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Opdracht 
 
Doen: 
1. Lezen: 

- Lesmateriaal Aspecten 
- Voor majeure en mineure aspecten: Analyse van aspecten blz. 10 t/m 55 (oude druk: blz. 5 

t/m 52) 
- Voor in- en uitgaand en toe- en afnemend: Analyse van aspecten blz. 56 t/m 66 (oude druk: 

blz. 53 t/m 63) 
- Voor Aspecten buiten teken en ongeaspecteerd: Analyse van aspecten blz. 67 t/m 82 (oude 

druk: blz. 64 t/m 80) 
2. Bekijk de videolessen:  

- Majeure en mineure aspecten 
- In- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten 
- Aspecten buiten teken 
- Ongeaspecteerd en duet 

3. Kijk of je een van de volgende mineure aspecten in je horoscoop hebt staan: het halfvierkant, 
anderhalfvierkant of halfsextiel. Duid dit aspect op de gebruikelijke wijze: 
- noteer of benoem van de betrokken planeten de tref- of steekwoorden op; 
- combineer de gevonden tref- of steekwoorden tot een verhaal of mogelijke uitingswijze; 
- kijk om welk aspect het gaat en noteer de mogelijke uitwerking hiervan bij de betrokken 

planeten 
4. Onderzoek twee majeure aspecten met behulp van de vragen op het opdrachtformulier 

Opdracht In- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten. 
5. Kijk of je eventueel aspecten buiten teken hebt. Herken je de eventuele uitwerking van deze 

planeten of dit aspect in je leven of juist niet? Werkt het aspect eventueel anders uit dan de 
aard van het aspect? 

6. Kijk of je eventueel een ongeaspecteerde planeet of duet in je horoscoop hebt staan. Hoe 
werkt deze planeet uit? Is dat in extremen of is de energie van deze planeet eventueel een 
familiethema in jouw voorouderlijn? 

 
Downloads onder Materialen: 

- Opdracht Aspecten gevorderden 

- Opdracht In- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten. 

- Lesmateriaal Aspecten 
 
Downloads onder Materialen Majeure en mineure aspecten: 

- Presentatie Aspecten gevorderden 
 
Downloads onder Materialen: in- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten 

- Presentatie In- en uitgaand en toe- en afnemend 
 
Downloads onder Materialen Aspecten buiten teken: 
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- Presentatie Aspecten buiten teken 
 
Downloads onder Materialen Ongeaspecteerd en duet: 

- Presentatie Ongeaspecteerd en duet 
 
Literatuur die je kunt lezen: 

- Majeure en mineure aspecten van Marjolijn Cremers 

- Analyse van aspecten van Karen Hamaker-Zondag 

- De Jodfiguur en ongeaspecteerde planeten van Karen Hamaker Zondag 

- Ongeaspecteerd, ongeaccepteerd van Atie Kaper 

- Astrologie II, Aspecten van Mellie Uijldert 

- Planeten en Aspecten in de horoscoop van Robert Pelletier 

- Aspecten van Bill Thierny 
 
Volgende workshop: Elementen en huizencycli 

https://opleidingscentrum.ishtar.nl/shop/elementen-en-huizencycli/

