
Lezing Historie van de Astrologie 

 

Astro Advies Constance Campagne  

Zondagmiddag 12 februari  van 15.30 uur -17.30 uur  

of 

Zaterdagavond 25 februari 2023 van 19.30 uur - 22.00 uur 

Wat is de betekenis van astrologie in de oudheid en het heden? Wat kan je er mee? 

Duizenden jaren lang bestudeerde de mens de relatie tussen onze aarde en de kosmos, 

volgens het principe: ‘Zo boven, zo beneden” of “Zo macrokosmos, zo microkosmos.”  

We nemen een duik in het fascinerende onderwerp van de astrologie, een kunde die schuurt 

aan de randen van de wetenschap. Hoe oud is astrologie en waar is het op gebaseerd? Wat 

kan je er mee en wat is eigenlijk een horoscoop? Hoe de hemel en aarde door de eeuwen 

heen worden bekeken, is altijd gekoppeld aan het dan geldende paradigma, dat weer op zijn 

beurt samenhangt met de op dat moment geldende mythen. Welk paradigma gold ten tijde 

van het ontstaan van de astrologie? En in welk paradigma leven we nu en hoe bepalend is 

dat voor de huidige astrologie?  

Vanuit deze brede historische inbedding zal je het fenomeen astrologie beter kunnen 

plaatsen en ook beter begrijpen waar we nu als mens staan.  

• Lezing 1 uur en 15 minuten, na de pauze tijd voor vragen en discussie 

• Kosten: vrijwillige bijdrage cash 

• Zelf wat lekkers te eten of drinken meenemen voor op de tafel. 

Constance Campagne volgde vanuit een fascinatie voor het gedrag van de mens en zijn plek 

binnen het grotere geheel van wereld en universum opleidingen in de astrologie en de 

Jungiaanse psychologie, mythologie en Tarot. Zij heeft ook interesse in de expressie van de 

zielenroerselen van de mens met behulp van universele beeldtaal. Een weg die haar voerde 

naar de kennis over oervormen, symboliek en droom- en tekening duiden. Naast haar 

astrologische praktijk is zij kunstenares en begeleidt zij haar schilderatelier Palet18. En dat 

alles met een juridische diploma! 

http://www.astroadviesconstancecampagne.com/
http://www.constancecampagne.nl/
http://www.palet18.nl/

