat kan voor
willekeurig welke relatie zijn, van ouder-kind, partnerrelaties tot werkrelaties etc.
o Werk een aantal duidingen uit.

o Is dat wat je geduid hebt in lijn met wat er werkelijk gebeurt?
In deze training gaan we je duidingen bespreken en leveren medestudenten ook feedback.
Lever vooraf de betrokken horoscopen bij Karen in, dit ter voorbereiding. Geef aan of je
toestemming hebt om de horoscoop in de les te gebruiken. Zo niet, dan zal Karen ze
uitsluitend voor de voorbereiding gebruiken. Als je ze wel mag gebruiken worden ze zonder
geboortegegevens geprojecteerd.
De composites worden wel geprojecteerd, aangezien deze zonder geboortedata zijn.
2.03 D Combinatie van analysetechnieken in de basis en in de tijd.
• Bestudeer ‘’De astrologie van relaties” deel 4, hoofdstuk 14 en 15, pag. 195 – 252
• Beluister de 3 lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde.
o 203D-1 Combinatie van methoden
o 203D-2A Progressies en transits in eigen horoscoop in relatie deel 1
o 203D-2B Vervolg van 203D-2A
• Beluister de 3 lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde. Bestudeer vervolgens uit
jaargang 22 nummer 2 van Symbolon het artikel ‘De vervlechting van horoscopen’.
• Bestudeer Greene: Relaties en hoe ze te overleven, deel 2: De eeuwige driehoek.
• Neem je uitwerkingen van de opdracht en de vragen die je hebt mee naar de trainingsdag op
23 juni 2023. Opdracht: geef een duiding van de Margarita affaire en betrek daarin zowel de
synastrie als de composite. Achtergrondinformatie is meegeleverd.
2.03 E Thema’s rond seksualiteit.
• Bestudeer:
o Hamaker: Seksualiteit in de horoscoop. 2 artikelen in Symbolon.
o Bachman, V.:
Misbruikthema’s in de horoscoop. Symbolon 7.2 (in PDF bijgevoegd)
Erotisch-seksuele misbruikthema’s in de horoscoop. Symbolon 7.3 (in PDF
bijgevoegd)
• Beluister de lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde. In deze lessen grijp ik ook deels
terug op mijn twee artikelen over seksualiteit in Symbolon, maar vat een paar voorbeelden
daaruit samen om ze in een groter verband te plaatsen: dat van de animus-anima thematiek.
o 203E-1 Seksualiteit, astrologie en therapie deel 1
o 203E-2 Seksualiteit, astrologie en therapie deel 2
• Voor een verdieping van de psychologische dynamiek die mede van invloed is op zowel
relaties in het algemeen als het beleven van seksualiteit: bestudeer de les (onderdeel van de
module 1.06 en 2.06 Jungiaanse psychologie)
o 1.06 Animus en anima
• Schrijf je vragen op en lever die in voor de online les van 15 juni 2021.
• De opdracht voor de toets maak je thuis, en op school heb je een feedbacksessie met
minimaal twee medestudenten. Je kunt de toets dus alleen doen wanneer er minimaal drie
deelnemers aan de toets zijn. Toetsdatum op afspraak.
2.03 F Algemeen: Solar Fire en relatie astrologie.
o Relaties in Solar Fire

Trainingsdagen:
203B 1
21 april 2021
203C 1
7 juni 2021
203D 2
23 juni 2021
De opdrachten voor de trainingen staat in de digitale leeromgeving.
Online klassen:
203A 1
30 maart 2021
203B 1
20 april 2021
203C 1
18 mei 2021
203E 1
15 juni 2021
Leerpaden:
Modulebeschrijving:
Lees deze voor de inhoud en manier van toetsen van de submodules, en de verplichte literatuur.
Werkmaterialen:
De gebruikte horoscopen plus PDF’s van relevante artikelen en informatie.
Oefenopdrachten:
Oefenopdrachten die je voorafgaande aan een les op Chamilo kunt maken en online kunt nakijken,
samen met de bijbehorende horoscopen.
Opdrachten trainingen:
Hier staan de opdrachten met bijbehorende horoscopen, die niet online na te kijken zijn maar waar
we op de trainingsdagen mee aan de slag gaan.
Lees de modulebeschrijving na hoe je de module 2.03 als geheel kunt afsluiten.
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