
 

Module 4.04 
Psychologie en ethiek van de 

astrologische praktijk. 
 

 
OPZET EN INHOUD 
In acht klassikale lessen zullen we ons bezig houden 
met de kernopgaven van de astroloog en de 
psychologische en ethische kanten van zijn werk. 
Aanvullend zijn er twee lessen in de digitale leeromgeving, 
met lesmateriaal in PDF. 
Doel: De student is in staat om een horoscoop in een breder perspectief van cultuur en 
opvoeding te zien, en is zich bewust van onderhuidse psychische dynamieken die zich in een 
astroloog-cliënt situatie kunnen voordoen, en weet daarmee op gepaste wijze om te gaan. 
De student is daarnaast in staat om ethisch om te gaan met zowel de gegevens van de cliënt, 
de verstrekte informatie, de wijze waarop de analyse wordt gegeven als wel met de 
administratieve afhandeling. 
In alle modules van de Academie wordt hier rechtstreeks en indirect al aandacht aan 
besteed, in deze module gaan we heel specifiek en soms ook op confronterende wijze op dit 
thema in. 
 
Inhoud van de klassikale lessen: 
Aan bod komen de volgende onderwerpen: 

- Technische problemen. 
- Taalproblemen, ook non-verbaal. 
- Overdracht en tegenoverdracht, en specifieke problemen in de astroloog-

cliëntrelatie. 
- Irrationele invloeden (de rol van intuïtie e.d.). 
- Zelfde horoscopen, andere levens: waar liggen de grenzen van de analyse?  
- De rol van cultuur en cultuurverschillen. 
- Paranormale ervaringen van cliënten.  
- Omgang met vertrouwelijke informatie. 
- Wat kan en mag je wel en niet zeggen in een consult? 
- Tot hoe ver gaat de neutraliteit van de astroloog? 
- In hoeverre is noodlot ook werkelijk noodlot? 
- Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. 
- De machtspositie van de astroloog. 
- Door de lessen heen worden de kernopgaven van de astroloog besproken, zoals die 

zijn weergegeven in de kwalificatiestructuur.  
 
Inhoud van de lessen in de digitale leeromgeving: 
2 lessen over vraagstukken rond leven en dood, uitgewerkt aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld. 



Als astroloog krijg je regelmatig te maken met levenssituaties van mensen waarbij het van 
het allergrootste belang is dat je zelf onbevooroordeeld kunt staan tegenover élke situatie 
van het lot. Je moet de nachtkant van het leven kunnen accepteren, maar minstens zo 
belangrijk is ook om zicht te hebben op de nachtkant in jezelf, als integraal deel van het 
leven. 
Vroeg of laat zul je in je praktijk bijvoorbeeld te maken krijgen met vraagstukken over leven 
en dood, vooral als het kinderen of mensen in de kracht van hun leven betreft. Cliënten 
willen dan bij je komen om een stervenservaring te verwerken, of zijn op zoek naar een 
antwoord op de vraag: waarom? Wat kan hier nu zinvol aan zijn? In deze twee lessen gaan 
we aan de hand van een indringend voorbeeld uit de praktijk zien hoe je daar als astroloog 
integer en respectvol mee om kunt gaan (het was de wens van de betrokkenen uit het 
voorbeeld om hun ervaring met anderen te delen). 
 
Lesdata: data volgen. Van 10:30 – 13:30 
Kosten:  

• Optie 1 is alleen de twee lessen in de digitale leeromgeving zonder toetsen en zonder 
begeleiding; 1 maanden beschikbaar = € 49,50 

• Optie 2: alle lessen in de digitale leeromgeving plus 8 dagdelen in de school, zonder 
toets: € 375,00 

• Toets: € 75,00 
Inschrijven:  https://www.asfaloth.biz/c/astrologie  
Lesadres:  Amsterdamseweg 156, 1182 HK  Amstelveen 
Email:  info@asfaloth.nl 
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