27e CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 14, 15 en 16 april 2000
met als thema:

„DE

TOEKOMST LIGT IN HET NÚ”

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, J 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
Fax. 0182 – 678 455

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

Internetsite:

http://www.hier.is/astrologencongres/

Programma
Vrijdagavond 14 april 2000
18.00
1900
20.00
20.05 – 21.05
21.05

Het congresgebouw gaat open.
Koffie
Opening van het congres door voorzitter Nico Beens
(1) Peter Delahay: „20e eeuw: mannen aan de macht. 21ste eeuw: vrouwen
in hun kracht.” Astrologisch onderzoek naar nieuwe zingeving.
Koffie

Zaterdag 15 april 2000
10.00 – 11.00
11.00
11.30 – 12.30
12.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00
16.30 – 17.30
18.00
20.00 – 21.00
21.00 – ……

(2) Karen Hamaker-Zondag: „De toekomst ligt in het Nú.” Hoe begrip van
huidige tendensen ons voorbereidt op de komende decennia.
Koffie
(3) Lee Lehman: „Negotiating to win.” Hoe kun je oude astrologische regels
over oorlogvoering gebruiken om beter om te gaan met conflicten. (Engels)
Lunch
(4) Elisabeth Boersma: „De solaar – jaarhoroscoop van verjaardag
tot verjaardag.”
(5) Piet K. Bij: „Holologie + Astrologie = Astro-Holoscopie.”
Thee
Astrotainment: de speelse horoscoop
Diner
(6) Darby Costello: „How Venus hunts for Joy and Delight.” Venus in teken, huis
en aspect en hoe we daarmee de momenten van onze diepste verbinding met de
schoonheid van het leven kunnen ervaren. (Engels)
Gezellig samenzijn tot in de ‘kleine uurtjes’

Zondag 16 april 2000
10.00
11.00
11.30
12.45
14.00
15.00
15.30
16.30

– 11.00
– 12.30
– 15.00
– 16.30

(7) Pieter Kuyper: „Ziektemanifestaties in opeenvolgende generaties.”
Koffie
(8) William de Rijcke: „Astrosofie 1.”
Lunch
(8a) William de Rijcke: „Astrosofie 2.”
Thee
(9) Joop van Hulzen: „I Tjing, Tarot en Astrologie. Verwantschap en verschil.”
Samenvatting en sluiting door Karen Hamaker-Zondag.

Congresthema:

„DE

TOEKOMST LIGT IN HET

NÚ”

De eclips van augustus 1999, de millenniumwisseling, wat is daar niet naar toe geleefd! Sommigen in angst
voor de voorspelde onheil, omdat van alle kanten werd gezegd dat rampen of zelfs het einde der tijden nabij
zou zijn. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die zich van alle heisa niets aantrekken en lekker doorleven. Mensen die de kunst verstaan in het Hier en Nu te leven, en om te gaan met dat wat zich nu aandient.
‘De mens lijdt nog het meest door het lijden dat hij vreest’ is een oud gezegde. Wat we vandaag de dag doen
en denken, beïnvloedt in sterke mate onze toekomst. Als je beter in staat bent met het Hier en Nu om te
gaan, zal ook de toekomst je meer mogelijkheden kunnen bieden. Vandaar: De Toekomst ligt in het Nu! De
lezingen op dit congres zullen bijdragen om beter met het Hier en Nu om te gaan.

Darby Costello studeerde astrologie in Boston in de jaren
60, praktizeerde in Zuid-Afrika en woont nu in Londen waar ze een hoofddocente is aan de CPA. Ze is
een internationaal geliefd spreekster. Venus symboliseert in de horoscoop het gebied waar we ‘eros’ verbindingen kunnen ervaren met mensen, landschappen, mooie voorwerpen – eigenlijk het gebied waar we
vreugde en plezier voelen. In deze lezing kijkt ze naar Venus in teken, huis en aspect om ons instrumenten
aan te reiken om de momenten waarop we onze diepste verbinding met de schoonheid van het leven
kunnen ervaren, te herkennen. (Engelstalige lezing – lezing nr. 6)
Lee Lehman Ph.D. is internationaal een zeer gerespecteerd astrologe en is een expert op het gebied van de astrologie van Middeleeuwen en Renaissance. Met
grote nauwkeurigheid analyseert ze oude geschriften en toetst de regels die ze er in vindt op situaties in
onze tijd. Zo heeft ze heel wat opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Ze heeft twee computerprogramma’s
gemaakt met klassieke regels en duidingen. In deze lezing laat ze zien hoe de uurhoek- en electie-regels
voor oorlogvoering van destijds prima toepasbaar zijn op elk potentieel conflict, inclusief echtscheiding,
verkoop van je zaak of welke andere overeenkomst ook. De regels zijn een grote hulp bij je onderhandelingen! (Engelstalige lezing –lezing nr. 3)
Elisabeth Boersma-Wentzel heeft sinds 1985 een astrologische praktijk voor zowel psychologische als zakelijke adviezen, en geeft cursussen, workshops en lezingen. Ze volgde de opleidingen Astrologie en Therapeutische Belevingsastrologie bij Stichting Achernar
en Jungiaanse Psychologie bij Stichting Odrerir. Elisabeth heeft veel ervaring met solaren en zal, na kort
te hebben uitgelegd wat een solaar is, laten zien hoe je het levensverhaal van dat jaar uit de solaar kunt
afleiden en ingaan op de vraag wat je wel en niet kunt voorspellen a/d hand van de solaar. (lezing nr. 4)
Piet K. Bij, econoom, heeft voor gemeente en rijk
beleidsvoorbereidende studies verricht waarbij hij deelbenaderingen in complexe grote gehelen inpaste.
Deze zelfde benadering past hij toe op de astrologie, en laat in deze lezing zien dat een nieuwe techniek is
vereist om aan het holisme in de horoscopie te kunnen voldoen. Astro-holoscopie richt zich op de totaliteit
én de onderlinge samenhang der onderdelen, en zoekt deze combinatie te duiden. Deelverklaringen van
de horoscoop blijven van belang, maar moeten op de juiste manier worden ingepast. (lezing nr. 5)
Peter Delahay is praktiserend astroloog sinds 1968 en
tevens werkzaam als bedrijfsadviseur met als specialisatie: ondernemingen begeleiden bij visieveranderingen. Hij ziet met het inluiden van het jaar 2000 vooral voor het Westen ingrijpende veranderingen in de
wijze waarop onze cultuur met symbolen omgaat, wat neerkomt op een verschuiving van waarden van
‘mannen aan de macht’ in de 20ste eeuw naar ‘vrouwen in hun kracht’ in de 21ste eeuw. Hoe moeten
wij en onze kinderen daarmee omgaan? Als astrologen zullen we onze planeetduidingen moeten herzien
en in een eigentijdse formulering gieten; Peter zal ons daarmee op weg helpen. (lezing nr. 1)
Karen Hamaker-Zondag is astrologe sinds 1975 en heeft
een school voor astrologie en een voor Jungiaanse psychologie. Haar man en zij vormen de redactie van
het astrologisch tijdschrift Symbolon. Karen zal laten zien hoe je als mens mee-beweegt op de golven van
de astrologische cycli, en hoezeer ook je eigen individuele creativiteit daarmee verbonden is. Besef van
de cycli búiten je (astrologie) in combinatie met een besef van de beelden en intuïties ín je (psychologie)
kan een grote steun zijn om je voor te bereiden op komende cycli en dus de komende decennia. (lezing
nr. 2)
Joop van Hulzen, astroloog en gesprekstherapeut, geeft
sinds 1983 workshops, cursussen en consulten met I Tjing en Tarot voor particulieren en organisaties. Hij
schreef twee boeken over de I Tjing. Astrologie, I Tjing en Tarot zijn alle drie op hun eigen manier een
instrument om menselijk gedrag te verklaren en adviezen te geven. Joop laat zien dat de Tarot een vrouwelijk instrument is, I Tjing meer mannelijk, en dat de astrologie daar neutraal tussenin zit omdat de astrologie
analytischer werkt en probeert objectieve, verifieerbare duidingen te geven. Ook kan de astrologie meer
levensgebieden bestrijken. Hij laat zien dat aansluiting bij de wetenschappelijke psychologie mogelijk is,
met name bij die van Jung. (lezing nr. 9)

Pieter Kuiper, psycholoog, heeft een astrologische praktijk sinds ’69 en in klassieke homeopathie sinds ’76. Hij geeft cursussen astrologie, lichaamsbehandeling,
homeopathie en werken met dromen, en is een graag gezien spreker op congressen. Ziekten ziet hij als
pogingen van ons onbewuste om tot bewuste expressie te komen. Binnen een familie hebben ouders en
kinderen vaak vele belangrijke ‘grondthema’s’ gemeen, zowel psychologisch als lichamelijk. Pieter zal laten
zien hoe deze samenhangen medisch-astrologisch in opeenvolgende generaties liggen en ingaan op de
vraag of we ziektes kunnen voorspellen. (lezing nr. 7)
William de Rijcke, huisarts en astroloog, is een veelzijdig
mens die zich sinds zijn 16e inleefde in de Griekse geschiedenis. Vervolgens werd hij op zijn 17e mijnwerker, en verdiepte zich ‘s avonds bovengronds in astronomie en astrofysica. Later gind hij naar de universiteit, waar hij als arts afstudeerde. Hij bestudeerde ook archeologie en mythologie. Na zijn afstuderen
begint hij aan zijn studie astrologie, en combineert dat op een vruchtbare wijze met zijn kennis van de oudheid. In de loop van de jaren rijpt bij hem een diep besef van symboliek, samenhangen en achtergronden,
en ontwikkelt een begrip van de kennis die áchter de planeten schuilgaat. Zijn inzichten en filosofie over
de vraag waarop de astrologie berust verwoordt hij in deze dubbele lezing. William staat bekend om zijn
levendige spreekstijl, waarin hij serieuze onderwerpen met humor weet te brengen. (lezing nr. 8 en 8a)

TARIEVEN

Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
NORMALE PRIJS:
A: het hele congres, alles inbegrepen
ƒ 447,50
B: congres, met lunch en diner, zonder logies
ƒ 334,–
C: het zaterdagprogramma incl. lunch en diner
ƒ 228,–
D: het zaterdagprogramma zonder lunch en diner
ƒ 175,–
E: het zondagprogramma incl. lunch
ƒ 138,50
ƒ 117,–
F: het zondagprogramma zonder lunch
G: het vrijdagavondprogramma
ƒ 50,–
H: congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen
ƒ 373,–
J: congres t/m zaterdagavond, alles inbegrepen
ƒ 327,50
K: losse lezingen
ƒ 42,50

MET KORTING:

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

425,50
317,25
216,75
166,25
135,–
111,25
47,50
359,50
311,25
40,–

Bij aanmelding vóór 15 februari geldt de kolom ‘met korting’, daarna wordt de normale prijs in rekening
gebracht. Bij annulering ná 15 maart 2000 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.
Voor een eenpersoons kamer moet ƒ 40,– per nacht extra in rekening worden gebracht.
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 2000. Ze zullen worden geïnd erop
schrijft, doch uiterlijk 1 juni 2000.
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, J 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.

