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Congres van Astrologen
op 13 en 14 april 2013
met als thema:

„Astrologie: zo boven, zo beneden, in verleden en heden.”
Georganiseerd door de werkgroep

Astrologia Omnis

i.s.m. de stichting
Nederlands Astrologen Congres

in het Congrescentrum
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.
Tel. 0346 – 351 755

Het congresthema:
„Astrologie: zo boven, zo beneden,
in verleden en heden.”
Astrologia Omnis biedt een podium aan
serieuze astrologen die, elk vanuit hun eigen
richting of stroming, oude en nieuwe technieken bieden, naast zowel heel concrete
als spirituele benaderingen, zodat u als
deelnemer tal van aanknopingspunten krijgt
en vooral ook het nodige houvast in deze
spannende tijden.
Astrologie is een springlevende, zichzelf
steeds vernieuwende traditie die uit de oudste tijden stamt, rijk is aan ervaringen en
creatief en verantwoord de nieuwste ontwikkelingen in zich opneemt. Dit congres laat
zien dat zowel de oerervaring van het verschil tussen dag en nacht als de ontdekking
van nieuwe hemellichamen zinvolle spiegels
zijn die bruikbare duidingen opleveren,
zowel in psychologisch als lichamelijk als
„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 tegen-

Nadere inlichtingen:
Elly Beens
Albert Vermist
Mercatorsingel 68
Beneluxlaan 781
2803 ER  Gouda
1363 DA Almere
Tel. 0182 – 518 218
Tel.   036 – 8411608
e-mail: beens-voorberg@kpnplanet.nl
           info@astrologencongres.nl
Voor de nieuwste informatie:
www.astrologencongres.nl

maatschappelijk en economisch opzicht. Dit
jubileumcongres biedt vernieuwende en verrassende bijdragen die laten zien hoe prachtig aarde en mens de hemel spiegelen.
komen, gepresenteerd door zowel bekende
astrologen als aankomend nieuw talent dat de
moeite waard is om te beluisteren. ‘Astrologia
Omnis’ is ook voor velen een springplank voor
hun astrologische carrière geworden.
Er is een uitgebreide boekenstand, verzorgd
door Uitgeverij Hajefa uit Zoetermeer.

De lezingen:
Tienka Atema is zowel thuis in de
psychologische als de klassieke astrologie. Na haar opleiding bij Achernar
studeerde ze bij Lee Lehman,
Bernadette Brady en Deborah
Houlding en geeft voor Deborah’s
School of Traditional Astrology les in
de klassieke astrologie in Nederland.
Ze laat aan de hand van voorbeelden
zien dat de oude techniek van ‘sect’, die als basis het verschil tussen dag en nacht heeft, niet alleen in de klassieke
tijd belangrijk was, maar ook voor de moderne astrologie
een verrijking betekent.
Faye Cossar is al meer dan 25 jaar
astrologe met persoonlijke en zakelijke cliënten en leidt de Amsterdam
School of Astrology. Ze heeft haar MA
in Cultural Astronomy and Astrology,
geeft lezingen over de hele wereld,
en publiceerde “Using Astrology to
Create a Vocational Profile” in 2012,
waarin ze ook Ceres verwerkte, net
als Pluto een dwergplaneet. Faye onderzoekt de astronomie, geschiedenis en mythe van Ceres en Pluto en geeft
voorbeelden, zowel mundaan als persoonlijk, hoe astrologie dit archetype van onze tijd kan integreren.
Jan Willem van Doorn studeerde
wis- en natuurkunde, en econometrie en sterrenkunde, en daarnaast
Sanskriet, de Advaita Vedanta,
Vedische wiskunde en Vedische astrologie, waarin hij Master is. Hij geeft
lezingen, cursussen en workshops.
Vanuit dit perspectief analyseert hij
de crisis van 2008–2015 en kijkt
naar zowel de G8 en de G20 als naar landenhoroscopen
(bv. Israël), en legt de grote impact uit die de SaturnusMaansknoop conjunctie in 2013–2014 zal hebben. In dat
alles ook voorspellingen voor de EU, de ECB, de euro en
Nederland.
Karen Hamaker-Zondag leidt meer
dan 30 jaar de astrologie-opleiding
Achernar, en werkt samen met Bettina
Reijn aan de voorbereiding van een
echte HBO opleiding astrologie. Ze
schreef meer dan 30 boeken, publiceert artikelen, en is een geliefd
spreekster in binnen- en buitenland.
Karen heeft Cheiron diepgaand onderzocht in relatie tot oude pijn, familiethema’s, en welke rol
Cheiron’s pijn, verlangen en hoop in muziek die collectief

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 13 april 2013
09:00

Het congresgebouw gaat open

10:00–10:05

Opening door de voorzitter,
Albert Vermist

10.05-11.05

Karen Hamaker-Zondag:
Cheiron: nieuwste inzichten in
zijn pijn door muziek en actieve
imaginatie. (1)

11.05–11.40

Koffie

11.40–12:40

Alexander Graf von Schlieffen:
Does a face express the chart?
(Engels) (2)

12.50

Lunch

14.00–15.00

Floris Wijers:
Fascinerende Pholus, dansend
op het snijvlak van uitersten. (3)

15.00-15.30

Thee

15.30–16.30

Tienka Atema:
Sect: een verschil van dag en
nacht. (4)

16:30–17:30

Faye Cossar:
Vrouwen – toen en nu. Van
dochter tot moeder tot schoonmoeder tot wijze vrouw. (5)

18.00

Diner

20.30–22.00

Karen en Machteld Hamaker:
Het Aspecten-Cabaret:
leer aspecten duiden met een
knipoog.
En aan het einde heffen we met
zijn allen het glas om te proosten
op het jubileum.

aanspreekt tot uitdrukking komt. Dat geeft verrassende
nieuwe inzichten in de betekenis van Cheiron!

Machteld Hamaker werkt als secretaresse voor Sym
bolon, Achernar en Odrerir en is thuis in de astrologie en

Zondag 14 april 2013
10.00–11.00
11.00

Adrie v.d. Ven:
Medische astrologie. (6)
Koffie

11.30–12.30

Jan Willem van Doorn:
De dynamiek van de huidige crisis 2008 – 2015 in de Vedische
astrologie. (7)

12.45

Lunch

14.00–15.00

Liz Hathway: Alles wat je over
Venus wilde weten maar nooit
durfde te vragen! 8)

15.00–15.30

Thee

15.30–16.30

Han van Straaten:
De ‘astrologische storm’ tot
2015: het economische en spirituele weerbericht voor de
komende tijd.  (9)

16.30–16.40

Samenvatting en sluiting door
Karen Hamaker-Zondag

Jungiaanse psychologie. Daarnaast
is ze heel creatief en muzikaal, zingt
graag en heeft een groot gevoel
voor humor. Voor het Aspecten
Cabaret heeft ze haar eigen
astrologische liedjes en sketches
geschreven en begeleidt zichzelf
op de piano, als aanvulling op het
„Leer aspecten duiden met een knipoog” door Karen.
Wervelend en serieus, leerzaam én lachend gaan we de
avond door.

Elizabeth (Liz) Hathway is vanaf de
middelbare school gefascineerd door
de astrologie en is gespecialiseerd
in mundane, electie en relatie-astrologie, heeft een praktijk en runt een
populaire astrologieblog. Ze schrijft
artikelen, geeft lezingen, en volgt de
masteropleiding Cultural Astronomy and Astrology. De
cyclus van de Venus-overgang van 6 juni 2012 liet een
verrassend verband tussen Venus en Pluto zien, en in
deze lezing staat centraal hoe we de verborgen (Pluto-)
elementen uit een relatie kunnen halen, zodat er ruimte
vrijkomt voor genezing en transformatie.

Alexander von Schlieffen
is meer dan 16 jaar astroloog,
geeft internationaal lezingen,
schrijft voor tijdschriften, publiceert audioboeken over astrologie, en presenteerde een dagelijkse astrologische TV show,
Daarnaast is hij ook kunstenaar en een heel goed portretschilder. Zijn oog voor de vorm heeft hij met de astrologie
gecombineerd in de vraag of je gezicht een uitdrukking
is van je horoscoop. Aan de hand van voorbeelden van
horoscopen en portretfoto’s zal hij zijn boeiende bevindingen laten zien.
Han van Straaten is econoom,
astroloog en talentencoach, heeft
een eigen praktijk, geeft lezingen en
cursussen en verzorgt een maandelijkse astrologische nieuwsbrief. Hij
legt een verbinding tussen de archetypische wereld van de talenten en
de planeten, waarbinnen zowel de
harde economische werkelijkheid
als de verfijndere spirituele zingeving hun plaats hebben. Van daaruit analyseert Han de huidige tijd, een tijd
waarin we zeker tot in 2015  in een ‘astrologische storm’
zitten. Welk ‘weerbericht’ laten horoscopen van landen en
instellingen zien?
Adrie van de Ven is astroloog,
natuurgenezer, reader en regressietherapeut, heeft een eigen praktijk
en geeft les en trainingen. Astrologie
speelt daarbij altijd een rol, op de
voor- of achtergrond. De horoscoop
kan heel verhelderend zijn om de
achtergrondinformatie over een ziekte en het verloop ervan te geven. Als je dat combineert
met de onderliggende besturingssystemen (hormonaal,
zenuwstelsel en immuunsysteem) kun je goede richtlijnen
voor de behandeling geven, wat Adrie aan de hand van
voorbeelden zal laten zien.
Floris Wijers koestert een levenslange passie voor metafysische
onderwerpen. Hij volgde o.m. het
Tarot Inwijdingsjaar bij Jan Ton,
de beroepsopleiding astrologie bij
Achernar,  workshops bij Ludy
Hoogeveen en klassieke astrologie bij
Lee Lehman. Floris gaat dieper in op
de rol van Centaur Pholus in radix en in transit. Pholus
beweegt tussen  de vormgevende Saturnus en de vormoplossende Neptunus, dus op het snijvlak van uitersten.
Zijn dynamiek is grillig en verrassend en Floris geeft aan
de hand van voorbeelden onthullende inzichten over hoe
waardevol Pholus is als we hem echt begrijpen.

TARIEVEN
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
Letter:
A
B
C

  

D
E
F
G
H
J
K

Omschrijving:
Hele congres, alles inbegrepen
vanaf zaterdagochtend
Als A, echter zonder logies
Als A, echter zonder logies en zonder
lunch en diner
Zaterdagprogramma incl. lunch en diner
Zaterdagprogramma zonder lunch en diner
Zaterdagavondprogramma
Zondagprogramma incl. lunch
Zondagprogramma zonder lunch
Overnachting van vrijdag op zaterdag, incl. ontbijt
Losse lezing

Normale prijs:
a 259,95

Korting:
a 255,95

a 218,75
a 172,00

a 213,75
a 168,50

a 159,50
a 122,00
a 39,25
a 97,00
a 79,50
a 43,00
a 22,50

a 156,00
a 119,25
a 38,25
a 94,50
a 77,75
a 41,75
a 22,00

AANMELDING
De bedragen met korting (rechter kolom) gelden
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2013.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2013 bent u de helft van
het inschrijfgeld verschuldigd.
Een kopje koffie of thee in de pauze is bij de prijs inbegrepen.    
Prijs voor een losse lunch:
a 19,50
Prijs voor een los diner,
inclusief 1 glas wijn
a 32,50
Voor een eenpersoonskamer wordt a 22,00
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. Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.
IBAN: NL72RABO0116948264
BIC: RABONL2U
Gaarne vermelden: Penningmeester NAC, Gouda.
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.

40 jaar! Dat willen we met jullie vieren, en dus hebben we dit congres allerlei feestelijke extra’s:
• Iedereen die komt krijgt een grote Centauren Efemeride cadeau, een gezamenlijk cadeau van
Astrologia Omnis en Stichting Achernar. De centauren zijn in de internationale astrologie steeds
belangrijker geworden en geven verrassende en verdiepende inzichten. Met deze efemeride kan
iedereen ze direct volgen in radix en transit, en ook de lezing over Cheiron (lezing 1) en Pholus
(lezing 3) meteen op de eigen horoscoop toepassen.
• Maryon Widderhoven heeft een serie astrologische rebussen gemaakt waar u heerlijk op kunt
puzzelen. En vergeet niet uw oplossingen in te leveren want er zijn prijzen mee te winnen!
• Het diner wordt extra feestelijk.
• De zaterdagavond wordt een vrolijke combinatie van serieuze astrologie, humor, sketches en liedjes
(ook om mee te zingen) en daarna heffen we het glas om te proosten op het jubileum. In de bar
volgt dan nog een kleine snack.
Houd de website in de gaten! Daarop komt meer informatie en toelichting.

We gaan er wat moois van maken; doet u mee?

