Liefhebben is kwetsbaar zijn

Vrijdagavondlezingen op zolder

Bring out the
soul

Échte verandering vindt
plaats in de verbeelding

Waar we naar kijken, trekt
ons op magische wijze aan

Contact
Astrologie en spiritualiteit

3 lezingen over ziel en astrologie
door Ben Rovers

In Rosmalen

14 oktober 2016

De ziel, de maan en het element
water: reflecties van licht
13 januari 2017

Mercurius: ziel in alchemie en
astrologie

Ben Rovers

Astrozolder
Kruisherenborch 21
5241 KK Rosmalen

17 maart 2017

De ziel van getallen en geometrie in
de horoscoop
Tijd:
20-22 uur (met pauze)
Entree: 15 euro
Details: www.astrozolder.nl

(0610) 888-242

Programma

2016-2017






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



19 okt – 2 nov – 16 nov – 30 nov – 14 dec – 4 jan – 18 jan

Cursus Planeetmythen

(7 woensdagavonden 20 – 22 uur)



Een verdieping -door beelden en verhalen- van wat de planeten in de horosocoop ‘beweegt’



26 okt – 9 nov – 23 nov - 7 dec – 21 dec – 11 jan – 25 jan

Cursus Middeleeuwse astrologische magie

(7 woensdagavonden 20-22 uur)



Introductie in de belangrijkste bronnen en praktisch werken met symbolen



1 feb – 15 feb – 1 mrt – 15 mrt – 29 mrt – 12 apr – 26 apr

Open inloopavonden – duiding actualiteiten


Duiden van actuele kwesties aan de hand van horoscopen, deelnemers kunnen zelf
horoscoop van een gast wordt geduid.
7 nov – 12 dec (D) – 9 jan – 6 feb (D) – 6 mrt – 3 apr (D) – 1 mei

Workshops


(zatermiddag 14-17 uur)

21 jan 2017: Saturnus en de donkere nacht van de ziel: over (omgaan met) melancholie, angst en de
dood (Ben Rovers)



Droomduiding. Dromen kunnen belangrijke
boodschappen voor ons bevatten. Ik kan je
helpen deze te ontcijferen.
Coaching. Begeleiding bij belangrijke
transities in je leven op basis van
symboolduiding. Doel en aantal
bijeenkomsten in overleg.
Prijzen: Astrologisch consult: € 90 (ca. 1,5 uur)
Droomduiding: € 60 per droom (ca. 1 uur)
Coaching: € 60 per uur
Details: www.astrozolder.nl

(7 maandagavonden 20 – 22 uur; los te bezoeken)

kwesties/horoscopen inbrengen; 3 van deze avonden zullen duidingsavonden (D) zijn waarbij de


Astrologisch consult. 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.

3 juni 2017: Kardinale deugden en zonden: planeten in Bijbels perspectief (Lindsay Gladstone/Ben
Rovers)

Details: www.astrozolder.nl - Alle data najaar 2016 – voorjaar 2017
Prijzen: cursussen (140 euro), workshops (30 euro), losse avonden actualiteiten/duiding (10 euro)

