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Het congresthema:

In het oude Babylonië waren hemel en 
aarde, natuur en mens onlosmakelijk ver-
bonden en waren de planeten goden die 
geraadpleegd konden worden voor alle 
mogelijke zaken, niet alleen voor aardse, 
maar ook voor religieuze aangelegenheden. 
In veel oude culturen probeerde de mens te 
leven naar het ritme van de hemel om zo 
met het grotere en betekenisvolle verbon-
den te blijven. Vandaag de dag hebben we 
de hemel verinnerlijkt en zoeken we naar 
een leven in verbinding met onszelf, en van 
daaruit met aarde en kosmos. Maar we 
leven in een stoffelijke wereld en ook aardse 
zaken zijn en blijven van belang. Neem 
onze interactie met de medemens, onder 
andere in consulten, of onze gezondheid, 
of onze band met bepaalde plaatsen (denk 
aan de astrocartografie); het zijn allemaal 
gebieden waarop we vragen hebben. Is 
het niet bijzonder dat ons geliefde vak, de 
astrologie, voor al deze gebieden, van het 
spirituele tot het praktische, een prachtig 
instrument is! 

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.

„Astrologie: van spiritueel tot praktisch.”



De lezingen:
Beatrice Boucher woont sinds 
1976 in Nederland en heeft hier 
een consultpraktijk. Het was de 
esoterische astrologie die haar het 
meest raakte. Beatrice is nu distance 
learning tutor aan de Faculty of 
Astrological Studies in Londen. De 
relatie tussen ziel en persoonlijk-
heid wordt op diepgaande wijze 
beschreven in de compilatie over 
de zeven stralen van Alice Bailey 

waar het boek ‘Esoterische Astrologie’ een van de delen 
is. Evolutionair gezien vindt er op innerlijk niveau een 
psychische heroriëntering plaats zodra de persoonlijkheid 
onder invloed van de ziel komt: de omkering. Deze lezing 
is een kennismaking met de esoterische astrologie vanuit 
het oogpunt van deze omkering en wat dit betekent voor 
de interpretatie van de Ascendant, Maan en Zon in de ho-
roscoop. www.icaquarius.nl

Martin Davis is een van de bekend-
ste deskundigen op het gebied van de 
projectie van de hemel op de aarde, de 
astro cartografie, oorspronkelijk ontwik-
keld door Jim Lewis in de jaren zeven-
tig. Hij geeft er lezingen, workshops en 
consulten in en schreef er boeken over, 
en publiceerde erover in Symbolon. 
Deze techniek stelt in staat om alle 
mogelijkheden waar zich een gebeurte-
nis op aarde zou kunnen voordoen te 
onderzoeken. Astrocartografie voegt 
een tijd-ruimtelijk beeld toe aan de 
astrologie, en helpt ons levensverhalen 

letterlijk met aarde en wereld te verbinden. Met de preci-
sie van een schermer, een hobby van Martin Davis, zal hij 
laten zien hoe je een astrocartografische kaart maakt en 
hoe je die kunt gebruiken als instrument je onderzoeken. 

Karen Hamaker-Zondag zit al meer 
dan 40 jaar in het vak, en geeft vanuit 
Asfaloth BV astrologieles aan Stichting 
Achernar en op HBO-niveau aan de 
Academie voor Toegepaste Astrologie, 
en Jungiaanse psychologie aan 
Stichting Odrerir. Ze schreef meer dan 
35 boeken, publiceert artikelen, en is 
een geliefd spreekster in binnen- en 

buitenland. Karen doet ook op basis van astrologie onder-
zoek voor het bedrijfsleven. In Solaren als Levensverhalen 
toont Karen dat de opeenvolgende solaren een belangrijk 
deel van je ontwikkeling laten zien, en ook dat bepaalde 
solaren teruggrijpen op eerdere solaren. Dan zie je bepaal-
de thema’s opnieuw naar voren komen, alsof het een ver-

volgverhaal is. Solaren weven in de 
loop van je leven de verschillende 
levensdraden samen tot een kleur-
rijk ‘tapijt’. 

Dick van der Mark (1953) is meer 
dan 25 jaar astroloog en psychic 
reader. Hij is voorzitter van de 

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 1 april 2017

09:00 Het congresgebouw gaat open

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

10.05-11.05 Karen Hamaker-Zondag:
 Solaren als levensverhaal. (1)

11.05–11.30 Koffie

11.30–12:30 Martin Davis:
 Astro*Carto*Graphy:
 hemelse lijnen in het aardse
 bereik. (Engels) (2)

12.45 Lunch

14.00–15.00 Dick van der Mark:
 De essentie van het
 astrologisch consult. (3)

15.00-15.30 Thee

15.30–16.30 Beatrice Boucher:
 Esoterische astrologie en de
 weg naar de ziel. (4)

16:30–17:30 Erik van Slooten:
 Maanfasepsychologie. Een 
 typering der maanfase in de
 geboortehoroscoop. (5)

18.00 Diner

20.00–21:30 Spontaan tekenen in het licht
 van je horoscoop.
 Hilarisch en serieus: astrologie met
 een knipoog. Onder leiding van
 Karen Hamaker-Zondag.



zijn favoriete onderwerp: uurhoek- en vragenastrologie. 
Samen met ons zal hij de mogelijkheden maar ook de 
grenzen van deze tak van de astrologie onder de loep 
nemen.   

Peter Saarloos (26 juli 1964) 
leidt de beroepsopleiding astrologie 
Ishtar, geeft consulten en is uitgever 
(Hajefa). Ook geeft hij sessies lomilomi 
(Hawaiiaanse massage). De ziel incar-
neert als mens in een fysiek lichaam, 
maar door alle aanpassingen, normen 
en overtuigingen dreigen we het con-
tact met ons authentieke zelf kwijt te 
raken. De angst van Pluto, de pijn 

van Cheiron en de weerstand van Saturnus, maar ook 
dominante horoscooppatronen kunnen ons weerhouden 
om onze eigenheid te leven. Tegelijkertijd zijn deze pla-
neten ook de opstap om weer de verbinding met de ziel 
te maken. Onderzoek van, en anders omgaan met deze 
zogenaamde weerstand biedende planeten kan helpen om 
weer de verbinding met het ware zelf te maken. Zie: www.
ishtar.nl; www.hajefa.nl en www.lomilomi.nu

Erik van Slooten is specialist 
in klassieke en uurhoekastro-
logie, schreef zeven boeken 
(waarvan verschillende ver-
taald zijn), en geeft lezingen 
in heel Europa. Erik is docent 
klassieke astrologie aan het 
CIDA in Italië. Hij heeft voor 
zijn werk meerdere onder-
scheidingen gekregen. Eriks 

vader, Jacob van Slooten, publiceerde in 1950 samen 
met astrologe Else Parker het boek Maanfasepsychologie. 
Dit boek is in 2010 opnieuw uitgegeven, nu door Erik 
vertaald in het Duits, bij uitgeverij Chiron onder de titel 
Die Mondphase der Geburt. Erik heeft het bewerkt en de 
grotendeels verouderde voorbeelden vervangen door nu 
bekende mensen. Aan het begin van de lezing leren de 
aanwezigen hun maanfase te berekenen; dan kun je met-
een kijken wat het voor jezelf betekent. 

Sonja van Slooten is Heilprak-
tikerin, klassiek homeo pathe en 
klassiek medisch astrologe en geeft 
lezingen in heel Europa. Haar 
boek over medische astro logie 
verscheen in Italië.
De klassieke medische uurhoe-
kastrologie is ontwikkeld is door 
Hippokrates (5de eeuw voor 
Chr.) en is gebaseerd op de theo-

rie van de vier elementen en de vier lichaamssappen of 
‘humores’. Ziekte wordt gezien als een verstoring van het 
evenwicht der humores. Een uurhoek kan de oorzaak 

Astrologische Associatie en oprichter van Caelestis, school 
voor Astrologie, Bewustzijn & Spiritualiteit. Hij is een veel 
gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Het motto van 
zijn lezing is van Krishnamurti: Freedom from the desire 
for an answer is essential to the understanding of the pro-
blem. Een astrologisch consult is een gesprek met woor-
den. Woorden kunnen genezend werken. De taal kan ons 
denken openen waardoor inzicht verschijnt. Toch is inzicht 
soms niet voldoende om ingesleten patronen en fysiek 
verankerde attitudes ten gevolge van trauma’s te verande-
ren. Hoe gaan we om met de grenzen van het astrologisch 
consult?

Kees Rooke (5 maart 1957) kreeg 
de astrologie met paplepel ingego-
ten: zijn vader bestudeerde jaren-
lang de astrologie. Al snel maakte 
Kees zich het vak eigen. Hij was 
actief in onder meer het NGPA 
(thans AVN). Na een periode van 
afwezigheid verband houdende 
met studie, werk en gezin heeft 

Kees de astrologische draad weer opgepakt. Precies 25 
jaar na zijn laatste optreden bij het Nederlands Astrologen 
Congres in Soesterberg geeft hij weer een voordracht over 

Zondag 2 april 2017 

10.00–11.00 Sonja van Slooten:
 Klassiek medische uurhoek-
 astrologie. (6)

11.00 Koffie

11.30–12.30 Kees Rooke:
 Mogelijkheden en onmogelijk-
 heden in de uurhoek- en
 vragenastrologie (7)

12.45 Lunch

14.00–15.00 Rijna van der Velden:
 Evolutionaire astrologie en de 
 evolutie van de astrologie. (8)

15.00–15.30 Thee

15.30–16.30 Peter Saarloos:
 Voorbij Saturnus, Cheiron en
 Pluto: op weg naar het ware
 zelf. (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 Prijs
 A Hele congres, alles inbegrepen vanaf zaterdagochtend. 299,65
 B Als A, echter zonder logies. 255,60
 C Als A, echter zonder logies en zonder lunches en diner. 192,50
 D Zaterdag programma incl. Lunch en diner. 188,60
 E Zaterdag programma zonder lunch en diner. 138,75
 F. Zaterdag programma tot 18.00 incl. lunch. 128,50
 G Zaterdagavond programma.  40,45
 H Zondag programma.  109,90
 J Zondag programma zonder lunch. 91,50
 K Overnachting van vrijdag op zaterdag incl ontbijt. 48.50
 L Overnachting van zaterdag op zondag incl ontbijt 48,50
 M Losse lezing. 25,00

AANMELDING

Bij aanmelding van A, B, en C voor 15 februari krijgt u 
4 consumptiemunten gratis.
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 23,50
Prijs voor een los diner, incl.
               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 26,–
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);
— de deelnamecode (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, 
 L of M);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
 (zie programma-overzicht);
— man/vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

van de verstoring in het lichaam laten zien waardoor een 
passende therapie, bijvoorbeeld een dieet, aangereikt kan 
worden. Ook is het mogelijk vast te stellen of een bepaal-
de behandeling zinvol is. Sonja illustreert haar lezing met 
horoscoopvoorbeelden. . Hippokrates: „Niemand zou zich 
tot een arts moeten wenden die geen astroloog is.“

Rijna van der Velden is psycho-
logisch zowel als middeleeuws 
astrologe. Zij behaalde haar 
master Cultural Astronomy and 
Astrology aan de universiteit van 
Wales Trinity Saint David. Rijna 
is bestuurslid van de Achenar 
Contact Groep en geeft samen met 
Maria Paap les in de Evolutionaire 

Astrologie. Deze vorm van astrologie werd ontwikkeld 
door Jeffrey Wolf Green en Steven Forrest, en voortgezet 
door Mark Jones in Engeland. In deze vorm van astrolo-

gie wordt gesproken over de reis van de ziel maar zou ook 
gezien kunnen worden als de reis van ons onbewuste naar 
bewustwording. Want dat is wat deze evolutie inhoud, 
een groei proces van dat wat onbewust bij ons aanwezig 
is zoals trauma’s, conditionering etc. naar een bewustwor-
ding en heling. Zie ook:  http://astro-knowledge.com  

Het avondprogramma: Spontaan tekenen in het licht 
van je horoscoop o.l.v. Karen Hamaker-Zondag. We gaan 
een korte, snelle en spontane tekenopdracht maken – je 
hoeft niet te kunnen tekenen!. Die tekening, hoe eenvou-
dig ook, is psychologisch te duiden, en daar gaat Karen 
de nodige aanwijzingen voor geven. Maar de tekening 
hangt ook samen met je progressies en transits. Op basis 
van vrijwilligheid gaan we een aantal voorbeelden van de 
deelnemers bekijken. Fascinerend, soms hilarisch, en heel 
treffend, en met de aanwijzingen die je krijgt kun je het 
ook thuis bij vrienden en bekenden uitproberen.
Komt dat zien!


