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Astrologie
een blauwdruk, kompas of spiegel voor jezelf?

Door de eeuwen heen heeft astrologie een belangrijke plaats ingenomen in vele
levens. Los van cultuur, los van positie, los van tijd: astrologen werden veel
geraadpleegd. Mensen zochten een antwoord op vragen zoals: ‘Zal mijn zoon een
goede opvolger worden? Moet ik mij begeven op die tocht naar verre landen? Zal ik
een lang en gezond leven leiden?’
Zij zochten houvast en vonden die vaak in de uitleg van de astroloog. Was dat allemaal
onzin, misleiding en bedrog? Tegenwoordig werken astrologen nog steeds vanuit de
tijdstabellen en posities van de planeten om geboortehoroscopen op te stellen. Ligt in
een geboortehoroscoop daarmee voor de rest van je leven vast waar je wel of niet
geschikt voor bent? Is je lot dan bepaald, ontvouwt jouw leven zoals het in de sterren
staat of ben je zelf sturend hoe je leven zich vormt? De spreekster geeft een schets hoe
huidige astrologen werken en hoe een geboortehoroscoop inzichten kan bieden in
deze moderne tijden.
Truus van Leeuwen Truus werkt sinds 2000 in haar eigen praktijk
in Oosterhout als systemisch werker en praktiserend astroloog.
Afhankelijk van de vraag, de persoon en het onderwerp maakt zij
gebruikt van verschillende methoden en technieken.
Haar astrologische en psychologische kennis en vaardigheden heeft
zij naar het behalen van beroepscertificaten verder uitgebreid.
Voordat zij zich op haar eigen praktijk richtte heeft zij twintig jaar in
het bedrijfsleven gewerkt. Naast mijn functie als directiesecretaresse fungeerde zij als
vertrouwenspersoon. In deze periode heeft zij inzichten verworven in complexe
organisatiestructuren. De Oost-Indische geschiedenis en de hieruit voortkomende

systemische vraagstukken hebben haar speciale aandacht.

Waar, wat en hoe?
Dit seizoen is het bij de Posthoorn in Princenhage waar we
bijeenkomsten voortzetten. De prijs van de maaltijd is 15,00 p.p.
Naar keuze is afzonderlijk een dessert te bestellen. Adres: De
Posthoorn Haagweg 448 4813 XG Breda. Parkeren kan kosteloos
in de straten rondom en aan de achterzijde van het pand.
Menukeuze:
De keuze voor vlees- vis – of vegetarisch voor het hoofdgerecht geef je ons door bij
aanmelding. We gaan ervanuit dat als je je opgeeft je er ook bent, anders zijn de kosten die
doorberekend worden voor het organisatiecomité. Bij overmacht (ziekte) graag bericht aan
Geertrui, tel. 06 53 91 29 34.

Zin om te komen?
S.v.p. via een reply mail aangeven vóór 01 februari of je komt en met hoeveel personen
onder vermelding van je keuze voor vlees, vis of vegetarisch en eventuele dieetwensen.
Omdat Truus onze gast is vragen we € 3,00 contante bijdrage. Dit kun je bij binnenkomst aan
Nella overhandigen.
Programma
16.30
17.00

Inloop
Start thema

18.30
19.30

Maaltijd
Afsluiting

Nazit naar ieders behoefte.
We hebben voor dit seizoen al met meerdere interessante sprekers afspraken lopen. Zegt
het voort!
Het organisatie comité Geertrui v.d. Brink, Ada Krowinkel, AnnaMaria Boudewijns, Nella
Hage, Peter den Otter. Inspirerend Tafelen werkt samen met Cultuur in Princenhage.

