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„Astrologie

op 9 en 10 april 2011
met als thema:
als houvast in woelige tijden ”

Georganiseerd door de werkgroep

Astrologia Omnis
i.s.m. de stichting
Nederlands Astrologen Congres

Congrescentrum Kontakt
der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.
Tel. 0346 – 351 755
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
Het congresthema:
„Astrologie als houvast in woelige tijden.”
Het zijn bijzondere tijden waarin we leven, tijden
waarin niets meer zeker lijkt. Van politiek tot pensioen
is het onzekerheid troef, en velen vragen zich af waar
het heen gaat en hoe we nog enig houvast kunnen
krijgen. Juist in tijden als deze is de astrologie een
machtig instrument om te begrijpen wat er speelt, om
diagnoses te stellen en achtergronden te vatten, waardoor we in woelige tijden beter kunnen koersen. Dit
congres biedt weer tal van invalshoeken, van de vraag
‘Hoe werkt het tijdbeeld uit in je persoonlijke solaar?’
tot aan financieel-astrologische prognoses, of inzicht
in de vraag hoe je verder kunt na verlies van je werk.
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.

„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 Uitgeverij Hajefa uit Zoetermeer.

De lezingen:
Huub van de Graaf houdt zich
sinds 1972 met astrologie bezig en
noemt zich praktisch astroloog. Vanaf
1978 geeft hij les in de astrologie,
was voorzitter van het Astrologisch
Genootschap Aquarius waarvoor hij
veel bijeenkomsten organiseerde, en
heeft zich uitgebreid bezig gehouden
met de astrologische kanten van zakelijke werkproblemen.
Zijn ervaringen op dit gebied heeft hij verwerkt in de
lezing ‘Ontslag of faillissement, wat nu?’, die hij aan de
hand van een aantal voorbeeldhoroscopen zal toelichten.

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 9 april 2011
09.00

Het congresgebouw gaat open.

10.00 – 10.05

Opening door de voorzitter,
Albert Vermist

10.05 – 11.05

Karen Hamaker-Zondag:
„Collectieve tendensen
in solaren.” (1)

Karen Hamaker-Zondag leidt meer
dan 30 jaar de astrologie-opleiding
Achernar, en ze geeft nog altijd met
veel enthousiasme les. Ze schreef
meer dan 30 boeken en in tijdschrift
Symbolon zijn regelmatig artikelen van
haar hand te lezen. Ze is een geliefd
spreekster in binnen- en buitenland
en aan verschillende internationale onderwijsinstellingen
verbonden. In deze lezing zal ze laten zien hoe grotere
tijdbeelden, weergegeven in aspecten van de langzame
planeten onderling, op een persoonlijke manier uitwerken
in de solaar.

11.05 – 11.30

Koffie

11.30 – 12.30

Lee Lehman:
„Real Estate Questions in
Uncertain Times. Questions and
Elections in Classical Astrology.”
(2) (Engels)

12.45

Lunch

14.00 – 15.00

Menno Noordervliet:
„Je passie achter je talenten.”

Pieter Kuiper studeerde psychologie,
homeopathie en astrologie en combineert deze in zijn praktijk als homeopaat. Hij houdt van heldere diagnoses
op basis van een juist afgestemde
anamnese en maakt daarbij ook graag
gebruik van de horoscoop. Het begrip
‘nieuwetijdskinderen’ is net zo’n verzamelwoord als de term ‘hoogbegaafd’
of bijvoorbeeld ‘ADHD’ en ADD’.
Hoe kunnen we in dat doolhof van termen nog zien wat
eigenlijk het probleem is? Zijn er samenhangen met deze
woelige tijd? Wat zijn de oorzaken, de hoofd- en bijzaken?
Wat we praktisch met de medische astrologie kunnen
doen laat Pieter aan de hand van voorbeelden zien.

15.00 – 15.30

Thee

15.30 – 16.30
(geen pauze)

Irma Schogt:
„Vooruitzichten financiële
astrologie 2011–2012” (4)

16.30 – 17.30

Huub van de Graaf:
„Ontslag of faillissement,
wat nu?” (5)

Lee Lehman is een van ’s werelds bekendste klassiek
astrologen, auteur van verschillende boeken op dit gebied,
en dean van Kepler College. In haar lezing wijst ze er op
dat we ons als astrologen af moeten
vragen wat de verwachtingen ten
aanzien van vastgoed en woningen
in de komende tien jaar zullen zijn.
Vervolgens zullen we onze vaardigheden moeten verfijnen om de vragen
van onze cliënten hierover te kunnen
beantwoorden, of het nu om koop of

(3)

verkoop gaat. In een moeilijkere economie wordt het cruciaal om tot de juiste tijdraming te komen voor zakelijke
activiteiten, dat is de focus van de lezing.

Dirk van der Mark is astroloog, psychic reader en healer
en gespecialiseerd in de spirituele punten en familiekarma
in de horoscoop, is mede oprichter van instituut Odhiris
en voorzitter van de ASAS. In zijn lezing gaat hij in op
nog weinig bekende thema’s in de composite horoscoop:
de aantrekkingskracht van de Zwarte
Maan die onpersoonlijk is en daarmee tegengesteld aan het streven
naar persoonlijke vervulling, en de
Maansknopenas, die vaak eerder
een starre tegenstelling dan indicatie
voor een flexibele ervaringsweg binnen de relatie aangeeft.

18.00
20.00 – 21.00

21.00 – 22.00

Diner
John Timpeman:
„De heliacale fase: de verborgen
kracht van een planeet.” En:
Live-duiding op klassieke wijze in
interactie met de zaal.

Zondag 10 april 2011
10.00 – 11.00

Pieter Kuiper:
„Nieuwetijdskinderen, fictie of
realiteit?” (6)

11.00–11.30

Koffie

11.30 – 12.30

Bettina Reijn:
„De astrologie van het verwerkelijken van een droom.” (7)

12.45

Lunch

14.00 – 15.00

Elly Vriezen-Wieman:
„Astro*carto*grafie in de
mundane astrologie. (8)

15.00 – 15.30

Thee

15.30 – 16.30

Dirk van der Mark:
„Relatie: de weg naar genezende
onzekerheid. Zwarte Maan en
Knopen in de composiet.” (9)

16.30 – 16.40

Samenvatting en sluiting door
Karen Hamaker-Zondag

Menno Noordervliet studeerde
sociale psychologie en pedagogie en
vanaf de jaren ’60 ook astrologie.
Menno heeft nu een astrologische
en coaching praktijk, zowel gericht
op teams als op de individuele
mens, en zowel binnen als buiten
het bedrijfsleven. Onze ziel wil zich
via een Zielsproces en Ikproces
manifesteren op aarde, gesymboliseerd door de Zwarte
Maan en de Zwarte Zon as. Hoe verbinden we ons met
ons levenslot en onze talenten op aarde, mét passie? Een
dieptepsychologische en spirituele benadering van onze
bewustzijnsprocessen in de horoscoop in deze onzekere
tijden naar 2012 tot 2014 toe.
Bettina Reijn is astrologe, klinisch psychologe en parapsychologe. Ze werkt als creatief en vernieuwend coach
in het bedrijfsleven, waarbij astrologie een instrument

is. Ook schreef ze ‘Pluto, planeet
van de tijdgeest’. Ze weet hoe ze
dromen van cliënten moet helpen
verwezenlijken en laat in deze lezing
zien welke astrologische factoren een
rol spelen bij het samen met Karen
Hamaker verwerkelijken van hún
Grote Droom: het opzetten van een
staatserkende, geaccrediteerde HBOopleiding astrologie. Wat is er allemaal gebeurd, hoe is de
stand van zaken, wat waren de voetangels en klemmen,
en vooral: wat hebben de planeten hierover te vertellen?

Irma Schogt is voormalig valutahandelaar en nu financieel astrologe, en deelt vanaf 2002 haar rijke
kennis op dit gebied. Ze richtte het
wereldwijde platform voor financiële
astrologie, Market Timing Digest op.
Wat betekenen de woelige tijden
voor de economie en uw portemonnee? Het kardinale T-vierkant van
2010 is de kiem van toekomstige ontwikkelingen. Welke
stappen zijn daar door de machthebbers gezet? Wat weten
we van soortgelijke T-vierkanten uit het verleden en welke
gevolgen zijn denkbaar voor de economie van de wereld
en Nederland in 2011-2012?
John Timpeman is voorzitter van het
VAG, heeft een adviesbureau voor
bedrijven en verzorgt lezingen en artikelen in de astrologie. Hij heeft zich
ook bekwaamd in de Middeleeuwse
astrologie bij Robert Zoller. In de oudheid waren zichtbaarheid van een
planeet en zijn positie in verhouding
tot de Zon (de heliacale fase) belangrijke duidingsfactoren;
kennis die na 1650 vergeten werd maar van groot belang
blijkt te zijn voor zowel de mundane als de karakterastrologie. Deze lezing laat zien dat naast factoren als aspecten
van een planeet deze oude techniek krachtige en waardevolle extra informatie geeft.
Elly Vriezen-Wieman volgde
verschillende opleidingen in de
astrologie, en verdiepte haar kennis met de opleiding Fixed Stars bij
Bernadette Brady en de Symbolische
Psychologie op basis van Jung
bij Odrerir. Momenteel doet ze de
Master opleiding Cultural Astronomy
and Astrology aan de Universiteit
van Wales. Ze heeft een eigen astrologische praktijk.
Astro*carto*grafie is een astrologsiche techniek die planeetenergieën verbindt met bepaalde zones op aarde. Elly
laat zien dat deze techniek verrassende inzichten geeft en
een verhelderende kijk op mundane gebeurtenissen.

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:

Korting:

a 255,95
a 213,75

a 248,50
a 207,50		

a 168,50
a 156,00
a 119,25
a 39,25
a 94,50
a 77,75

a 163,50
a 151,50
a 115,75		
a 38,25		
a 91,75		
a 75,50

a 41,75
a 22,50

a 40,50
a 22,00

AANMELDING
De bedragen met korting (rechter kolom) gelden
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2011.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2011 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 31,50
Voor een eenpersoonskamer wordt a 21,50
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.
Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.
IBAN: NL72RABO0116948264
BIC: RABONL2U
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)
vermelden (zie programma-overzicht);
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

Buffet Astrologen congres april 2011

Voorgerecht
Salade Niçoise; kleurrijke salade met oa, haricot verts, tomaat en tonijn.
Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruiden boter
Een geurige soep
Consommé
van groenten en bieslook (vegetarisch)
Warme gerechten
Gebakken ossenhaaspuntjes in rode wijnsaus
Palet van visfilet met limoensaus
Een vegetarische quiche met quorn
Deze gerechten worden aangevuld met diverse aardappel- en groentegarnituren.
Het nagerecht
Perenbavarois met Calvadossaus

