in het licht van de komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020
een workshop voor astrologen en astrologiestudenten

Saturnus en Pluto
In 2020 vindt een conjunctie plaats tussen Pluto en Saturnus in steenbok.
Beide planeten hebben te maken met autoriteit, gezag, invloed en macht.
De steenbokachtergrond wijst op thema's als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken,
omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook
versobering en duurzaamheid kunnen verwachten.
Sinds Pluto in steenbok loopt, eind 2008, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en
culturele crisis zien ontstaan: een kredietcisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische
Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal tekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren.
En als de maatschappij verandert, raakt dat ons ook persoonlijk. In de persoonlijke horoscoop laat steenbok zien hoe we onze innerlijke autoriteit en gezag kunnen accepteren. Durven we te gaan staan voor
onszelf en dit zichtbaar maken naar de buitenwereld.
Wat zet jij neer of wat breng jij de wereld?
Betekent deze conjunctie ook afbraak van oude vormen en structuren in je persoonlijke leven of geeft het
juiste de noodzakelijke veranderingen op weg naar innerlijke autoriteit en stevigheid van steenbok?
In deze workshop gaan we op zoek naar de betekenis van deze veranderingen aangegeven door deze
conjunctie voor ieder persoonlijk. Daarvoor gebruiken we de persoonlijke geboortehoroscopen van de
deelnemers en onderzoeken met behulp opstellingen de raakvlakken en effecten van de actuele SaturnusPluto-conjunctie.
We werken deze dag deels in kleine groepjes, waarbij iedereen de eigen Saturnus en/of Pluto, zoals deze in
de radix staan, kan opstellen. In het middagdeel is gelegenheid voor enkele grotere opstellingen met de
actuele conjunctie in de geboortehoroscoop van deelnemers.

Zaterdag 18 mei 2019 10:00 - 16:30 uur VOL!
Zaterdag 30 november 2019 10:00 - 16:30 uur
Het Parochiehuis, Dorpsstraat 18 in Zoetermeer

Aanmelding bij:

o.l.v. Hans Planje en Peter Saarloos
Deelnameprijs: € 95,Bij aanmelding en betaling vóór 16 januari € 75,Het aantal deelnemers is gelimiteerd!
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