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MEDISCH ASTROLOGISCH JAAR 
-voor niet-medische astrologen- 

In het seizoen 2013-2014 wordt er opnieuw een speciale nascholingscursus over medische astrologie 
verzorgd in 1) Schilde bij Antwerpen,  op maandagavond, en 2) in Doorwerth op zaterdagochtend van 
10.00-13.00 uur. Dit is het programma voor de cursus in Doorwerth, Kasteelweg 1. 
We zullen ons in 12 lessen bezighouden met de astrologische symboliek van ziektepatronen en preventie 
hiervan in de horoscoop. De spirituele en metafysische aspecten achter de fysieke manifestaties zijn een 
belangrijk onderdeel van het lesmateriaal en bedoeld om ziektepatronen te kunnen begrijpen vanuit de 
horoscoop. Daarnaast is er veel aandacht voor de concrete techniek hoe je .e.e.a. in de horoscoop kunt 
terugvinden.  De cursus  gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen.  
De prijs is € 200,- + € 10,00  voor een PDF over Medische Astrologie, exclusief koffie & thee (50 ct per kop) . 
(te voldoen: contant bij de eerste les, of per INGbank, voor die tijd:  ING 7546160 ten name van CHTA-
Workshops, Ruurlo. 
 

Globaal programmaoverzicht 
 

Zaterdag 12 oktober 2013 10:00-13:00 uur 

“klassieke” uitgangspunten bij de medische 
astrologie. Korte samenvatting hoe een 
horoscoop accuraat te duiden. Filosofie over 
ziekte/gezondheid en de rol van medische 
astrologie. 
Zaterdag 19 oktober 2013 10:00-13:00 uur 

Psychosomathiek in de horoscoop, Dethlefsen. 
Dementie, Alzheimer, en de 3 Saturnus lagen 
De Hersenen 
Zaterdag 9 november 2013 10:00-13:00 uur 

Localiseren in de horoscoop, 
voorbeeldduidingen, bijv. Astma; De graden van 
de dierenriem. 
Endometriose  
Zaterdag 23 november 2013 10:00-13:00 uur 

Mars en het Reckewegsysteem,  
Zaterdag 14 december 2013 10:00-13:00 uur 

De ‘persoonlijkheid van een ziekte, zoals bijv. 
reuma, en hoe hiermee om te gaan. 
Huidklachten. 

Zaterdag 11 januari 2014 10:00-13:00 uur 

De drie miasma’s van Hahnemann in verband met 
de drie “Guna’s” uit de Hindu wereld en de 
implicaties hiervan voor 1) kanker, 2) 
kontaktziekten en 3) aura-bescherming. 
Zaterdag 1 februari 2014 10:00-13:00 uur 

Het hartchakra en hartziekten, chakra’s en het 
endocriene systeem.  

Zaterdag 15 februari 2014 10:00-13:00 uur 

Het 8e huis en chirurgische heelwording 
Zaterdag 1 maart 2014 10:00-13:00 uur 

De rol van Pluto bij moeilijk te begrijpen ziekten. 
Voorbeelden.  

Zaterdag 15 maart 2014 10:00-13:00 uur 

De Maan in de horoscoop : voeding en veiligheid 
van het lichaam. 
Zaterdag 29 maart 2014 10:00-13:00 uur 

Cheiron & ADHD 
Zaterdag 12 april 2014 10:00-14:00 uur 

transits van Saturnus door huis 6,8 en 12 bij 
ziekte. Afsluiting
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