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Het congresthema:
„Planeten hebben voeten in de aarde.”

Astrologia	Omnis	biedt	een	podium	aan	
serieuze	astrologen	die,	elk	vanuit	hun	eigen	
richting	of	stroming,	oude	en	nieuwe	tech-
nieken	bieden,	naast	zowel	heel	concrete	als	
spirituele	benaderingen,	zodat	u	als	deelne-
mer	tal	van	aanknopingspunten	krijgt.
We	kijken	naar	de	hemel	om	antwoorden	
te	krijgen	op	aardse	problemen.	Of	het	nu	
gaat	om	economische	of	maatschappelijke	
problemen,	om	vruchtbaarheidsproblemen	
of	chronische	ziekten,	om	het	opvangen	van	
jongeren	die	de	weg	kwijt	zijn,	of	om	het	
inrichten	van	je	huis,	steeds	geeft	de	hemel	
antwoord	en	aanwijzingen.	Daarvoor	zijn	
vele	wegen:	de	moderne	astrologische	stro-
mingen,	maar	ook	de	vedische,	de	klassieke	
en	de	middeleeuwse.	Dat	gaan	we	allemaal	
zien.	Ruimte,	tijd,	getal,	geluid,	álles	heeft	
een	astrologische	component,	en	al	die	
facetten	van	de	astrologische	taal,	vol	meta-
foren	en	symbolen,	wijzen	ons	bovendien	
de	weg	op	het	pad	van	onze	ziel.	Dat	wordt	
weer	inspiratie	en	genieten!

Voor de nieuwste informatie:
www.astrologencongres.nl

„Het congres”

Het	congres	van	‘Astrologia	Omnis’	is	een	
jaarlijks	terugkerend	congres,	dat	ruimte	
biedt	aan	alle	stromingen	en	opvattingen	
binnen	de	astrologie,	en	het	podium	biedt	
om	belangrijk	astrologisch	gedachtengoed	
uit	te	dragen.	U	zult	op	ons	congres	allerlei	
invalshoeken	tegenkomen,	gepresenteerd	
door	zowel	bekende	astrologen	als	aanko-
mend	nieuw	talent	dat	de	moeite	waard	is	
om	te	beluisteren.	‘Astrologia	Omnis’	is	ook	
voor	velen	een	springplank	voor	hun	astro-
logische	carrière	geworden.
Er	is	een	uitgebreide	boekenstand,	verzorgd	
door	Uitgeverij	Hajefa	uit	Zoetermeer.



De lezingen:
Tienka Atema	is	gespeciali-
seerd	in	klassieke	en	uurhoek-
astrologie	en	heeft	een	eigen	
praktijk	in	Bilthoven.	Ze	geeft	
lessen,	lezingen	en	workshops	
en	is	als	tutor	verbonden	aan	de	
School	of	Traditional	Astrology	
van	Deborah	Houlding.
In	de	klassieke	astrologie	heeft	

een	huis	niet	één,	maar	drie	heersers,	tripliciteitsheersers	
genoemd,	die	alle	drie	over	een	specifiek	onderdeel	van	
een	huis	heersen.	Voor	het	7e	huis	bijvoorbeeld	geeft	de	
eerste	tripliciteitsheer	intieme	relaties	aan,	de	tweede	ver-
telt	over	conflicten	en	vijanden,	en	de	derde	duidt	samen-
werkingsrelaties	aan.	In	deze	lezing	laat	Tienka	aan	de	
hand	van	voorbeelden	zien	hoe	je	deze	simpele	techniek	
zelf	kunt	toepassen	in	de	praktijk.

Klaaske Compas,	hoofdre-
dactrice	van	de	ASAScoop,	
studeerde	astrologie	en	psy-
chologie	van	Jung,	en	zet	zich	
onder	meer	in	voor	de	olifant	
en	de	egel.
De	opera’s	van	Richard	
Wagner	zijn	een	aaneen-
schakeling	van	symbolen	en	

metaforen.	Parsifals	symboliek	ligt	in	de	verwonding,	de	
speer,	de	graal	en	de	verlossing;	het	is	het	verhaal	van	de	
zoektocht	naar	je	Zelf,	van	acceptatie	en	van	heelwording.	
Klaaske	had	‘een	wond’	die	langs	medische	weg	niet	
wilde	genezen.	Tot	ze	een	andere	taal	van	metaforen	en	
symbolen	ontdekte:	de	astrologie,	en	zo	de	confrontatie	
met	haarzelf	kon	aangaan.	Ze	laat	de	verwevenheid	zien	
tussen	Parsival	en	haar	eigen	zoektocht,	in	het	licht	van	de	
astrologie.	

Karen Hamaker-Zondag	zit	al	meer	
dan	40	jaar	in	het	vak,	en	geeft	vanuit	
Asfaloth	astrologie	les	bij	Achernar	en	
op	HBO-niveau	bij	de	Academie voor 
Toegepaste Astrologie,	en	jungiaanse	
psychologie	bij	Odrerir.	Karen	schreef	
meer	dan	35	boeken,	publiceert	arti-
kelen,	en	is	een	geliefd	spreekster	bin-
nen-	en	buiten	Nederland.	

De	wereld	staat	in	brand;	de	tijden	zijn	zowel	maat-
schappelijk	als	financieel-economisch	onzeker.	Blijft	
dat	ook	zo	als	Uranus	en	Pluto	hun	vierkant	verlaten?	
Indrukwekkende	historische	parallellen	met	de	huidige	
tijd,	cycli	van	de	langzame	planeten	en	mundane	horo-
scopen	laten	de	spannende	tijd	zien	waarin	we	leven,	én	
geven	tendensen	voor	de	komende	jaren	aan.	
Koersen op je persoonlijke planeetkompas:	iedere	

deelnemer	aan	de	zaterdagavond	kan	zijn/haar	geboorte-
gegevens	opsturen	naar	info@astrologencongres.nl	.	Dan	
krijgt	u	aan	het	begin	van	deze	avond	uw	persoonlijke	

Programma
(wijzigingen	voorbehouden)

Zaterdag	18	april	2015

09:00	 Het	congresgebouw	gaat	open

10:00–10:05	 Opening	door	de	voorzitter,
	 Albert	Vermist

10.05-11.05	 Karen	Hamaker-Zondag:
	 De wereld op een kruispunt.
 Van wereldproblemen naar
 Verenigingseconomie.	(1)

11.05–11.30	 Koffie

11.30–12:30	 Nicola	Smuts:
	 Ancient medicine for Modern
 ailments.	(Engels)	(2)

12.45	 Lunch

14.00–15.00	 Willem	Simmers:
	 De westerse en de Indiase
 astrologie, en hoe we van beide
 invalshoeken gebruik kunnen
 maken.	(3)

15.00-15.30	 Thee

15.30–16.30	 Charlotte	Wenner:
 Zwarte Lichten in de astrologie
 van de 21e eeuw in het nieuwe
 wetenschappelijke paradigma.	(4)

16:30–17:30	 Tienka	Atema:
	 Huisheren anders bekeken.	(5)

18.00	 Diner

20.00–21:30	 Koersen op je persoonlijke
 planeetkompas: de windroos in 
 actie. Een	avond	vol	astrologische
 feng-shui	tips	onder	leiding	van
	 Karen	Hamaker-Zondag.
	 Ieder	krijgt	zijn	eigen	windroos.



bijzondere	resultaten	bij	therapeutisch	gebruik.	Janine	illu-
streert	dit	aan	de	hand	van	een	horoscoop-voorbeeld	uit	
de	praktijk	en	sluit	de	lezing	af	met	een	korte	demonstra-
tie	van	de	tot	klank	gebrachte	planeten.	

Sytie Peckelsen-Huisman	is	
astrologe	en	docente	en	coach	in	
het	middelbaar	beroepsonderwijs,	
gespecialiseerd	in	het	coachen	van	
vroegtijdige	schoolverlaters	die	vaak	
een	gestapelde	problematiek	heb-
ben.
Bij	jongeren	geboren	rond	de	laatste	
Uranus–Neptunus	conjunctie	verliep	

het	traject	moeizaam.	Negatieve	uitingen	waren	bv.	een	
verstoord	dag	en	nachtritme	door	blowen	en	gamen.	Om	
hun	radix	op	een	positieve	manier	in	te	zetten	kijken	we	
naar	de	hulpvraag	(Asc.),	de	hulp	die	geboden	wordt	
(Desc.),	de	thuisbasis	(IC)	en	maatschappelijke	plaats	en	
gevoeligheid	voor	gezag	(MC),	en	de	transit	van	Saturnus.	
Astrologie	is	een	gereedschap	om	de	jongere	te	leren	zelf	
verantwoordelijke	te	worden	voor	het	eigen	leven.

Willem Simmers	begon	zich	in	
1974	serieus	in	de	westerse	astro-
logie	te	verdiepen.	De	lessen	van	
Karen	Hamaker	en	George	Bode	
begin	jaren	tachtig	waren,	terugkij-
kend,	de	kers	op	de	taart.	Daarna	
kwam	de	Indiase	astrologie	in	
beeld.	In	1995	beëindigde	hij	zijn	
praktijk	als	NLP-	en	hypnothera-

peut	en	werd	fulltime	astroloog.		Hij	heeft	twee	boeken	
geschreven:	‘De Kracht van Voorspellende Astrologie’	en	
‘De kracht van Indiase Astrologie’.	
Aan	de	hand	van	voorbeelden	laat	hij	zien	hoe	je	de	
Indiase	en	de	westerse	horoscoop	samen	kunt	gebruiken	
in	een	horoscoopconsult.		Kort	weergegeven:	De	westerse	
horoscoop	toont	het	karakter,	de	Indiase	je	lot	en	bestem-
ming.	

Nicola Smuts	is	een	internationaal	
bekend	astrologe	uit	Engeland	die	
wereldwijd	de	aandacht	heeft	getrok-
ken	vanwege	haar	succesvolle	werk	
op	het	gebied	van	het	diagnosticeren	
van	vruchtbaarheidskwesties	met	
gebruikmaking	van	de	astrologie.	
1	op	de	6	paren	heeft	moeite	om	

kinderen	te	krijgen,	waar	bij	30%	van	hen	geen	medische	
oorzaak	is	gevonden.	Nicola	laat	zien	dat	de	traditionele	
en	middeleeuwse	astrologie	inzicht	kan	geven	én	de	
timing	kan	aangeven	waarop	medische	behandelingen	
(inclusief	IVF)	het	succesvolst	zijn.	Kranten	als	de	Daily	
Mail,	de	Times	UK,	of	tijdschriften	als	Marie	Claire	hebben	
er	over	geschreven.	In	deze	lezing	legt	ze	vol	compassie	
haar	techniek	uit	aan	de	hand	van	voorbeelden.

windroos:	uw	horoscoop	als	kompas.	Dit	planeetkompas	
is	een	ideaal	hulpmiddel	om	uw	woning	in	te	richten,	te	
begrijpen	waarom	u	graag	op	een	bepaalde	plaats	zit	of	
dingen	neer	wilt	zetten,	e.d.	Hij	is	ook	toepasbaar	op	uw	
woonplaats:	u	kunt	fietsen	op	uw	Venuslijn	in	plaats	van	
wachten	op	een	leuk	Venus-aspect	in	uw	horoscoop.	We	
gaan	allerlei	mogelijkheden	bekijken	en	u	krijgt	heel	veel	
praktische	tips.	Neem	de	plattegrond	van	uw	woning	mee,	
en/of	de	plattegrond	van	uw	woonplaats.	Voor	een	nadere	
uitleg	kunt	u	een	PDF	downloaden	van:	http://www.karen-
hamakerzondag.com/live/lezingen-workshops.	

Janine Landheer heeft	sinds	2002	
een	bloeiende	praktijk	in	klankthera-
pie,	stemcoaching	en	astrologie.	Haar	
specialisme	is	kosmische	stemvorken	
in	combinatie	met	astrologie.
Zoals	de	klassieke	wijsgeren	al	onder-
wezen,	liggen	geo	metrie	en	ritme	
ten	grondslag	aan	zowel	astrologie	
als	klank/muziek.	De	kennis	hierover	

gebruikte	Hans	Cousto	vorige	eeuw	om	de	planeetfre-
quenties	te	berekenen.	Hieruit	kwamen	stemvorken	en	
andere	instrumenten	voort	die	waardevolle	precisie-instru-
menten	blijken	te	zijn.	De	frequenties	van	de	planeten	
geven,	toegepast	vanuit	een	astrologische	achtergrond,	

Zondag	19	april	2015	

10.00–11.00	 Adrie	van	der	Ven:
	 Ziekte, deel van ‘de weg’.	(6)

11.00	 Koffie

11.30–12.30	 Sytie	Peckelsen-Huisman:
	 Op weg naar eigen verantwoorde-
 lijkheid om effectieve keuzes te
 maken?	(7)

12.45	 Lunch

14.00–15.00	 Klaaske	Compas:
	 Parsifal: de zoektocht naar jezelf
 in het licht van de astrologie.	(8)

15.00–15.30	 Thee

15.30–16.30	 Janine	Landheer:
	 Getal in Ruimte en Tijd: waar 
 astrologie en klank elkaar raken.
	 (9)

16.30–16.40	 Samenvatting	en	sluiting	door
	 Karen	Hamaker-Zondag



TARIEVEN

Voor	deelname	aan	het	congres	kunt	u	uit	een	van	de	volgende	mogelijkheden	kiezen:

 Letter: Omschrijving:  Normale prijs:	 Korting:
	 A	 Hele	congres,	alles	inbegrepen	 a	 281,50	 a	 272,95
	 	 vanaf	zaterdagochtend	 	
	 B	 Als	A,	echter	zonder	logies	 a	 236,50	 a	 229,70
	 C	 Als	A,	echter	zonder	logies	en	zonder	 a	 186,—	 a	 180,60
	 	 lunch	en	diner	 	
	 D	 Zaterdagprogramma	incl.	lunch	en	diner	 a	 176,50	 a	 172,50
	 E	 Zaterdagprogramma	zonder	lunch	en	diner	 a	 131,85	 a		 128,—
			 F	 Zaterdagavondprogramma	 a	 40,45	 a	 39,25
	 G	 Zondagprogramma	incl.	lunch	 a	 104,90	 a	 101,85
	 H	 Zondagprogramma	zonder	lunch	 a	 86,—	 a	 83,50
	 J	 Overnachting	van	vrijdag	op	zaterdag,	incl.	ontbijt	 a	 46,50	 a	 45,15
	 K	 Losse	lezing	 a	 24,25	 a	 23,50

AANMELDING

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden 
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2015. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. 
Bij annulering na 15 maart 2015 bent u de helft van 
het inschrijfgeld verschuldigd.

Een	kopje	koffie	of	thee	in	de	pauze	is	bij	de	prijs	inbe-
grepen.				
Prijs	voor	een	losse	lunch:	 a	21,75
Prijs	voor	een	los	diner,	
inclusief	1	glas	wijn	 a	35,50

Natuurlijk is er op zaterdagavond ook dit jaar weer 
een feestelijk menu met een glas wijn.

Voor	een	eenpersoonskamer	wordt	 a	24,50
per	nacht	extra	in	rekening	gebracht.

Het	is	mogelijk	tussen	17.30	en	20.00	op	vrijdagavond	
in	de	bar	een	warm	gerecht	te	nuttigen.

Aanmelding	geschiedt	door	overmaking	van	de	deel-
namekosten	op	bankrekening 11.69.48.264
t.n.v.	Penningmeester	N.A.C.,	Gouda.
IBAN:	NL72RABO0116948264
BIC:	RABONL2U
Gaarne	vermelden:	Penningmeester	NAC,	Gouda.
Het	overschrijvingsbericht	geldt	als	bewijs	van	deel-
name.

Gespreide betaling is mogelijk.

Wilt u bij uw overschrijving duidelijk aangeven:
— naam en adres (volledig, met voornaam,
 voorletters en postcode);
— deelnamecode (A, B, C, D, E, F, G, H, J of K);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
 (zie programma-overzicht);
— man/vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

Adrie van der Ven	is	astroloog,	
natuurgenezer,	regressietherapeut	en	
chakrareader	en	heeft	een	praktijk	
in	Amsterdam.	Hij	geeft	lezingen	en	
workshops	en	is	docent	natuurge-
neeskunde	aan	Silverlinde.	
Organen	zijn	met	planeten	of	tekens	
verbonden,	zij	vormen	een	natuurlij-
ke	eenheid.	Toch	gaat	psychosoma-

tisch	denken	in	termen	van	oorzaak	en	gevolg	niet	altijd	
op:	vaak	wijzen	vooral	chronische	ziekteprocessen	op	‘de	
weg’	die	iemand	moet	gaan,	een	weg	die	verbonden	is	
met	groeiprocessen	die	anders	worden	overgeslagen,	of	
met	geestelijke	waarden.	Chronische	aandoeningen	sturen	
de	mensheid	naar	het	ontwikkelen	van	disciplines	die	tot	
op	celniveau	werken	en	tegelijkertijd	een	holistisch/ener-
getische	effect	sorteren.

Charlotte Wenner, docente	
Engels,	studeerde	astrologie	bij	
Ascella	en	Aurora	en	heeft	zich	
ingezet	voor	de	totstandkoming	
van	de	Vereniging	Zwarte	Lichten.
Charlotte	geeft	eerst	een	korte	
uitleg	over	de	Zwarte	Lichten,	met	
voorbeelden	van	horoscopen	die	
geduid	worden	met	en	zonder	de	

Zwarte	Lichten.	Daarna	bespreekt	ze	drie	niveaus	van	
Bewustzijn	die	gecreëerd	worden	door	de	integratie	van	
Zwarte	lichten.	Door	de	wetenschap	van	de	kwantumfy-
sica	en	het	nulpunt-energieveld	is	het	oude	wetenschap-
pelijke	paradigma	op	schroeven	komen	te	staan.	Daarom	
besluit	Charlotte	haar	lezing	met	enkele	gedachten	over	
welke	rol	de	astrologie	kan	spelen	in	het	scheppen	van	
een	nieuw	wetenschappelijke	paradigma.


