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De geboortehoroscoop is als blauwdruk van de persoonlijkheid een bijzonder bruikbaar hulpmiddel om zicht te krijgen 
op iemands karakter, iemands potenties en bij het begrijpen van allerlei processen die zich in het leven afspelen.  

EEN GEBOORTEHOROSCOOP IS ALS EEN LANDKAART: HIJ LAAT JE ALLE MOGELIJKHEDEN VAN DE PERSOONLIJKHEID 

ZIEN EN GEEFT AAN WELKE ROUTES ER ZIJN OM ERGENS TE KOMEN. 

Elk kind neemt de taak op zich het familiesysteem in stand te houden en waar nodig in evenwicht te brengen. 
Dit kan tegen de natuurlijke ontwikkelingsweg en tegen de door de horoscoop aangegeven potenties ingaan en leiden 
tot allerlei verstrikkingen, beperkingen, belastingen en onzekerheden die het iemand erg moeilijk kunnen maken 
zichzelf te zijn. Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop blijkt een fascinerende manier te zijn om je 
eigen horoscoop op een diepere laag te onderzoeken en meer zicht te krijgen op de verschillende behoeftes en 
intenties achter de planeetenergieën.  
Het is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gewoontes en thema’s en de invloed die deze hebben op je 
functioneren, je manier van denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn. 

EEN OPSTELLING BRENGT VERBORGEN DYNAMIEKEN AAN HET LICHT EN MAAKT HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR 

Dit samenspel van astrologie en systemisch werk is een werkwijze die verhelderende en vaak verrassende, nieuwe 
inzichten oplevert in de manier waarop je in het leven staat. Daarnaast levert deze speelse manier van werken 
bijzonder bruikbare handvatten voor het (beter) omgaan met allerlei problemen die je in het leven tegen kan komen. 

BELEEF JE EIGEN HOROSCOOP VAN BINNEN UIT 

In de workshop(s) werken we met de eigen geboortehoroscopen van de deelnemers. Daarnaast ben je ook 
representant in de horoscoop van anderen, waarmee je op een andere manier ook veel kan leren over jezelf. 
Voor deelname aan deze workshops cyclus is het niet van belang hoeveel astrologische voorkennis of ervaring met 
duiden je hebt. Ook ervaring met opstellingen is niet nodig. 

  
Het doel van een workshop 'Horoscoopopstellingen' is in de eerste plaats kennismaken met en ervaren van (een 
aantal) astrologische principes en (delen van) je eigen geboortehoroscoop met behulp van opstellingen. 
Daarnaast kan een focus liggen op het leren toepassen van een aantal eenvoudige en praktische tools op het gebied 
van astrologie en/of opstellen in de eigen praktijk tot de doelen behoren. Dit laatste kan ook doel zijn voor een deel 
van de groep. 
We werken met astrologische thema's die de deelnemers op dat moment inbrengen, bv. dat als lastig ervaren T-
vierkant, mijn Saturnus-Mercurius-conjunctie, mijn retrograde Mercurius de actuele transit van Pluto over... of mijn 
eeuwige verlegenheid in bepaalde situaties, mijn angst voor... of onvervulbare behoefte aan... 
 

22 oktober organiseer ik een nieuwe workshop 
HOROSCOOPOPSTELLINGEN 

systemisch werk vanuit de horoscoop 

 
Deze wordt gegeven door Hans Planje 

   

 

Hans is aan het begin van de 80-er jaren vanuit het 

onderwijs en jongerenwerk de astrologie ingedoken en 

heeft sinds die tijd een eigen praktijk. Naast consulten 

en het lesgeven in astrologie heeft hij in de loop der 

jaren opleidingen en trainingen gevolgd in 

psychodramatherapie, coaching, familieopstellingen 

en speltherapie. Hieruit is zijn eigen stijl gevormd, die 

vooral ervaringsgericht is. Voor Hans een prachtig 

instrument als gids door het leven geworden en het 

werken met horoscoopopstellingen is een van de 

werkvormen, die hij graag gebruikt. Zijn passie is om 

astrologie zo concreet, levendig, ervaarbaar en 

praktisch bruikbaar als mogelijk te maken.  

 

 

Datum: 22 oktober 2016 
Tijd: 10:00 – 16:00 uur 

Locatie: Paardemaat 31 
7942 KA Meppel 

 
Kosten: € 75,00 

Opgave: info@gonnieboekestijn.nl of 

info@hansplanje.nl 

Na deze dag is het mogelijk om verder te gaan 

als daar voldoende belangstelling voor is. 
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