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ONDERZOEK NAAR OUDERBEELDEN EN DE INVLOED VAN FAMILIETHEMA'S 
MET BEHULP VAN OPSTELLINGEN 

 

 
 
Op 24 juni is het Nieuwe Maan in kreeft, het teken van afkomst, familie en 

ouders. Op deze dag organiseren we een workshop ervaringsgerichte 
astrologie met het thema "Ouderbeelden vanuit de horoscoop". 

 
De ouderbeelden in de horoscoop worden weerspiegeld door de Maan, Zon, Saturnus en het vierde en het 
tiende huis. We hebben allemaal een archetypische vader en moeder in ons en deze projecteren we op onze 
werkelijke ouders. Van onze geboorte af aan hebben onze ouders deze innerlijke beelden gevoed en wij 
internaliseren deze voortdurend. De invloed van onze (voor)ouders is heel bepalend voor onze vorming, 
conditionering, overlevingsstrategieën en patronen.  
Deze basis vanuit het vierde huis bepaalt wie we zijn in het eerste huis, hoe we relateren in het zevende huis 
en hoe we staan tegenover werk en maatschappij in het tiende huis.  
 

 
 

Het werken met opstellingen vanuit de geboortehoroscoop blijkt een fascinerende manier te zijn om je eigen 
horoscoop te onderzoeken en beter zicht te krijgen op de verschillende behoeftes en intenties achter de 
planeetenergieën. Het is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gewoontes en thema’s en de invloed 
die dat heeft op je functioneren, je manier van denken, voelen en handelen, op gezondheid en welzijn. 
 

Het samenspel van astrologie en systemisch werk is een werkwijze die verhelderende en vaak verrassende, nieuwe 
inzichten oplevert in de manier waarop je in het leven staat. Daarnaast levert deze manier van werken bruikbare 
handvatten voor het (beter) omgaan met problemen die we in het leven tegen kunnen komen. 
De persoonlijke geboortehoroscoop is een prachtig instrument om met behulp van planeetopstellingen het 
behoeftepatroon te onderzoeken en het ontwikkelingspotentiaal te stimuleren. 
 

 

 
 
 

Het is mogelijk vanuit de horoscoop te kijken naar het beeld dat we hebben van onze ouders door de posities van 
Zon, Maan en Saturnus te onderzoeken. We kunnen ze ook opstellen en verdiepen, en zo onderzoeken welke 
ervaringen vanuit ons ouderlijk huis er aan ons huidige functioneren ten grondslag liggen. 
Door een opstelling te maken van je (innerlijke) ouders kun je de patronen en eventuele verstrikkingen onder-
zoeken en ontdekken wat constructief voor je is en welke patronen dat niet of minder zijn. Door dit te voelen en te 
ervaren kun je deze patronen, gedachten en overtuigingen toelaten, accepteren en helen zodat je (weer) kunt 
reageren vanuit je werkelijke kern.  
 

In de ochtend onderzoeken we onze innerlijke vader en moeder en kan iedereen de  energie van de eigen ouders 
en wat dit met je doet ervaren.  
In het middagdeel is er gelegenheid specifieke ouderthema's of andere aspecten die verbonden zijn met de 
ouderbeelden in de horoscoop op te stellen. 

 
Praktische informatie: 
 

Datum:  24 juni 2017  10:00 - ± 16:00 uur 
 

Deelnameprijs:  € 75,- 
 

Het maximale aantal deelnemers is 12, dus meld 
je direct aan om verzekerd te zijn van deelname. 
Je neemt zelf iets mee voor je lunch; voor koffie 
en thee zorgen wij. 

De workshop wordt aangeboden en begeleid door:  
Hans Planje  en  Peter Saarloos 
 

Locatie:  Spencer, Stephensonstraat 8 A-D, 2723 RN Zoetermeer 
 

Je kunt je aanmelden bij: 
Hans Planje:  info@hansplanje.nl 
Peter Saarloos:  info@ishtar.nl
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