Praktische informatie
Contact
Voor informatie en afspraken
Bel: 024 397 31 90
Of mail: info@astrojupiter.nl
Het is prettig om van tevoren even
telefonisch contact te hebben.
Dit om informatie te geven, eventuele
vragen te noteren, elkanders stem te
horen en een afspraak te maken.
Voor het maken van een Horoscoop
zijn de volgende gegevens nodig:
Uw geboortedatum, tijd en plaats.
Deze gegevens staan in een uittreksel van
het geboorteregister, op te vragen bij het
gemeentehuis in de plaats van geboorte.
Dit is meestal de meest accurate tijd.

De consulten worden gegeven door
Agnes Geveke (1951), Astrologe,
Erkend praktijkvoerend lid van de AVN
(Astrologische Vakvereniging Nederland)
Al jong was ik geïnteresseerd in astrologie en
ontdekte de grote waarde ervan.
Al meer dan 25 jaar geef ik astrologie
consulten en cursussen.
Daarnaast verzorgde ik van1995 t/m 2013 ,
‘Astrologie Opleiding Jupiter’, een (door de
AVN erkende) beroepsopleiding tot Astroloog.

Een consult duurt ongeveer anderhalf
uur. Hier gaat een gedegen bestudering,
van uw horoscoop en uw eventuele
vragen, aan vooraf.
Consult Locatie
Hobbemaweg 46
6562 CT Groesbeek

Astrologie
Consulten

U kunt ook bij mij terecht voor privé les ‘op
maat’ (voor beginners en gevorderden).

Voor meer informatie zie
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Al jaren geef ik op deze wijze met plezier mijn
kennis, ervaring en inspiratie door.

www.astrojupiter.nl
Het tarief voor een consult is 150,Inclusief horoscoop tekening en
geluidsopname van het consult.

Astrologie Praktijk
Jupiter
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Kennismaking & informatie
Agnes Geveke
024 3973190 / info@astrojupiter.nl

www.astrojupiter.nl
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Astrologie Praktijk ‘Jupiter’

Agnes Geveke
Hobbemaweg 46
6562 CT Groesbeek
Tel: 024 3973190
info@astrojupiter.nl
www.astrojupiter.nl

Agnes Geveke
Erkend praktijkvoerend lid AVN

www.astrojupiter.nl
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Astrologie Consulten
Inzicht gevend gesprek
Een persoonlijk astrologisch consult is
een gesprek over en op basis van uw
geboorte horoscoop. Het is een kijkje
achter de schermen van uw leven en kan
veel inzicht geven.
De geboortehoroscoop
De geboortehoroscoop is een weergave
(tekening) van de planeetstanden op het
moment van iemands geboorte. Het is
een blauwdruk van het dan beginnende
leven.
Het is een complex geheel van energieën
die op elkaar inwerken en waar veel
informatie uit valt af te lezen over karakter
en levensloop. Dit vergt langdurige studie.
Met helderziendheid, zoals soms wordt
gedacht, heeft dit niets te maken
Het consult
Als Astroloog vertaal ik de informatie uit
de geboortehoroscoop naar de mens die
tegenover me zit.
Naast een karakterschets en
verduidelijking van de belangrijkste
thema’s in uw leven, kijk ik naar wat zich
nu aandient, wat er op dit moment speelt,
de actuele processen waarin u zit en de
daar uit voortvloeiende tendensen voor de
nabije toekomst.

Vragen

Heden, toekomst en verleden

Als er vragen zijn over een bepaalde kwestie
of een bepaald levensgebied zal ik daar
speciaal aandacht aan besteden.

Na de geboorte staat het leven niet
stil.
In de loop van uw leven wordt het
patroon van uw geboortehoroscoop
geactiveerd door actuele planeet
standen. Dit is herkenbaar in de
innerlijke processen en uiterlijke
gebeurtenissen die in uw leven
spelen.
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▲ Voorbeeld van een Horoscooptekening

Vragen kunnen bijvoorbeeld liggen op het
gebied van werk, relaties, levensrichting, het
wel of geen aanleg ergens voor hebben en
situaties waar u in betrokken raakt.
Gewoon nieuwsgierig? Ook zonder speciale
vraag bent u welkom.

Een Astroloog kan u vertellen op
welke wijze (en hoe lang) deze
actuele planeetstanden uw huidige
leven raken en beïnvloeden. Dit kan
veel verhelderen over wat er speelt en
mede daardoor rust geven.
Een consult helpt om alles op een
rijtje te zetten en in die zin ook met
het maken van keuzes.
Voor de toekomst kunnen wel
tendensen worden aangegeven, maar
hoe een en ander exact uit zal werken
is niet met zekerheid te voorspellen.
Ieder mens heeft een vrije wil en zal
op basis van zijn eigen bewustzijn
invulling aan zijn leven geven en
keuzes maken.
Astrologie
Astrologie is veel complexer en
completer dan de meeste mensen
vermoeden of uit de ‘bladen’ kennen.
Laat u verbazen door deze
eeuwenoude kennis.

