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Neem een kijkje in je eigen geboortehoroscoop tij
dens deze astrologieworkshop. Je krijgt hierbij heel
persoonlijke informatie. Zo geeft de geboortehoros
coop bijvoorbeeld aan waar je blokkades zitten, wat je
talenten zijn en wat je nog kunt ontwikkelen. Maar
ook: wie je als partner aantrekt of welk werk het bes
te bij je past. Tijdens de workshop vul je je Astrolo
gisch Profiel in en krijg je de gelegenheid een aantal
persoonlijke vragen te stellen. Kennis van astrologie is
niet vereist. De workshop wordt gehouden in het stijl
volle hotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam.
Je maakt op deze bijzondere bijeenkomst kennis met
de astrologen Natasja Kuipers en Mary van Belzen.
Natasja Kuipers is schrijfster van het Astrologiewerkboek
en de Astrologische inzichtkaarten. Ze volgde een vijf
jarige astrologieopleiding in Amsterdam en heeft nu
meer dan tien jaar ervaring als astrologe. Ze organi
seert astrologieworkshops voor particulieren en be
drijven. In 2013 gaat ze zich toeleggen op astrologie
en therapie. Daarnaast zit ze in de redactie van de
Asascoop, het vereningsblad van de Astrologische As
sociatie (ASAS). www.natasjakuipers.nl
Mary van Belzen leidt Astro-Essence, een praktijk
voor astrologie en coaching in Amsterdam. Twintig
jaar geleden begon ze met het bestuderen van astrolo
gie. Ze volgde een vijfjarige beroepsopleiding en di
verse trainingen en workshops op het gebied van spi
rituele- en relatie astrologie. Ook zij geeft workshops
en consulten aan particulieren en bedrijven.
www.astro-essence.nl
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Programma
(ochtend 10:00 tot 12:30 uur en middag 13:30 tot 16:00 uur)
• ontvangst met mini high-tea
• na een half uur begint de workshop
• aan het einde ontvang je een goodiebag
WAAR Sofitel Legend The Grand Amsterdam
WANNEER De workshop vindt plaats op 9 februari 2013
Kosten Normaal gesproken kost deze bijzondere workshop €115,
speciaal voor Elegance nu maar €69.
BEstellen Kaarten kun je bestellen via www.elegance.nl/lezersaanbiedingen
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