ASTROLOGIE PERSOONLIJK
VOOR MENSEN DIE OP EEN DIRECTE EN
PERSOONLIJKE MANIER NADER KENNIS
WILLEN MAKEN MET ASTROLOGIE

Astrologie...
Je hoort erover, leest stiekem wel eens een rubriekje in een tijdschrift, maar je weet tegelijkertijd, dat
de manier van astrologie bedrijven zoals in veel
weekbladen of op AstroTV erg oppervlakkig, ongenuanceerd en sterk op de massa gericht is.
Gelukkig biedt astrologie véél meer! Daarmee maak je kennis in deze korte cyclus.
De cyclus ASTROLOGIE PERSOONLIJK biedt jou de mogelijkheid iets van de essentie van de astrologie te leren
kennen, zonder dat je daarvoor een ingewikkelde en tijdrovende cursus hoeft te volgen. Deze cyclus biedt
bovendien praktische tools om direct te gebruiken je dagelijks leven, op school, in je werk.
En natuurlijk krijg je ook jouw persoonlijke geboortehoroscoop met daarbij de nodige tekst en uitleg.

ASTROLOGIE PERSOONLIJK is een combinatie van:
→
→
→
→
→
→

de basisbeginselen van de astrologie leren kennen en gebruiken in het dagelijks leven
je eigen geboortehoroscoop leren kennen en onderzoeken
jezelf en anderen beter leren kennen en begrijpen
handvatten krijgen om direct en effectief in balans te komen en jouw processen te begrijpen
een stap in persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling
begeleiding bij actuele persoonlijke thema’s

ASTROLOGIE PERSOONLIJK bestaat uit:
Vier praktische en ervaringsgerichte avonden, waarin een aantal kernthema's uit de astrologie worden
besproken en onderzocht aan de hand van je eigen geboortehoroscoop.
Uitgebreide informatie en gelegenheid tot uitwisseling via een besloten forum of een WhatsApp-groep.
Concrete handvatten voor praktische toepassing in het dagelijks leven.
We werken in kleine groepjes van minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.
De prijs is € 225,- (bij 4 deelnemers), € 195,- (bij 5 deelnemers) of € 175,- (bij 6 deelnemers);
incl. horoscoop, duiding en schriftelijke achtergrondinformatie.

DATA:

dinsdagavond 10 en 24 maart, 7 en 21 april 2020 van 19:30 - 22:30 uur.
Ruimte voor Balans, Potsweg 15-b in Enschede.

ASTROLOGIE PERSOONLIJK:

MEER DAN EEN CURSUS ASTROLOGIE
MEER DAN EEN ASTROLOGISCH CONSULT

INFORMATIE EN AANMELDING:
Hans Planje
info@hansplanje.nl
053 - 477 25 32

ONDERWERPEN:
Jouw persoonlijke geboortehoroscoop
Je geboortehoroscoop kun je beschouwen als een persoonlijke wegwijzer op je levenspad. Hij toont een
energiepatroon, waaruit jouw potenties, achtergronden, thema's, ontwikkelingsmogelijkheden en tijden van
verandering kunnen worden afgelezen.
Maar jouw horoscoop zegt niets over hoe je bent; hij geeft alleen je mogelijkheden aan. Je bent vrij om zelf
te kiezen wat je ermee doet in je leven. Wij zijn voortdurend bezig onze horoscoop in de wereld om ons
heen uit te drukken.
Een astroloog kan m.b.v. je geboortehoroscoop antwoorden geven op algemene levensvragen, zoals beroepskeuze, relaties, gezondheid, onderhuidse weerstanden en angsten, spirituele ontwikkeling, e.d.

De vier elementen
Met beide benen op de aarde staan, nattigheid voelen, je hart luchten, in vuur en vlam staan...
Onze taal zit vol met de vier elementen! Maar ook in ieder van ons en in onze omgeving zijn de vier elementen aanwezig. Geen van hen is goed of slecht. Ze vormen de basis van de astrologie en zijn als oerenergieën
in een voortdurende wisselwerking met elkaar in beweging.
De onderlinge verhoudingen zijn bij ieder mens verschillend en bepalen ons temperament. Maar zodra we
een element teveel benadrukken of een element als ongewenst afwijzen, raken we uit balans.
Wat is jouw temperament en hoe blijf je het best in evenwicht, bijvoorbeeld in stressvolle situaties?

De dierenriem als cyclus
De dierenriem kun je zien als een cyclus met twaalf fasen, die elk een eigen karakter hebben en alle even
noodzakelijk om een proces optimaal te laten verlopen. Het zijn oerbeelden voor een natuurlijke ontwikkelingsweg. Denk bv. aan het jaarritme van de seizoenen. Elke fase heeft zijn sterke kanten en valkuilen. 'Ram
of weegschaal zijn' is maar een klein deel van onze persoonlijkheid; we zijn veel meer dan dat en dragen in
feite de hele dierenriem in ons...
De cyclus van de dierenriem kan gebruikt worden als meetlat voor veranderingsprocessen. Als een proces
stagneert, betekent dat vaak, dat een eerdere fase niet voldoende aandacht heeft gekregen of zelfs is overgeslagen, waardoor het proces verderop vastloopt.

Planeten als subpersonen en rollen:
In de horoscoop symboliseren de planeten onze innerlijke behoeftes en drijfveren. Ze willen gezien en gehoord worden en vragen erom in het dagelijks leven uitgeleefd worden. Maar we kunnen ze ook beschouwen als de verschillende rollen die we in ons leven spelen. Hoeveel contact heb jij met het kind, de held, de
koning(in), de heks, de krijger, de verleider of de goeroe in jezelf? Wie vervullen hoofdrollen en wie zien we
niet of nauwelijks op onze levensbühne?
De plaats van de planeten in de geboortehoroscoop en hun onderlinge verhoudingen geven veel informatie
over onze persoonlijkheid. Wie zijn we? Wat zijn onze kwaliteiten? En hoe kunnen we onszelf optimaal ontplooien?

Transits als actuele thema's en levensritmes:
Onze geboortehoroscoop is een momentopname van de stand van de planeten. Maar deze bewegen verder
op hun eeuwige rondes door de dierenriem. Regelmatig komt een planeet op een punt, waar in onze geboortehoroscoop een planeet staat. We noemen dat een transit. Er wordt dan iets 'aangeraakt' en veelal
ervaren we dat als een gebeurtenis in ons leven.
Deze transits zijn belangrijke indicatoren voor individuele ontwikkelingsritmes en groeimogelijkheden.

