
 

 

zondag 23 september 2018   11:00 - 17:00  uur 

Enschede 
 

Wij zijn verbonden met alles en iedereen.  

Maar wanneer we het over relaties hebben bedoelen we een aantal mensen, waar we ons het sterkst mee 

verbonden voelen. In de ontmoeting met jouw relaties zoek je naar uitwisseling, evenwicht en 

gelijkwaardigheid. Goede communicatie is van belang om dit tot stand te brengen. 

 

Met deze communicatie gaat best wel vaak wat mis. 

 Ongemerkt beïnvloeden onuitgesproken verwachtingen, tegenstrijdige signalen, hinderlijke oude 

patronen, ineffectieve boodschappen en emoties onze communicatie met de ander. 

 

Met behulp van eenvoudige oefeningen en opstellingen nemen we onze communicatie onder de loep. 

Communiceren is verbinden. Verbinden is ont-moeten. Hoe doen we dat en waar liggen onze valkuilen? 

 

Deze workshop wordt aangeboden door Tosho Kooimans en Hans Planje. 

Locatie: Ruimte voor Balans, Enschede 

Prijs: € 90,- en iemand, die ons nog niet kent, mag je meenemen voor € 45,-. 

Wanneer je je aanmeldt vóór 1 juli betaal je € 60,- en € 40,- voor een nieuw gezicht. 

 

Aanmelding d.m.v. een mail of telefoontje naar: 

Hans:    info@hansplanje.nl        053-4772532 

Tosho:   info@roots-and-wings.nl       06-43741939 



                                      De horoscoop van 23 september 
 

Deze horoscoop laat zien dat de Zon zojuist naar weegschaal is gegaan. Dat betekent dat de herfst is 

begonnen en dat vandaag dag en nacht precies even lang zijn: er is evenwicht tussen licht en donker, 

evenwicht tussen binnen en buiten, evenwicht tussen yin en yang. Een mooier symbool dan de weegschaal 

bestaat hiervoor niet!  

Pal naast de Zon staat Mercurius, die een dag eerder de weegschaal al is binnengegaan. Mercurius is de 

communicatieplaneet en staat voor wisselwerking en uitwisseling op alle mogelijke vlakken.  

Weegschaal is ook het relatieteken en met deze beide nauw verbonden hemellichamen is alles erop gericht 

met de ander in gesprek te gaan, waarbij er een gezond evenwicht is tussen praten en luisteren, tussen 

geven en nemen, tussen jij en ik.  

 

Maar er is meer weegschaal, want op het moment dat deze workshop begint, staat Venus, de planeet die 

bij weegschaal hoort, op de Ascendant. Venus staat voor liefdevolle verbinding, streven naar schoonheid en 

harmonie en je openstellen voor de ander / het andere. We vinden haar deze dag op de Ascendant in 

schorpioen, het teken van diepgang en intensiteit. Deze combinatie staat garant voor een vriendelijke, 

harmonieuze omgeving, die voldoende ruimte en veiligheid biedt voor een goed, intensief en verdiepend 

gesprek. 

Waar kunnen deze gesprekken over gaan? Ook dat vinden we als thema terug in de horoscoop! 

Mars, de mannelijke tegenhanger van Venus, staat haaks op Venus. Er is dus een zekere spanning tussen de 

mannelijke (actieve en op eigen belang gerichte) en vrouwelijke (afwachtende en op compromissen 

gerichte) energie - tussen jezelf en je omgeving, maar ook ín jezelf - die balans zoekt geven en nemen, 

tussen jouw verlangen en mijn intenties en omgekeerd. (Let wel: ieder mens heeft beide energieën in zich, 

zij het in verschillende verhoudingen.) 

Tegenover Zon en Mercurius Chiron. Dit miniplaneetje symboliseert oude verwondingen, gekwetstheid en 

pijn, die ons onbewust behoorlijk parten kan spelen in het aangaan en onderhouden van relaties. Maar 

Chiron staat ook voor ons vermogen oud zeer onder ogen te zien, te helen en er sterker van  te worden. 

Tenslotte heeft deze horoscoop ook een Maan - Neptunus - conjunctie in vissen. Dit is een krachtige 

energie, die aangeeft dat bovengenoemde thema's onmogelijke rationeel te benaderen zijn, maar in de 

eerste plaats om een gevoelsmatige benadering vragen. Het is de energie van je open stellen, toelaten, 

meegaan op de stroom en loslaten, wat je niet meer nodig hebt.  


