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De Astrologie die u kent uit rubrieken in kranten en
tijdschriften zijn slechts gebaseerd op uw zon-teken,
geschreven voor miljoenen mensen. Serieuze
Astrologie berekent aan hand van de exacte data;
datum, tijd en plaats van geboorte uw persoonlijke
en dus unieke horoscoop. Het berekenen gaat op de
computer sneller dan ooit. Het vak betreft echter de
analyse en interpretatie.
Voor een consult analyseer en interpreteer ik uw
horoscoop, uw potentieel, diepgaand. Tijdens het
consult van circa twee uur kan ik aan hand van deze
analyse, in interactie met u, bespreken waar en hoe
u in het leven staat. Het betreft dus geen 'voorleessessie' maar het bespreken van uw echte vragen en
aandachtsgebieden nu en in de toekomst. Astrologie is
bedoeld mensen meer inzicht te geven in hun
potentieel en te helpen omgaan met turbulente en/of
pijnlijke emoties.
Ik 'geloof' niet in Astrologie maar zie het als een
energie- of natuurtaal die ik spreek en die werkt.
De basis van de taal: het concept van 'reïncarnatie',
duiding van archetypen en manifestatie van
energie. Het alfabet bestaande uit de lichten zon
en maan en de planeten gekleurd door de sterrenconstellaties. De horoscoop als kaart van onze
conditionering. Om het pad van onze persoonlijke
evolutie beter te begrijpen en de sterke en minder
sterke kanten van de persoonlijkheid en
bekwaamheden beter te kennen.

Uw potentieel.. mijn passie
om u meer inzicht te geven
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As Above

Als professioneel Astrologe bestudeer ik sinds mijn jeugd (geboren in
Den Haag, 1957) de klassieke, Westerse Astrologie, filosofie, astronomie
en later 'Quantum Physics'. Dit naast Atheneum-a en een Marketing
carrière van circa 30 jaar in ICT (Hard- en Software, van IBM tot Novell).
De allereerste Personal Computers in 1983 zoals IBM PC en Apple
Macintosh hielpen mij de Astrologie verder te valideren.

ETHISCHE BEROEPSCODE
• Wettelijke regels met betrekking tot de privacy van de client worden
onderschreven en nageleefd.
• Alle informatie verkregen en gegeven voor, tijdens en na een Consult
vallen onder het beroepsgeheim.
• Uit ethische overweging worden geen uitspraken gedaan over ernstige
ziekten, overlijden en andere expliciete 'narigheid'. Informatie die niets
bijdraagt aan de groei, het te verwezenlijken potentieel en welzijn van
de client. Wel kan eventueel worden doorverwezen naar het reguliere
medische of therapeutische circuit.
• Prognoses c.q. voorspellingen worden gedaan aan hand van secondaire
progressies, progressieve maan-fase, transits en solar return van de
client. Uitleg over 'lot en vrije w, conditionering en manifestatie van het
bewustzijn, wordt uitvoerig gegeven zodat de client beseft dat de eigen
keuze, binnen het kader van de horoscoop, bestaat.
• Horoscopen voor derden worden alleen na toestemming van deze
persoon getrokken. Met uitzondering van kinderen onder de twaalf jaar.
• Indien een compositie horoscoop (relatie-horoscoop van twee mensen)
wordt getrokken wordt alleen de gezamenlijke horoscoop besproken.
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OVERZICHT TARIEVEN 2019
Geboorte-horoscoop en prognose
Analyse inclusief jaar-prognose en tevoren gestelde
levensvraag Consult 2 uur
Vervolg Consult per uur
alleen mogelijk na Consult geboortehoroscoop
Relatie-horoscoop
(partners, ouders/kinderen etc.)
Twee horoscopen gecombineerd om de essentie,
uitdagingen en toekomst van de relatie te analyseren,
karma en reïncarnatie Consult 2 uur.

150.00€

75.00€

150.00€

Het is mogelijk aan hand van de horoscoop (progressies,
transits en solar return), een toekomstige prognose te
maken. Dit is anders dan voorspellen; de helderziende.
Binnen het kader van de horoscoop en de huidige
levenssituatie kan ik een tendens en timing van toekomstige
gebeurtenissen aangeven. Dit is bijzonder zinvol omdat u zich
kunt voorbereiden. Prognose voor één jaar (meer indien
noodzakelijk) en Consult 1 uur, alleen mogelijk na Consult
geboortehoroscoop.
75.00€
Tarieven zijn inclusief een kleuren print of digitale foto
van de horoscoop in design van uw keuze (zie voorbeeld).
Als u een afspraak maakt vraag ik u tevoren welke onderwerpen
u absoluut wilt bespreken tijdens het Consult. Tevens zou ik graag
de data van twee of drie belangrijke gebeurtenissen uit uw leven voor
uw dertigste kennen. Dit i.v.m. het corrigeren (rectificeren) van de
geboortetijd. Elke minuut is belangrijk. Consulten kunnen persoonlijk,
via telefoon of Skype Audio en/of Video plaatsvinden.
Consulten voor bedrijven en instellingen bijvoorbeeld data voor
acquisities, oprichtingsdata, 'time line'; tarieven na overleg.
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Alvast mijn dank voor uw vertrouwen!
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