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Het congresthema:
„Astrologie als wegwijzer.”

In	de	oudste	tijden	was	de	hemel	al	een	
wegwijzer	voor	de	zoekende	mens	op	
aarde;	die	bood	hem	een	kader	en	een	zin,	
zoals	de	Babylonische	overleveringen	laten	
zien.	Hoe	de	astrologie	in	de	loop	van	de	
eeuwen	ook	veranderde,	het	bleef	een	weg-
wijzer.	Zelfs	bij	de	nieuwste	ontwikkelingen	
en	toepassingen.	Of	je	astrologie	nu	biogra-
fisch	gebruikt,	of	om	de	zin	van	patstellin-
gen	te	begrijpen,	of	in	coaching,	in	therapie	
of	in	geneeskunst,	de	astrologische	taal	en	
techniek	zijn	zo	universeel,	dat	ze	overal	
een	bruikbare	kapstok	bieden.	En	het	is	een	
prachtige	spiegel	om	je	eigen	levensweg	en	
creativiteit	te	begrijpen,	of	het	nu	om	mode	
of	om	onderzoek	gaat.	Wie	de	taal	van	de	
astrologie	heeft	leren	spreken,	heeft	niet	
alleen	een	rijke	bron	voorhanden,	maar	kan	
blijvend	geïnspireerd	worden	door	alles	wat	
vakbroeders	ontdekken	en	onderzoeken.	
Ons	congres	biedt	een	podium	aan	tal	van	
wegen	in	de	astrologie,	en	aan	evenzovele	
methoden	als	wegwijzer.	

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:
Lynn Bell	is	astrologe	in	Parijs	
met	meer	dan	30	jaar	ervaring,	
docent	aan	de	CPA,	schrijf-
ster	en	internationaal	geliefd	
spreekster	en	verbonden	aan	
het	instituut	van	Carolyn	Myss.
Het	achtste	huis	wordt	tradi-
tioneel	als	poort	naar	de	
onderwereld	beschouwd.	We	

voelen	de	aanwezigheid	van	andere	energieën,	andere	
werkelijkheden	en	andere	wezens.	We	kunnen	geobse-
deerd	of	bezeten	raken,	afhankelijk	of	dominant,	want	
dit	huis	gaat	over	de	manier	waarop	we	reageren	op	wat	
andere	mensen	ons	brengen.	Planeten	in	dit	huis	kunnen	
mensen	aantrekken	die	ons	leeg	en	uitgeput	achterlaten,	
of	kunnen	een	ander	soort	energie	aantrekken	in	de	vorm	
van	mensen	als	talenten	die	onze	wereld	zowel	als	die	van	
anderen	kunnen	helpen	veranderen.

Floor Genen	heeft	een	jaren-
lange	praktijk	in	astrologie	en	
therapeutisch	energiewerk.	
Floor	ontwikkelde	de	AHET,	
de	Astrologisch	Herstellende	
Energie	Therapie	en	lanceert	
deze	op	ons	congres;	ze	wil	
laten	zien	hoe	de	therapie	
wonderlijke	resultaten	en	

inzichten	biedt.	De	aangeboren	gaven	en	talenten	zijn	
vaak	onderdrukt	of	beschadigd	door	omgevingsfactoren	
of	innerlijke	strijd	die	soms	diep	in	het	DNA	opgeslagen	
ligt.	Via	deze	herstellende	techniek	kan	de	oorspronkelijke,	
karmische	opdracht	vaak	wel	uitgeleefd	worden.	Zonder	
strijd,	zonder	kwalen	en	vanuit	de	gegevens	die	zo	prach-
tig	weerspiegeld	worden	in	de	horoscoop.	

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	heeft	
meer	dan	35	boeken	geschreven,	
publiceert	regelmatig	artikelen	in	
diverse	tijdschriften,	en	is	een	geliefd	

spreekster	binnen-	en	buiten	Nederland.	
Het	12e	huis	is	het	huis	waarin	de	grens	tussen	droom	en	
werkelijkheid	vervaagt.	Het	kan	verwarrend	zijn,	maar	wat	
gebeurt	er	wanneer	je	bewust	verwarring	zaait	en	in	de	
wereld	van	het	grenzeloze	en	chaotische	springt?	Welke	
dynamieken	gaan	er	psychisch	spelen?	Hoe	scheppend	
kan	het	twaalfde	huis	zijn?	In	deze	lezing	gaan	we	aan	de	
hand	van	psychologie,	chaostheorie	en	astrologie	werve-
len	door	het	twaalfde	huis…

Liz Hathway,	DFAstrolS,	QHP,	en	
Master	in	‘Culturele	Astronomie	en	
Astrologie’,	schrijft	een	populaire	
weekrubriek	op	astrologieblog	en	
Facebook.	Met	astrologie	onder-
steunt	Elizabeth	mensen	die	zelf	
bezig	zijn	een	alternatief	levensver-

Programma
(wijzigingen	voorbehouden)

Zaterdag	9	april	2016

09:00	 Het	congresgebouw	gaat	open

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

10.05-11.05	 Karen	Hamaker-Zondag:
	 Creatieve chaos: de kracht van
 het twaalfde huis.	(1)

11.05–11.30	 Koffie

11.30–12:30	 Lynn	Bell:
	 Vampires, Enablers, and
 Transformers: a look at the
 8th house.	(Engels)	(2)

12.45	 Lunch

14.00–15.00	 Atie	Kaper:
	 Patstelling op je levenspad.	(3)

15.00-15.30	 Thee

15.30–16.30	 Maaike	Pieters:
 Depressie en persoonlijkheid:
 is er een verband?.	(4)

16:30–17:30	 Liz	Hathway:
	 De planeten als wegwijzer;
 de astroloog als gids.	(5)

18.00	 Diner

20.00–21:30	 Wie van de drie. Drie mensen,
 één horoscoop.
	 Lukt	het	om	de	juiste	persoon	aan
	 de	horoscoop	te	koppelen?	En	wat
	 heeft	een	panel	aan	astrologen
	 over	die	horoscoop	te	zeggen?



verder	uitdiepen,	en	kijken	hoe	de	astrologie	als	wegwijzer	
kan	helpen	om	richting	te	geven;	zowel	in	onze	persoon-
lijke	ontwikkeling	als	in	de	wereld	buiten	ons

Menno Noordervliet	is	psycho-
loog,	sinds	2003	voorzitter	van	de	
AVN,	heeft	een	astrologiepraktijk	in	
Hilversum,	werkt	met	het	bedrijfs-
leven	en	leidt	samen	met	George	
Bode	opleiding	Aurora.	Inzicht	in	
onze	biografie	of	rode	draad	in	ons	
leven	kan	helpen	om	bewuster	te	
leven,	en	ons	leven	bij	te	sturen.	

Daarvoor	kijken	we	in	de	horoscoop	vooral	naar	de	
knopenas,	de	Zwarte	Maan-Priapus-as	en	de	Zwarte	Zon-
Diamant-as,	aangevuld	met	de	loop	van	de	planeten.	
Met	hulp	van	de	secundaire	Zon	en	Maan	ontdek	je	cycli	
die	van	grote	waarde	zijn	om	mensen	te	helpen	bewuster	
keuzen	te	maken.	In	deze	lezing	laat	Menno	zien	hoe	hij	
dat	doet	en	wat	de	waarde	daarvan	is	voor	het	consult	
maar	ook	voor	groepsprocessen.	

Maaike Pieters	is	coach,	
astrologe	en	schrijfster	en	
leidt	See communicatie & 
coaching,	met	een	sterke	
focus	op	het	helpen	ontdek-
ken	van	de	kernkwaliteiten	
en	talenten	van	cliënten.	
Depressie	staat	in	Nederland	

op	plaats	nummer	twee	van	veelvoorkomende	ziektes.	De	
laatste	tijd	is	er	ook	een	forse	toename	van	depressiviteit	
onder	jongeren.		Er	zijn	veel	behandelingen	ontwikkeld,	
die	allemaal	‘wetenschappelijk	bewezen’	effectief	zijn.	En	
toch	blijken	‘praten’	en	‘pillen’	niet	altijd	het	gewenste	
effect	te	hebben.	In	deze	lezing	neemt	Maaike	ons	aan	de	
hand	van	concrete	voorbeelden	mee	op	een	reis	waarin	
we	gaan	verkennen	of	er	een	verband	is	tussen	persoon-
lijkheid	en	depressie	en	zo	ja,	welke	kenmerken,	of	astro-
logische	factoren	mogelijk	een	rol	spelen	in	de	vorming	
van	een	depressie.

John Timperman	klassiek	astro-
loog	en	voorzitter	van	het	Belgische	
VAG.	Hij	voert	ons	terug	naar	de	
astrologie	van	Mesopotamië	en	
naar	de	diepgaande	openbaringen	
van	de	oude	Astro-sophie,	zodat	
we	de	wortel	van	de	Kunst,	zoals	
cycli,	fasen	en	exaltaties,	beter	leren	
begrijpen.	De	oorsprong	van	het	filo-

sofische	systeem	van	Mesopotamië	ligt	in	het	feit	dat	men	
dezelfde	wetten	en	krachten	in	alle	verschillende	onder-
delen	terugvindt	en	dat	ieder	deel	van	het	universum	
een	spiegelbeeld	is	van	het	andere	deel	van	de	kosmos.	
Middeleeuwse	astrologen	hielden	weinig	rekening	met	
deze	oude	kennis	en	opvattingen,	en	vanaf	1650	is	deze	

haal	te	vinden.	In	Rafaels	fresco,	‘de	school	van	Athene’,	
wijst	Plato	met	zijn	vinger	naar	de	hemel,	naar	de	wereld	
van	de	archetypen	–	Aristoteles	echter	wijst	met	zijn	hand	
naar	beneden	–	naar	de	empirische	wereld.	Waar	wijst	
de	astrologie	naar?	Het	astrologenwerk	bestaat	uit	het	
ontvouwen	van	patronen	waardoor	het	levensverhaal	
van	zowel	landen	als	individuen	in	een	bredere	context	
geplaatst	kan	worden.	Wat	zegt	boven	over	beneden	en	
staat	de	astroloog	-	als	gids	-	zelf	in	het	middenveld	?

Atie Kaper	heeft	als	psycholo-
gisch	astrologe	ruim	vijfentwintig	
jaar	ervaring.	Ze	heeft	een	eigen	
praktijk,	en	brengt	deelt	haar	erva-
ring	met	enthousiasme	in	haar	
lessen,	lezingen	en	workshops.	
Een	van	haar	specialismen	is	
de	ongeaspecteerde	planeet	en	
het	duet;	het	zijn	horoscoopfac-

toren	met	een	heel	eigen	werking	en	dynamiek,	waar-
van	de	wortels	genereaties	terug	kunnen	liggen.	Atie	
publiceerde	er	haar	eerste	boek	over:	‘Ongeaspecteerd! 
Ongeaccepteerd?’	Een	van	de	kenmerken	is	een	patstel-
ling,	maar	geen	gewone.	Aan	de	hand	van	zowel	de	the-
orie	als	voorbeelden	uit	de	praktijk	gaan	we	dit	kenmerk	

Zondag	10	april	2016	

10.00–11.00	 Floor	Geenen:
	 Astrologisch Herstellende
 Energie Therapie.	(6)

11.00	 Koffie

11.30–12.30	 Joyce	Wouters:
	 Vier passionele vrouwen.
 Astrologie en mode	(7)

12.45	 Lunch

14.00–15.00	 John	Timperman:
	 Vergeten parels uit de Sumero-
 Babylonische astrologie.	(8)

15.00–15.30	 Thee

15.30–16.30	 Menno	Noordervliet:
	 Biografische processen in de
 horoscoop. Het leven wordt
 voorwaarts geleefd en
 achterwaarts begrepen.	(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	 286,75	 a	 281,50
	 	 vanaf	zaterdagochtend	 	
	 B	 Als	A,	echter	zonder	logies	 a	 240,75	 a	 236,50
	 C	 Als	A,	echter	zonder	logies	en	zonder	 a	 188,50	 a	 186,—
	 	 lunch	en	diner	 	
	 D	 Zaterdagprogramma	incl.	lunch	en	diner	 a	 180,50	 a	 176,50
	 E	 Zaterdagprogramma	zonder	lunch	en	diner	 a	 132,75	 a		 131,85
			 F	 Zaterdagavondprogramma	 a	 40,45	 a	 40,45
	 G	 Zondagprogramma	incl.	lunch	 a	 105,90	 a	 104,90
	 H	 Zondagprogramma	zonder	lunch	 a	 87,50	 a	 86,—
	 J	 Overnachting	van	vrijdag	op	zaterdag,	incl.	ontbijt	 a	 47,50	 a	 46,50
	 K	 Losse	lezing	 a	 24,25	 a	 24,25

AANMELDING

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden 
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2016. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. 
Bij annulering na 15 maart 2016 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	22,50
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	25,–
per	nacht	extra	in	rekening	gebracht.

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

Aanmelding	geschiedt	door	overmaking	van	de	deel-
namekosten.

	 IBAN:	NL72	RABO	011	69	48	264
	 BIC:	RABONL2U
	 t.n.v.	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.

kennis	zelfs	helemaal	vergeten.	We	vinden	het	bij	auteurs	
van	de	Renaissance	niet	meer	terug.	In	deze	lezing	gaan	
we	de	parels	uit	de	Sumero-Babylonische	tijd	herontdek-
ken!.

Joyce Wouters	keert	na	een	
aantal	jaren	astrologische	prak-
tijk	terug	naar	haar	eerste	studie,	
mode.	Ze	verzorgt	historische	
modelezingen	en	combineert	dit	
met	haar		kennis	van	astrologie.	
Astrologische	kennis	betekent	
een	wegwijzer	in	je	levenskeuzes	

maar	mode	inzicht	eveneens!	Met	onze	kleding	geven	we	
aan	wie	we	willen	of	denken	te	zijn.	Couturiers	onderstre-
pen	onze	behoefte	aan	een	rollenspel	waarin	we	zakelijk,	
slim	of	sexy	zijn	en	creëren	daarmee	de	magische	kunst	
van	illusie.	Wat	motiveert	de	vier	meest	uitgesproken	

vrouwelijke	couturiers,	Coco	Chanel,	Elsa	Schiaparelli,	
Vivienne	Westwood	en	Iris	van		Herpen.?	Wat	is	de	
invloed	van	hun	karakter	en	levenssituatie	op	hun	ont-
werpen?	Hoe	zien	wij	dit	terug	in	hun	horoscoop?

Avondprogramma:	Wie van de drie. Drie mensen, één 
horoscoop,	en	de	deelnemers	in	de	zaal	mogen	vragen	
stellen	aan	de	kandidaten.	Lukt	het	om	de	juiste	persoon	
aan	de	horoscoop	te	koppelen?	Iedere	deelnemer	krijgt	de	
horoscoop	aan	het	begin	van	de	avond.
Daarna	gaat	een	panel	bestaande	uit	een	aantal	sprekers	
van	het	congres	onvoorbereid	aan	de	slag	met	de	duiding	
van	een	paar	facetten	van	de	horoscoop;	ieder	volgens	
eigen	technieken	en	invalshoeken,	ook	op	basis	van	vra-
gen	uit	de	zaal.	Kortom:	een	keur	aan	invalshoeken,	van	
een	speelse	quiz	en	improvisaties	tot	aan	een	praktisch	
voorbeeld	van	verschillende	astrologische	benaderingswij-
zen.	De	avond	staat	onder	leiding	van	Albert	Vermist.


