
Heidrun Herbert 
 
Ik ben op 30 oktober 1964 in Transsylvanië 
(R) geboren en groeide op in een heel klein 
Duits dorp. Bij ons thuis was het de 
gewoonste zaak van de wereld om in de 
ochtend zijn droom te vertellen. Mijn 
moeder en grootmoeder deden dat en op 
die manier kwam ik vrij vroeg met de 
dromen in aanraking. Toen ik 7 jaar was 
verhuisden wij naar Duitsland. Met 26 jaar 
ben ik in Nederland gaan wonen en woon 
sinds de afgelopen zomer weer in 
Duitsland. 
 
Met het geloof heb ik altijd een hele sterke 
band gevoeld en heb als kind dan ook de 
Bijbelse verhalen opgedronken. Ik was 
actief in de kinderen nevendienst. Het was 
een bijzonder gevoel om over Jezus te 
vertellen. Maar de kloof tussen kerk en dat 
wat ik als Christendom beleefde was te 
groot en toen stopte ik.   
 
Astrologie 
De astrologie kwam op de voorgrond, die ik 
uitstekend met het Christendom verbinden 
kan. In de astrologie trekken wij een 
horoscoop en kunnen aan de hand van 
deze hemelkaart zien waar een mens in 
evenwicht is en waar deze balans 
ontbreekt. Aan de hand van deze informatie 
help ik mensen op weg om zichzelf weer te herkennen. 
 
Geomantie 
Geomantie betekend de uitwisseling met de natuur, natuurbeleving, aarden, wichelroede 
lopen, krachtplaatsen en leylijnen zoeken, kosmische banen, natuurwezen, elfen, engelen en 
meer. In mijn geomantie workshop ga ik met mensen naar krachtplekken om hun contact 
met de natuur te bevorderen. 
 
Door mijn astrologisch en geomantisch werk komen onderwerpen op mijn pad, waaronder 
seksualiteit. Dus heb ik hierover een boekje geschreven om het energetische samenspel 
gedurende het vrijen uit te leggen. Wij beschikken hier over een kostbare energie met een 
heel fijne afstemming, die om bewustzijn vraagt.  
 
Mijn ervaringen publiceer ik met artikelen op mijn website. Naast workshops en lezingen, trek 
ik geboortehoroscopen en geef ik consulten in Nederland, België en Duitsland. 
 


