
introductieworkshop 

ASTROLOGIE PERSOONLIJK 

 
kennismaking met astrologie en 

je eigen geboortehoroscoop 
 
Astrologie is een bijzonder instrument jezelf en anderen 
beter te leren kennen. Het geeft je al snel inzicht in 
iemands temperament, behoeftes, potenties en ont-
wikkelingsmogelijkheden. 
 
 

Thema van deze introductie:  DE VIER ELEMENTEN  

 
In deze introductieworkshop werken we met de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.  
Zij zijn de basis van de astrologie. 
De elementen laten zien hoe je in verschillende situaties reageert en wat je nodig hebt om in balans te 
blijven. Ieder element doet dit op zijn eigen manier.  
Geen enkel element is goed of slecht en ieder element heeft zowel positieve als negatieve kanten.  
De elementen zijn voortdurend in beweging en alle vier even belangrijk.  
Kennis van de vier elementen kan je helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen. 

 
Werkwijze: 
In deze workshop werken we met opstellingen. Op een directe en ervaringsgerichte manier maak je kennis met 
de vier elementen en de manier waarop deze zich in jouw leven laten zien.  
Je horoscoop is een krachtig instrument om inzicht te krijgen in gewoonten en steeds terugkerende thema’s en 
de invloed die dat op je leven heeft. Met de inzichten die je aan de hand van opstellingen opdoet kun je bewuste 
stappen zetten om anders met dingen om te gaan en meer rust te vinden.  
 
Voor wie? 
Deze workshop is voor iedereen die wil kennismaken met astrologie, het werken met opstellingen, je eigen  
horoscoop en de werking van de elementen. 
 
Vervolg: 
Deze dag geeft ook de mogelijkheid om je een beeld te vormen over de korte cursus ASTROLOGIE PERSOONLIJK, 
die in maart van start gaat. Hierin maak je nader kennis met astrologie, zonder een ingewikkelde cursus te 
volgen. De informatie die je krijgt, kun je direct toepassen op je eigen horoscoop en je krijgt tools hier praktisch 
gebruik van te maken in je dagelijks leven, op school of in je werk.  
Deze cursus bestaat uit vier workshopdagen: 15 en 29 maart, 19 april en 3 mei 2020.  
Neem gerust contact op als je meer wilt weten of kijk op onze websites. Als je vooraf je geboortegegevens aan 
ons doorgeeft, krijg je tijdens de workshop je persoonlijke geboortehoroscoop. 
 
Door wie? 
De workshop wordt geleid door Hans Planje en Karin van der Vaart. 
 
Datum:  zondag 16 februari 2020  van 10.30 – 16.00 uur. 
 
Locatie:  Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25, 3811 KA Amersfoort. 
De locatie ligt middenin het centrum, op 15-20 minuten lopen van het station. 
 
Prijs:  Deelname aan deze workshop kost € 75,-. 
 
Informatie en aanmelding: 
Hans Planje: info@hansplanje.nl 053-4772532 
Karin van der Vaart: info@karinvandervaart.nl 06-47980503 


