Je essentie ontsluierd aan de hand van
jouw persoonlijke horoscoop
Weekendworkshop van vrijdagavond 15 november t/m zondagmiddag 17 november.
Hoe leuk is het om jezelf beter te leren kennen op een tastbare, creatieve wijze. Op een
verdiepende en toch speelse manier laten wij je kennismaken met de huizen, planeten en
dierenriemtekens in jouw persoonlijke horoscoop. De -soms toch complexe- materie van
astrologie wordt door deze ervaringsgerichte aanpak heel begrijpelijk gemaakt en diep
verankerd. En extra leuk, aan het eind van de workshop neem je jouw zelfgemaakte, zeer
persoonlijke en doorleefde horoscoop op 3mm dik pvc van 60cm bij 60cm mee naar huis.

Wat kun je verwachten van deze
creatieve, contemplatieve workshop?
•
•

•

•

•
•

•

Intro: astrologie als blauwdruk voor je essentie.
Middels geleide meditatie, rollenspel en de metafoor
van een kasteel met haar bewoners laten we je
dierenriemtekens, planeten en huizen ervaren en maken
direct de vertaalslag naar jouw persoonlijke horoscoop.
We brengen jouw doel in dit leven aan het licht. Met
welke essentie ben jij naar aarde gekomen? In hoeverre
leef je je levensdoel of wat belemmert je om dit te doen?
Tijdens het weekend leg je met beeld en tekst de
opgedane kennis vast in een persoonlijke horoscoop die
je aan het eind van het weekend mee krijgt.
Een goede balans tussen theorie, zelfonderzoek en
voldoende rust om informatie te laten bezinken.
Een informele sfeer waar we gezellig met elkaar koken
op zaterdagavond en we naast de verdieping ook veel
lol met elkaar hebben.
Een kleine groep met minimaal 6 en maximaal 8
personen voor veel persoonlijke aandacht.

Praktische zaken:
•
•

•

•
•
•

•

De workshop bestaat uit 6 dagdelen; start vrijdag 15
november 19.00h, einde zondag 17 november 17.00h.
De workshop is geschikt voor mensen die voor het eerst
met astrologie in aanraking komen en mensen die al
enige kennis van astrologie hebben.
We bieden deze te gekke workshop aan met ruim 20%
korting waardoor je nog maar 375,- euro betaalt i.p.v.
475,- euro. De prijs is inclusief 2 overnachtingen o.b.v.
2- of 3-persoonskamer, horoscoop op pvc, 2x ontbijt, 2x
lunch, 1x diner, doorlopend koffie, thee, water en snacks.
Locatie: sfeervol 14-persoons huis op Buitengoed
Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult
Voor vragen of aanmelden kun je een mail sturen naar
essentieworkshop@gmail.com.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met
de laatste details, routebeschrijving en verzoek tot
aanbetaling van 75,- euro.
Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 15 oktober, daarna
ben je 75% van 375,- euro verschuldigd.

Heel graag tot ziens!

De sfeervolle locatie

Tonny Hollander
Astroloog (tonny-vrijleven.nl)

Petra van den End
Ervaringsgericht Coach

Het huis in z’n bosrijke
omgeving

