30e CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 11, 12 en 13 april 2003
met als thema:

„ASTROLOGIE:

VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID”

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, K of L (zie achterzijde folder)
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling)
— eventueel vegetarisch.
Nadere inlichtingen:

Elly 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

Website: http://www.astrologencongres.nl

Congresthema:

Programma

„Van droom naar werkelijkheid”

(wijzigingen voorbehouden)

In het donker van de nacht en in de diepten van ons
onbewuste sluimert een weten over onszelf, en onze
dromen en dagdromen vertellen over wie we zijn en
waar we naar onderweg zijn. Ze vertellen over onze
schaduw en onze kracht, over onze angsten en ons
potentieel. Het zijn de droom en het donker die het
nieuwe psychische leven scheppen, zoals het kind
dat nog in de donkere omhulling van de baarmoeder verblijft als nieuw leven geboren wordt.
Astrologie is een ongeëvenaard instrument om te
zien wat er in ons sluimert en hoe ons onbewuste
zich beweegt. We zien onze dromen en de mogelijkheden tot verwerkelijken, en we zien de droom, de
wens, het verlangen áchter het handelen. Droom en
werkelijkheid op een positieve manier te verbinden
betekent ook de kracht om je eigen toekomst vorm
te geven, en ook daarbij is de astrologie een onmisbaar instrument…

Vrijdagavond 11 april 2003
18.00

Het congresgebouw gaat open.

19.00

Koffie

20.00

Opening van het congres door de
voorzitter Albert Vermist.

20.05—21.30

Peter Delahay:
„De 21e eeuwse astrologie
openbaart het verband tussen
oosterse tradities en westerse
vooruitstrevendheid.”

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 27,50
• 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.

Zaterdag 12 April 2003
10.00—11.00

Karen Hamaker-Zondag:
„Dromen van een ander
lichaam.” Geslachtsverandering
astrologisch bekeken aan de
hand van horoscopen en ervaringen van transseksuelen.” (1)

11.00—11.30

Koffie

11.30—12.30

Georges Bode:
„Zwarte lichten en de Maansknopen: de weg en de naam.” (2)

12.45

Lunch

14.00—15.00

Ria Drost:
„Vrouwelijke kracht.”
De ervaring van zwangerschap
en geboorte in de horoscoop van
de moeder en de vader. (3)

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Lynn Bell:
„Jupiter: the Wise and the
Hollow.” (Engels) (4)
(zie tekst)

Darby Costello, Lynn Bell en
Alexander von Schlieffen
– drie belangrijke docenten aan de CPA, het Centre
for Psychological Astrology in Londen, de school die
Liz Greene heeft gesticht. Astrologia Omnis is bijzonder verheugd om deze top-astrologen in Nederland
te mogen verwelkomen. Darby is voor onze trouwe
congresgangers geen onbekende meer: elke keer
weer wist ze met haar charme, haar rijke ervaring,
haar praktische inzichten en haar humor de zaal te

16.30—17.30

Christine Kaspers:
„Profecties, een gemakkelijk te
hanteren, voorspellende klassieke techniek.” (5)

18.00

Diner

20.00—22.00

Darby Costello:
„Mars: the Drive for
Excellence.” (Engels)
(zie tekst)

22.00—…

Gezellig samenzijn tot in de
kleine uurtjes

Zondag 13 April 2003
10.00—11.00

René Jelsma:
„De Circulaire Werkelijkheid van
de 360 droombeelden.” Over de
graadbetekenissen van Janduz.
(6)

11.00

Koffie

11.30—12.30

Alexander von Schlieffen:
„Quadrantology.” (Duits) (7)
(zie tekst)

12.45

Lunch

14.00—15.00

J.W. van Doorn:
„O Nederland let op u Saeck!”
Een analyse aan de hand van de
methoden van de vedische astrologie. (8)

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Liesbeth van Ravenhorst:
„Astrologische droomanalyse.”
Door droomanalyse en astrologie
te combineren, kun je sneller de
boodschap van een droom ontsluieren en meer inzicht krijgen in
je ontwikkelingsprocessen. (9)

16.30—16.40

Samenvatting en sluiting door
Karen Hamaker-Zondag

betoveren. Ze verzorgt het zaterdagavondprogramma, met een nieuwe kijk op Mars, die meer is dan
moed of agressie:
„Als we goed kijken, kunnen we zelfs achter de
moeilijkste uitingen van Mars het streven naar uitmuntendheid terugvinden. We zullen Mars door die
ogen gaan bekijken voor zijn positie in teken, huis
en aspect.”

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

Ook Lynn Bell, die woont en werkt in Parijs, riep
vorige keer heel enthousiaste reacties op.
Lynn zal laten zien waar Jupiter problemen met de
schaduw heeft en wat Jupiter in familiepatronen
zowel in goede als kwade zin teweeg kan brengen.
Alexander von Schlieffen is naast de CPA als docent
verbonden aan scholen in Duitsland en Oostenrijk,
en daar een geliefd spreker. Hij werkt met de vier
kwarten (kwadranten) van de horoscoop, die onze
vier grondmotieven – overleving, soort, paring en
evolutie – beschrijven. Hij zal de twaalf tekens vanuit
deze optiek duiden en de gevolgen voor planeetposities uitleggen. Dat biedt een heel nieuw perspectief!

Het Kontakt der Kontinenten
Het Kontakt der Kontinenten biedt veel ruimte om
contacten te leggen en met elkaar van gedachten te
wisselen. Er zijn hier in de loop van de jaren veel
waardevolle vriendschappen ontstaan.

„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 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.

TARIEVEN
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
NORMALE PRIJS:

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
J:
K:
L:

het hele congres, alles inbegrepen
congres, met lunch en diner, zonder logies
het zaterdagprogramma incl. lunch en diner
het zaterdagprogramma zonder lunch en diner
het zondagprogramma incl. lunch
het zondagprogramma zonder lunch
het vrijdagavondprogramma
congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen
congres t/m zaterdagavond, alles inbegrepen
losse lezingen
het zaterdagavondprogramma

MET KORTING:
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De bedragen met korting (rechter kolom) gelden uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2003.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. Bij annulering ná 15 maart 2003 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 19,– 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, K of L),
— bij losse lezingen het nummer van de lezing vermelden (zie programma-overzicht), of
vermelden: vrijdagavondprogramma of zaterdagavondprogramma.
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling),
— en of u vegetarisch bent (indien van toepassing).
Wijzigingen tijdens het congres zijn niet mogelijk.

