29e CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 12, 13 en 14 april 2002
met als thema:

„ASTROLOGIE

VOOR ONZE TIJD”

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

Website:

http://www.astrologencongres.nl

Congresthema:
VOOR ONZE TIJD”

„ASTROLOGIE

De wereld zit in een turbulente en onzekere fase,
en velen vragen zich af wat de toekomst brengen
zal. Maar de toekomst wordt gemaakt door iedere
afzonderlijke mens, en niets is scheppender en
positiever voor de toekomst dan vanuit zelfkennis je creativiteit ontplooien. De astrologie is een
onovertroffen instrument om zowel de economie
en de wereld te kunnen begrijpen, als om individueel inzicht te krijgen. Alleen begrip kan tot
vrede leiden, en het beroemde mantra-ensemble
van Henry Marshall zal met mantra’s die recht tot
ons hart spreken een muzikaal instrument voor
vrede aanreiken.

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Vrijdagavond 12 april 2002
18.00

Het congresgebouw gaat open.

19.00

Kofﬁe

20.00

Opening van het congres door
de voorzitter Nico Beens.

20.05—21.30

Peter Delahay: „Astrologie. Gids
voor de 21ste eeuw.”

21.30—22.00

Kofﬁe,
daarna gezellig samenzijn.

ALVA-SOFT, Albert Vermist
http://www.alvasoft.nl

Persoonlijke
astrologische agenda’s
Met:
• dagelijks de lengtepositie van Zon, Maan en planeten
(incl. Cheiron en Noordknoop).
• Mundane aspekten en parallellen, tekenwisseling van
planeten, maanfasen en vermelding retrograde en direct.
• Algemene informatie, zoals over zomertijden en astrologische software. Een lijst van astrologische groeperingen en stromingen.
• Verschillende formaten en uitvoeringen, losbladig met
4 of 6 gaten, met of zonder omslag.
Prijzen v.a. a 25,–
• In de persoonlijke agenda worden dagelijks ook de persoonlijke transitaspecten naar uw radix vermeld, inclusief
de primaire, secundaire en zonneboogprogressies.
Postbus 2158, 1500 GD Zaandam. tel.075–6401230
(kantooruren), fax 075–6401075. Of op het congres.

Toelichting op Brigitte Thelers lezing:
„WANNEER DE DRAAK VUUR SPUWT.”
Waar in sprookjes de draak huist, daar ligt altijd
ook de schat verborgen. Van ouds her worden de
maansknopen ook Drakenkop en Drakenstaart
genoemd. Hun as vormt een wegwijzer naar de
moeilijk te bereiken schat: die van transformatie
op het persoonlijke vlak zowel als in het domein
van het collectieve. Planeten in verbinding met de
maansknopen doen denken aan parels uit deze
schat.
Tijdens de fasen waarin deze as wordt geactiveerd
en de draak vuur spuwt worden in ons leven even
spannende als waardevolle ontwikkelingen op

Zaterdag 13 April 2002
10.00—11.00

Karen Hamaker-Zondag:
„Astrologie en opvoeding: het
kind in ons en buiten ons.” (1)

11.00—11.30

Kofﬁe

11.30—12.30

Buitenlandse spreker; wordt
binnenkort bekendgemaakt.
(2) Zie ook de website
www.astrologencongres.nl)

12.45

Lunch

14.00—15.00

Hanneke Lagache:
„Meervoudige kosmische energiestructuren.” (3)

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Hajo Banzhaf:
„Astrologie en Tarot.” (Duits.)
Inzichten van deze internationaal
bekende autoriteit op het gebied
van de astrologie en de Tarot.

(4)
16.30—17.30

Han van Straaten:
„De astroloog als bedrijfsadviseur.” Ervaringen en inzichten vanuit de economische
astrologie. (5)

18.00

Diner

20.00—22.00

nen
zijn.
22.00—…

Henry Marshall ensemble:
Mantra’s zingen voor innerlijke en
uiterlijke vrede.
Ervaar de kracht van mantra
zingen onder leiding van dit
bekende ensemble, waarvan al
verschillende CD‘s zijn verschedie een internationaal succes
Een bijzondere ervaring! (6)
Gezellig samenzijn tot in de
kleine uurtjes

Zondag 14 April 2002
10.00—11.00

Pieter Kuiper:
„Sneldiagnose in de medische
astrologie, alleen met geboortedatum en efemeride.”
Zelfs met deze eenvoudige hulpmiddelen is een diepgaande diagnose mogelijk, zoals Pieter zal
uitleggen aan de hand van
diverse voorbeelden. (7)

11.00

Kofﬁe

11.30—12.30

Brigitte Theler:
„Wanneer de draak vuur spuwt.”
Aspecten van planeten op de
maansknopenas als transformatiekrachten. (Duits.) (8)

12.45

Lunch

14.00—15.00

J.W. van Doorn:
„Vedische astrologie in deze
Vedische astrologie is een heel
andere techniek en methode dan
de westerse, die de laatste tijd
steeds meer aan populariteit
wint. (9)

tijd.”

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Hermine Merlijn:
„Esoterische benadering van de
persoonlijke horoscoop.”
Ervaringen op grond van de inzichten van Alice Bailey. (10)

16.30—16.40

gang gebracht. Hoe duidelijker we de opdracht
achter de uiterlijke gebeurtenissen herkennen,
des te beter kunnen we het verborgen potentieel
benutten dat daarin verborgen ligt.

Samenvatting en sluiting door

Uitgeverij van
astrologische en nieuwetijdsboeken
en het astrologische vaktijdschrift Symbolon.
Boeken van onder meer Liz Greene, Darby
Costello, Lynn Bell, Bernadette Brady, Erin
Sullivan, Ludy Hoogeveen, Ria Drost, Ineke
Bergman, Robert von Heeren, Joost Drenthe,
Karen Hamaker, en anderen.
Vraag onze gratis fondscatalogus aan op
onderstaand adres:
Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen.
Tel. 020 – 6 436 979 (di. & do. 11–17 uur).
www.symbolon.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 een podium biedt om belangrijk astrologisch
gedachtengoed uit te dragen. U zult op ons congres allerlei invalshoeken tegenkomen, gepresenteerd door bekende astrologen, alswel door aankomend nieuw talent dat de moeite waard is om
te beluisteren. Astrologia Omnis is ook voor velen
een springplank voor hun astrologische carrière
geworden.
Het Kontakt der Kontinenten biedt veel ruimte om
met elkaar contact te leggen en van gedachten
te wisselen. In de loop van de jaren zijn hier veel
waardevolle vriendschappen ontstaan.
Er is een uitgebreide boekenstand, verzorgd door
Boekhandel Van Stockum uit Den Haag, en de
mogelijkheid tot het aanschaffen van tweedehands
boeken uit de nalatenschap van Antoon van Zon.

T ARIEVEN
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:

Tarieven.
NORMALE PRIJS:

MET KORTING:

A:

het hele congres, alles inbegrepen

a 224,–

a 213,60

B:

congres, met lunch en diner, zonder logies

a 162,–

a 159,–

C:

het zaterdagprogramma incl. lunch en diner

a 113,50

a 109,–

D:

het zaterdagprogramma zonder lunch en diner

a

88,50

a

84,–

E:

het zondagprogramma incl. lunch

a

69,50

a

66,–

F:

het zondagprogramma zonder lunch

a

58,–

a

55,–

G:

het vrijdagavondprogramma

a

25,–

a

23,80

H:

congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen

a 186,50

a 178,40

J:

congres t/m zaterdagavond, alles inbegrepen

a 163,50

a 156,80

K:

losse lezingen

a

20,–

a

19,30

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2001.
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 a 18,15 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.
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.

