Liefhebben is kwetsbaar zijn

Interactieve vrijdagavondlezingen

Kennismaken met…

Échte verandering vindt
plaats in de verbeelding

Contact

27 november 2015

Waar we naar kijken, trekt
ons op magische wijze aan

Astrozolder
Astrologie en spiritualiteit

Numerologie

(door Esther van Heerebeek)

In Rosmalen
29 januari 2016

De Via Mystica
(door Marianne Visser-van Klaarwater)
18 maart 2016

Energiewerk
(door Jolanda van den Berg)

Ben Rovers

Astrozolder
Kruisherenborch 21
5241 KK Rosmalen

20 mei 2016

Ayahuasca-ceremonies
(door RuuT Gommers)
Tijd:
20-22 uur (inloop 19:45 uur)
Entree: 15 euro
Details: www.astrozolder.nl

(0610) 888-242

Programma 2015-2016






Cursussen
Workshops
Lezingen
Consulten
Coaching

ben@astrozolder.nl

www.astrozolder.nl

www.astrozolder.nl

v

Consulten en coaching

Cursussen, workshops en avonden
Introductiecursus Astrologie (7 woensdagavonden 20 -22 uur)


Je eigen horoscoop leren duiden



21 okt – 4 nov – 18 nov – 2 dec – 16 dec – 13 jan – 27 jan

Astrologie kan een geweldige hulp bij
levensvragen zijn. Via een astrologisch consult
kunnen lastige patronen zichtbaar worden
gemaakt, maar ook (onbenutte) talenten en
passies. Ik kan je helpen in het proces van
bewustwording: het grootste kado dat de
kosmos je kan geven.
Na een astrologisch consult is het mogelijk
een coachingstraject te volgen. In overleg
bepalen we het doel en het aantal
bijeenkomsten.

Cursus Uurhoekastrologie


Basiskennis van astrologie vereist (7 maandagavonden 20 – 22 uur)



5 okt – 26 okt – 16 nov – 7 dec – 11 jan – 25 jan – 15 feb

Dagworkshops (zaterdagen 10:30 – 16:00 uur)


17 okt: The

invisible inheritence: astrologische duiding van IC en maan

(door Ben Rovers en Lindsay Gladstone)


16 jan: Systemische

astrologie

(door Truus van Leeuwen)


4 jun: Sky

and landscape: Messages of sacred space

(door Lindsay Gladstone en Ben Rovers)

Duidingsavonden voor astrologen (20 – 22 uur)


Praktijkduiding in aanwezigheid van horoscoopdrager



11 nov – 24 feb – 20 apr
Details: www.astrozolder.nl

Alle data najaar 2015 – voorjaar 2016
Prijzen: cursussen (120 euro) dagworkshops (40 euro, incl. eenvoudige lunch), duidingsavonden (10 euro)

Prijs:
60 euro per consult (ca. 1,5 uur)
Details: www.astrozolder.nl

