CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 16, 17 en 18 april 1999
met als thema:

„HET MILLENNIUM”

Congrescentrum Kontakt der Kontinenten

Amersfoortsestraat 20, Soesterberg, tel. 0346 – 351 755
Georganiseerd door Astrologia Omnis
i.s.m. de werkgroep Nederlands Astrologen Congres
AANMELDING geschiedt door overmaking van de deelnamekosten op postgirorek. 25.62.945
of bankrekening 11.69.48.264 t.n.v. Penningmeester N.A.C., Mercatorsingel 68, 2803 ER Gouda.
Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.
Een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten vindt u op de achterzijde
van deze folder.
Gaarne bij uw overschrijving duidelijk aangeven:
— naam en adres (volledig, met voornaam, voorletters en postcode)
— deelnamecode (A,B,C,D,E,F,G,H of K. Zie achterzijde folder)
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling)
— eventueel vegetarisch.
Nadere inlichtingen:

N.J. Beens,
Mercatorsingel 68
2803 ER Gouda
Tel. 0182 – 518 218

A.L. Vermist
G. Gershwinstraat 147
1544 NW Zaandijk
Tel. 075 – 6401230
Fax. 075 – 6401075

Programma
Vrijdagavond 16 april 1999
18.00
19.00
20.00–20.05
20.05–21.00
21.00–22.00
22.00

Het congresgebouw gaat open.
Koffie
Opening door de voorzitter: Nico Beens.
Hermine Merlijn: „Cheiron: de verloren zoon.” (1)
Steven Van Daele: „Anatomie van het eerstvolgende millennium:
hoe zal de boreling er uit zien?”(11)
Koffie

Zaterdag 17 april 1999
10.00–11.00
11.00–11.30

Karen Hamaker-Zondag: „Bewegingen in de collectieve psyche:
wat gaat het begin van de volgende eeuw brengen?” (2)
Koffie

11.30–12.30
12.45
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–16.30
16.30–17.30
18.00
20.00

Lynn Bell: „Heaven and Earth Reversed:
Understanding the Uranus–Pluto Generation.” (lezing in Engels) (3)
Lunch
Maria de Vogel: „Therapie en Astrologie – duet of duel?” (4)
Minou van Hemert: „Inzicht op uitzicht.
Het astrologisch verleden en heden als bakermat voor de toekomst.” (5)
Thee
Verena Bachmann: „Transforming Old Patterns.
From Dependency to Mastership.” (lezing in Engels) (6)
Diner
Astrotainment: speelse verbeelding van de horoscoop.
Hierna een gezellig samenzijn tot in de ‘kleine uurtjes’.

Zondag 18 april 1999
10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.30
12.45
14.00–15.00
15.00–15.15
15.15–16.15
16.15–16.30

Koen Van de moortel: „Astro-Logika, zinnige en onzinnige technieken.” (7)
Koffie
Atie Kaper: „Millennium… kind van de rekening of kind van de toekomst?” (8)
Lunch
Kunnie Gras: „Weet de tijd dat de tijd bestaat?” (10)
Thee
Astrid Antonczyk: „Medische astrologie.” (9)
Samenvatting en sluiting door Karen Hamaker-Zondag
Congresthema:

„HET MILLENNIUM”
Er staat een nieuwe eeuw voor de deur, de eerste van een nieuw duizendtal. Een eeuw waarin, naar we
hopen, oorlogen zoals die van ‘onze eeuw’ achterwege blijven en de wereldproblemen van deze eeuw, van
bevolkings- tot milieuproblemen, een oplossing vinden. Maar hopelijk ook een eeuw waarin het irrationele en het spirituele een plek in het dagelijks leven krijgen. Vanuit de astrologie kunnen we daaraan een
bijdrage leveren, zodat onze leer en onze kunst weer als vanouds in alle gelederen beoefend kan worden.
Maar elke collectieve beweging en elk collectief inzicht begint bij de enkeling. Daarin ligt het belang van
de psychologische astrologie, die zowel inzichten geeft in de individuele psyche als in de bewegingen van
de collectieve psyche.
ASTRID ANTONCZYK heeft meer dan 25 jaar ervaring
met astrologie, is ook orthomoleculair therapeute en helderziend. Ze werkte mee aan radioprogramma’s. Een
horoscoop interpreteert ze op drie niveau’s: het lijf is de genetische ballast en erfelijkheid; de geest is alles wat
zich afspeelt tussen ratio en emoties en het (on)vermogen dat te erkennen en te verwerken; en de ziel is het
universele geïncarneerde principe, een esoterische benadering van de astrologie. Astrid richt zich er op de mens
te helen door deze drie zijnsniveau’s met elkaar in harmonie te brengen.
VERENA BACHMANN is een internationaal bekende
Zwitserse astrologe (sinds 1978) met een eigen opleidingsinstituut. In deze lezing onderzoekt ze mogelijke ervaringen en gedragspatronen in de jeugd alswel voorgeboortelijke patronen en collectieve imprints die verbonden
zijn met belangrijke aspecten van de transpersoonlijke planeten en van Lilith. Begrip voor de diepere betekenis van moeilijke aspecten en de ermee samenhangende energieën en behoeften, stelt ons in staat om oude
patronen en scripts te transformeren naar creatievere uitdrukkingen.
LYNN BELL, meer dan 25 jaar astrologe, geeft internationaal lezingen, geeft les in Parijs en is docente aan de C.P.A. in Londen. Ze analyseert de generatie mensen met
de Uranus–Pluto conjunctie in de radix. Wat zijn de historische en mundane gevolgen van deze cyclus: wat
gebeurt er als deze explosieve planeten samenkomen? Hoe brengen individuen deze ‘groter-dan-leven’ energieën in het dagelijks leven tor uitdrukking? En wat zijn de mogelijke expressie-kanalen voor deze transsaturnale

planeten wanneer ze verbonden zijn met persoonlijker thema’s in de horoscoop?

STEVEN VAN DAELE kwam als landbouwkundige in
Afrika zeer onder de indruk van de natuur, en begon zich te verdiepen in de wetten en krachten van de natuur,
en kwam zo ook in contact met de astrologie, een machtig en rein instrument. Hij laat zien dat we niet zozeer
naar het idee van het millennium moeten kijken, maar naar andere, kosmische cycli die tegelijkertijd aflopen,
en die een sterkere nadruk te zien geven. Mystici en paragnosten komen met verrassend gelijkluidende verhalen
over ingrijpende veranderingen. Wat staat ons allemaal te wachten?
KUNNIE GRAS heeft een groot deel van haar klantenbestand in de midden- en kleinbedrijfsector. Ze houdt zich reeds vanaf haar puberteit met astrologie bezig. ‘Weet
de Tijd dat tijd bestaat?’ wordt gevoed vanuit de vraag of tijd, in de vorm van energiepatronen, wel onder te
brengen is in een gegeven als een millennium, eeuwwisseling, enzovoorts. Wat we proberen in te passen in
een kader als ‘tijd’ heeft zijn schaduw reeds lang vooruit geworpen in de vorm van afwikkeling en voortzetting
van kosmische patronen. Kunnie wil vanuit deze stelling aantonen dat we het millenniumpunt op kosmisch
energetisch niveau reeds lang gepasseerd zijn, of dat het eigenlijk niet eens bestaat.
KAREN HAMAKER-ZONDAG is astrologe sinds 1975,
geeft les in astrologie, Jungiaanse psychologie en Tarot, schreef 15 boeken en is een bekend spreekster in
binnen- en buitenland. In mei 1998 kreeg ze in Amerika de Regulus Award for Education, een prestigieuze
onderscheiding voor haar school en boeken. Haar man en zij geven tijdschrift Symbolon uit. In deze lezing analyseert Karen patronen van de langzame planeten aan de hemel als uitingen van bewegingen in het collectief
onbewuste van mensen, en werkt op grond daarvan een verwachtingspatroon voor het begin van de volgende
eeuw, een patroon dat alle individuen samen geneigd zijn vorm te geven.
MINOU VAN HEMERT, docente en oprichtster van
opleidingscentrum Astra. Ze geeft cursussen in duidingsvaardigheden, Spirituele levensvisie en astrologie. De
astrologische symboliek, waar ze al dertig jaar mee werkt, biedt onuitputtelijke mogelijkheden ter verrijking van
persoonlijke inzichten en ontwikkelingen, waardoor telkens nieuwe inzichten worden aangereikt in de onmetelijke samenhangen tussen kosmos en mens. Juist in deze hectische tijd is het goed even stil te staan bij wat
we onze cliënten meegeven. In de lezing wordt u een zevenstappenplan aangeboden ter verdieping van onze
astrologische horizon.
ATIE KAPER heeft al jarenlang een astrologische praktijk in
Naarden en geeft les in astrologie. Ze volgde astrologie bij Achernar en Jungiaanse psychologie bij Odrerir, en is
gediplomeerd docente Raja Yoga. Tevens houdt ze zich al negen jaar bezig met dansexpressie, en combineert al
deze gebieden. Ze geeft lezingen in het hele land. In deze lezing wil ze ingaan op het nieuwe tijdperk, waarbij het
kind van vandaag – de volwassene van morgen – centraal staat; zowel vanuit een astrologische, pedagogische
als psychologische invalshoek. Gezien de enorme verschuivingen die de samenleving beleeft, kijken we daarbij
ook naar de rol van ouders en de medemens!
HERMINE MERLIJN bestudeert de astrologie sinds 1975
en behaalde haar diploma in 1991, waarna ze een eigen praktijk en een eigen opleiding startte. Ze verzorgt
lezingen en themadagen. Naast psychologische astrologie houdt ze zich ook bezig met karma en reïncarnatie, waarbij ze gebruik maakt van mystieke punten en aspecten, de Vertex-as en Cheiron. In deze lezing gaat
Hermine kort in op de mythologische betekenis van Cheiron en laat aan de hand van voorbeeldhoroscopen
zien wat Cheiron kan betekenen in een mensenleven. “Heb je eenmaal kennis gemaakt met deze centaur, dan
gaat je leven er heel anders uitzien.”
KOEN VAN DE MOORTEL, maker van een astrologieprogramma, studeerde natuurkunde, maar zag al gauw dat er nog veel hiaten in de wetenschap zaten. Hij wil
graag de communicatie tussen wetenschappers en beoefenaren van ‘andere kennisgebieden’ bevorderen. Koen
verduidelijkt in deze lezing de visie van skeptici op de astrologie. Welke astrologische beweringen hebben meer,
en welke minder kans om de toets van proefondervindelijk onderzoek te doorstaan? Koen zal dit aan de hand
van voorbeelden illustreren. Openheid van geest is wel vereist, zo schrijft hij!
MARIA DE VOGEL is psychologe met een eigen praktijk,
trainde artsen en maatschappelijke werkers en leidde therapiegroepen. Ze volgde de opleiding astrologie bij
Achernar. In haar lezing geeft ze in grote lijnen de therapeutische stromingen van het achter ons liggende millennium, en de invloeden hiervan op therapie in Nederland aan, incl. de astrologie. Ze laat zien hoe de astrologie

haar in haar werk heeft beïnvloed. Psychologen reageren nog wel eens afwijzend, maar er is veel gewonnen als
uit een verbaal duel tussen de twee visies een harmonisch duet ontstaat.

TARIEVEN

Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
NORMALE PRIJS:
A: het hele congres, alles inbegrepen
ƒ 425,B: congres, met lunch en diner, zonder logies
ƒ 317,50
C: het zaterdagprogramma incl. lunch en diner
ƒ 217,–
D: het zaterdagprogramma zonder lunch en diner
ƒ 165,–
E: het zondagprogramma incl. lunch
ƒ 130,–
ƒ 110,–
F: het zondagprogramma zonder lunch
G: het vrijdagavondprogramma
ƒ 40,–
H: congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen
ƒ 352,–
K: losse lezingen
ƒ 40,–

MET KORTING:

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

403,75
302,–
206,–
156,75
123,50
104,50
38,00
334,50
38,–

Voor een eenpersoons kamer wordt ƒ 35,– per nacht extra in rekening gebracht.
Bij aanmelding vóór 15 februari kan 5% korting gegeven worden (zie tweede kolom).
Bij annulering ná 15 maart 1999 bent u de helft van het inschrijfgeld verschuldigd.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.
Op vrijdagavond is in het congresgebouw geen diner mogelijk.
AANMELDING
Als bewijs van deelname geldt uw overschrijvingsbewijs van bank of giro waarop de overschrijving van de deelnamekosten staat vermeld. Het bedrag moet worden overgemaakt op giro 25 62 945 (Postbank) of op bankrek.
11.69.48.264 (Rabobank Gouda) t.n.v. Penningmeester NAC, Mercatorsingel 68, 2803 ER Gouda.
Gespreide betaling is mogelijk. U kunt het bedrag over 2, 3 of 4 betaalkaarten of bankcheques verdelen. Deze
dienen volledig te zijn ingevuld, ondertekend en ontvangen vóór 1 april 1999. Ze zullen worden geïnd op de
datum die u er op schrijft, doch uiterlijk 1 juni 1999.
Wilt u alstublieft duidelijk aangeven:
Uw naam en adres (volledig, met voornaam, voorletters en postcode!)
Uw deelnamecode (A,B,C,D,E,F,G,H of K)
Bij losse lezingen het nummer van de lezing vermelden (zie programma-overzicht)
Man of vrouw (in verband met de kamerindeling), en of u vegetarisch bent (indien van toepassing).
Wijzigingen tijdens het congres zijn niet mogelijk.

