
Astrologie-avond 
vrijdag 18 februari 2021  

van 19:30-22:00 uur 

 

Begeleid door: Marja Schippers 

 

Marja Schippers is in het dagelijks leven TOA (technisch onderwijs assistent) op een middel-

bare school en heeft uit interesse een aantal jaren geleden een cursus psychologische astro-

logie gevolgd bij astroloog Karen Hamaker-Zondag in Amstelveen. 

De beweging of stilstand van hemellichamen als zon, maan, planeten en sterren langs de 

hemel heeft mensen van alle tijden gefascineerd. Astrologie is een pseudowetenschap die 

stamt uit de tijd van de Babyloniërs en later uit de tijd van de Egyptenaren en Romeinen. Er 

werd toen betekenis toe geschreven aan de posities van zon, maan en sterren aan de hemel 

om bijvoorbeeld de toekomst van de staat, het slagen van de oogst, de overstroming van de 

Nijl of het lot van een heerser te voorspellen.  

De moderne variant van astrologie, de psychologische astrologie, onthoudt zich echter van 

voorspellingen. Deze nieuwe richting in de westerse astrologie ontstond in de jaren dertig 

van de 20e eeuw. De psychologische of jungiaanse astrologie erkent de vrije wil van de mens 

en verwerpt het fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie. 

 

Jezelf beter leren kennen via je geboortehoroscoop? 

Marja heeft de psychologische astrologie cursus gevolgd en wil graag het één en ander gaan 

toelichten op de geboortehoroscoop. Je geboortehoroscoop geeft aan hoe je bedoeld bent. 

Met name de Zon en de Maan met de Ascendant zijn het belangrijkste waarmee Marja be-

gint. De Zon (het ego) kan in een heel ander teken staan dan de Maan (het gevoel). Zo kun je 

dus op gevoel heel anders reageren in een situatie, dan eigenlijk op basis van je Zonneteken. 

 

Globaal programma 

Bij droog en helder weer wordt de avond gestart met een korte wandeling buiten in het 

maanlicht. Bij regenachtig weer zal de avond worden ingeleid met een (maan)meditatie. De 

lezing van Marja zal circa 1,5 uur duren. Ze zal dan tevens de geboortehoroscopen van de 

aanwezigen toelichten. Deelnemers krijgen hun geboortehoroscoop na afloop op papier mee 

naar huis. De avond wordt afgesloten met een vragenrondje. 

 

Geef je op! 

Om een horoscoop te kunnen trekken heeft Marja van iedere deelnemer nodig: geboorteda-

tum, -tijd, -plaats en –land. Geboortetijd is te achterhalen bij de gemeente bij aanvraag van 

het geboorte-uittreksel. Of navragen bij ouders of familie. Hoe exacter hoe beter. Geef je 

uiterlijk 21 januari op, zodat Marja zich kan voorbereiden. Er kunnen maximaal 7 mensen 

meedoen. De kosten zijn € 15,--. Locatie: natuurboerderij de Mhene, Lendeweg 4a in Hall. 

Opgave bij Jantine: jantine.peters@gmail.com of 06-17 369 599. 
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