
 
 
 Workshop Elementen en huizencycli 
 
 

x c v b n m X C V B N M 

 

Opdracht 
Doen: 
1. Lezen: 

- Lesmateriaal Elementen 
2. Bekijk de videolessen:  

- Superieur en inferieur 
- In je element! 
- De vier lichamen en het creatieproces 
- De aardecyclus 
- De luchtcyclus 
- De vuurcyclus 
- De watercyclus 

3. Wanneer ben jij in je element? Komt dit overeen met de elementenverdeling in de tekens en/of 
huizen in jouw horoscoop?  

4. Wat is het superieure en wat is het inferieure element in jouw horoscoop? Staan er planeten in 
je inferieure element en hoe werkt deze planeetenergie uit? 

5. Onderzoek de aarde-, lucht-, vuur- en watercyclus. De aardecyclus ten aanzien van werk, hoe ga 
je om met het praktische aardse leven en je lichaam? De luchtcyclus ten aanzien van relaties: 
hoe ga je om met relaties en wat zijn jouw behoeften en verwachtingen in een relatie? De 
vuurcyclus ten aanzien van jezelf, kun je jezelf zijn, waar haal je zingeving uit? Ten aanzien van 
de watercyclus, hoe ga je om met je dieper liggende gevoelens en emoties?  
In welk huis staan er planeten en hoe werkt deze planeet door in de gehele huizencyclus? 

 
Downloads onder Materialen: 

- Opdracht Elementen en huizencycli 

- Opdracht Vragen watercyclus 

- Lesmateriaal Elementen 
 
Downloads onder Materialen: 

- Presentatie Superieur en inferieur 

- Presentatie In je element! 

- Presentatie De vier lichamen 
 
Downloads onder Materialen Aardecyclus: 

- Presentatie De aardecyclus 

- Vragen Aardehuizen 
 
Downloads onder Materialen Luchtcyclus: 

- Presentatie De luchtcyclus 

- Vragen Luchthuizen 
 
Downloads onder Materialen Vuurcyclus 

- Presentatie De vuurcyclus 

- Vragen Vuurhuizen 
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Downloads onder Materialen Watercyclus: 

- Presentatie De watercyclus 

- Vragen Waterhuizen 

- Opdracht Vragen Watercyclus 
 
Literatuur die je kunt lezen: 

- Psyche en astrologisch symbool van aspecten van Karen Hamaker-Zondag 

- Elementen en kruizen als basis van de horoscoop van Karen Hamaker-Zondag 

- Samenspel van Liz Greene 
 
Volgende workshop: De beroepscode en ethiek van de astroloog  
 

https://opleidingscentrum.ishtar.nl/shop/beroepscode-en-ethiek-van-de-astroloog/

