CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 1, 2 en 3 april 2005
met als thema:

„NIEUWE

STEMMEN IN EEN OUDE KUNST”

„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 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 Boekhandel Van Stockum uit Den Haag.

Georganiseerd door de werkgroep
Astrologia Omnis
i.s.m. de stichting
Nederlands Astrologen Congres

Congrescentrum Kontakt
der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, Soesterberg.
Tel. 0346 – 351 755
Nadere inlichtingen:
Elly Beens
Albert Vermist
Mercatorsingel 68
G. Gershwinstraat 147
2803 ER Gouda
1544 NW Zaandijk
Tel. 0182 – 518 218
Tel. 075 – 6401230
Fax. 075 – 6401075
www.astrologencongres.nl

Het congresthema:
„Nieuwe stemmen in een oude kunst.”
De afgelopen decennia is er in de astrologie heel veel
gebeurd. Meer en meer zoeken astrologen verbinding
met maatschappelijke en economische ontwikkelingen,
waaruit studies voortvloeien over de werking van financiële markten tot aan maatschappelijke problemen als
burnouts. Ook nieuwe ontwikkelingen in de psychologie
en in het (alternatieve) medische veld blijken vruchtbaar
samen te gaan met de astrologie, zoals bijvoorbeeld het
geval is met Hellingers familie-opstellingen. Tegelijkertijd
herontdekken astrologen de klassiekere benadering en
technieken, die nu volop bestudeerd en gebruikt worden. Bij al die ontwikkelingen is een (al dan niet) kritische beschouwing waar we als astroloog eigenlijk staan
niet overbodig, zowel waar het gaat om het gebruik van
technieken, als waar het gaat om de astroloog als méns,
als de relatie met de metafysica. Dit congres biedt u een
heel breed spectrum aan invalshoeken met veel stimulerende lezingen, zélfs de invalshoek dat je ook heel erg
kunt lachen met de astrologie is niet vergeten.

De lezingen:
‘Astrologia Omnis’ vraagt de sprekers om niet alleen de
titel van hun voordracht op te geven, maar ook om een
korte beschrijving van de inhoud. Omdat we altijd al in
een vroeg stadium de brochure voorbereiden, zijn niet
alle beschrijvingen al beschikbaar ten tijde van het drukken van de folder. Daarom verwijzen we u naar onze
website: www.astrologencongres.nl voor de nieuwste
informatie over het congres en voor een uitgebreidere
toelichting dan in deze folder mogelijk is.
Marc van Delft heeft vorig jaar een inspirerende lezing
gegeven met dia’s en muziekfragmenten, die binnen een
astrologisch raam werden gepaatst. Deze nieuwe lezing
is zowel het vervolg daarop, als een zelfstandige lezing.
Karen Hamaker heeft zich vanuit de jungiaanse psychologie jarenlang beziggehouden met het verschijnsel
burnout en schreef er ook een boek over: ‘Van burnout
naar heelheid.’ Ze heeft ook horoscopen gemaakt van
mensen met een burnout om te zien welke tendensen er
astrologisch spelen wanneer iemand een burnout krijgt.
Het verschijnsel blijkt niet eenvoudig te zijn, maar de
astrologie kan wel degelijk verhelderen.
Irma Schogt heeft de samenhang bestudeerd van planeetcycli en de ontwikkelingen rond rente en aandelen
over een periode van meer dan 300 jaar. Aan de hand
hiervan laat ze zien welke planetaire factoren een rol
spelen bij de prognose dat de AEX ruim binnen 10 jaar
rond de 100 zal noteren. Astrologie blijkt een onmisbaar
instrument bij belangrijke beursbewegingen.
Dries Langeveld, bekend van zijn jarenlange redacteur-

Programma

(wijzigingen voorbehouden)
Vrijdagavond 1 april 2005
18.00

Het congresgebouw gaat open.

19.00

Koffie.

20.00–20.05

Opening door de voorzitter,
Albert Vermist.

20.05–21.30

Marc van Delft: „Dierenriem
en Planeetkracht in de toonsoorten.”

21.30–22.00

Koffie.
Daarna gezellig samenzijn.

Zaterdag 2 april 2005
10.00–11.00

Karen Hamaker-Zondag: „De
vele gezichten van een burnout,
maatschappelijk, psychologisch
en astrologische beschouwd.” (1)

11.00–11.30

Koffie.

11.30–12.30

Irma Schogt: „Inzicht in beursbewegingen met behulp van de
astrologie.” (2)

12.45

Lunch.

14.00–15.00

Dries Langeveld: „De geest
van de astroloog.” (3)

15.00–15.30

Thee.

15.30–16.30

Ludy Hoogeveen: „Astrologie
en familie-opstellingen.” (4)

16.30–17.30

Martien Hermes: „Oude stemmen
in nieuwe horoscopen.” (5)

18.00

Diner.

20.00–21.00

Erik van Sloten: „Mijn spannendste uurhoeken!”

21.30

Astrocabaret.
Hierna een gezellig samenzijn
tot in de ‘kleine uurtjes’.

Zondag 3 april 2005
10.00–11.00

Dick Nicolai: „Energievelden
medisch-astrologisch bekeken.”
(6)

11.00–11.30

Koffie.

11.30–12.30

John Timperman: „Financiële en
professionele aanduiders.” (7)

12.45

Lunch.

14.00–15.00

Geneviève Wils: „Worden en zijn.
De metafysica van psychologische processen.” (8)

15.00–15.30

Thee.

15.30–16.30

Threes Brouwers: „Vernieuwing
als gevaar voor vervlakking.” (9)

16.30–16.40

Samenvatting en sluiting
door Karen Hamaker-Zondag

schap van het tijdschrift Bres, laat zien dat architecten,
geleerden en kunstenaars van vroegere beschavingen
tevens mystici en astrologen waren, maar aan hedendaagse astrologen is zelden te zien dat zij zich bewust
zijn van de koninklijke eigenschappen van hun wetenschapstraditie. Daarom wil Dries ingaan op het feit dat
ook hedendaagse astrologen een hogere zaak dienen.
Ludy Hoogeveen betrok bij haar werken met familieopstellingen de horoscopen van haar cliënten, en deed
fascinerende ontdekkingen over het verband tussen verborgen familiethema’s en horoscoopfactoren. Ze geeft
momenteel een opleiding astrologie en familie-opstellingen en geeft in deze lezing haar inzichten zoals die zich in
haar praktijk en opleiding hebben uitgekristalliseerd.

wil delen, inclusief nuttige duidingstips! Erik is ook een
begaafd astro-cabaretier en verzorgde menig cabaret
op grote congressen, waaronder het wereldcongres in
Zwitserland, en met veel succes. Zijn presentatie op
zaterdagavond zal in veel opzichten een feest zijn!
Dick Nicolai werkt al jaren als arts (en astroloog) voor
het ‘Medisch Centrum voor Natuurgeneeskunde en
Auralogie’ en heeft zich beziggehouden met het Basis
Bio Resonantie Systeem, een voedende elektromagnetische ‘moeder’ die alle cellen voedt en van energie
voorziet d.m.v lichtemisse. Het systeem wordt beïnvloed
door kleuren, homeopathie, etc. Dick doet verslag van
zijn boeiende bevindingen en laat zien wat een medisch
gerichte astroloog ermee kan doen.
John Timperman bestudeerde de regels van de middeleeuwse astroloog Guido Bonatti over het bepalen
van het beroep en de manier waarop iemand financieel
voordeel kan halen, een benadering die sterk afwijkt van
de hedendaagse. Geen 2e en 10e huis, maar een hiërarchische selectieprocedure van verschillende radixfactoren geeft de doorslag; John laat zien hoe we met deze
methode vandaag de dag kunnen werken.
Geneviève Wils is bestuurslid van de AVN, en gespecialiseerd in de Zwarte Lichten. Aan de hand van deze
lichten zal ze laten zien waar onze diepste kennis en onze
diepste inspiratie liggen en welke weg we kunnen volgen
om tot een ‘Zijnservaring’ te komen, een ervaring waarin
het om de drie spirituele assen van de horoscoop gaat.
Threes Brouwers heeft als docente en practiserend
astrologe zowel de bekende en traditionele horoscoopfactoren en duidingsregels bestudeerd alswel gekeken
naar allerlei nieuwe ontwikkelingen in de astrologie. Ze
ontdekte ook schaduwkanten van deze ontwikkelingen
en wil in deze lezing een kritisch maar opbouwend beeld
neerzetten om astrologen aan het denken te zetten over
ontwikkelingen op hun eigen vakgebied.

Martien Hermes ervoer het therapeutische karakter van
de astrologie steeds meer als beperkend. In de klassieke
astrologie vond hij zijn thuis, startte het klassiek astrologische tijdschrijft ‘Anima Astrologia’ en publiceerde
deel 1 van zijn reeks Klassieke Astrologie: ‘Astrologie als
Ambacht.’ De klassieke astroloog ziet in een horoscoop
geen plattegrond van de persoonlijkheid, maar een
weergave van aanwijsbare gebeurtenissen.
Erik van Slooten publiceerde in Duitsland zijn boek
over uurhoekastrologie en is in Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk en Italië een bekend specialist op dit terrein.
Hij heeft heel bijzondere voorbeelden die hij met ons

Het bestuur
v.l.n.r.: Elly Beens, Linda de Geus, Karen Hamaker,
Albert Vermist en Majo Flinterman.

TARIEVEN
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
NORMALE PRIJS:
MET KORTING:
A: het hele congres, alles inbegrepen
a 246,75
a
235,—
B: congres, met lunch en diner, zonder logies
a 178,50
a
170,—
C: het zaterdagprogramma incl. lunch en diner
a 125,50
a
119,50
D: het zaterdagprogramma zonder lunch en diner
a
96,50
a
92,—
E: het zondagprogramma incl. lunch
a
76,50
a
73,—
a
63,—
a
60,—
F: het zondagprogramma zonder lunch
G: het vrijdagavondprogramma
a
29,—
a
27,50
H: congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen
a 205,25
a
195,50
J: congres t/m zaterdagavond, alles inbegrepen
a 180,—
a
171,50
K: losse lezingen
a
21,—
a
20,—
L: het zaterdagavondprogramma
a
29,—
a
27,50
M: maaltijd vrijdagavond
a
17,—
a
17,—
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.
Losse prijs voor de lunch: a 17,00. Losse prijs voor het diner: a 22,50
De bedragen met korting (rechter kolom)
gelden uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2005.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. Bij annulering na 15 maart 2005 bent u de
helft van het inschrijfgeld verschuldigd.
Op vrijdagavond bestaat de mogelijkheid om in het Kontakt der Kontinenten tussen 18.30 en 19.00 een
gezellige broodmaaltijd te nuttigen, bestaande uit soep, broodjes, salade, koffie, thee, melk en jus d’orange.
Kosten a 17,–. (N.B.: in het vrijdagavondprogramma is geen maaltijd inbegrepen; deze moet u er indien
gewenst dus los bijbestellen: optie M.)
Voor een eenpersoonskamer wordt a 19,—
per nacht extra in rekening gebracht.

AANMELDING
Aanmelding geschiedt door overmaking van de
deelnamekosten op uitsluitend bankrekening
11.69.48.264
t.n.v. Penningmeester N.A.C., Mercatorsingel 68,
2803 ER Gouda.
Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van
deelname.
Wijzigingen tijdens het congres zijn niet 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,
K, L of M);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
vermelden (zie programma-overzicht), óf
vermelden: vrijdagavondprogramma of
zaterdagavondprogramma;
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

De eetzaal van het
Kontakt der Kontinenten

