31e CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 16, 17 en 18 april 2004
met als thema:

„MET

ASTROLOGIE VERBONDEN”

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 uitsluitend op 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

„Met astrologie verbonden”
Astrologie is een rijke beeldentaal, en astrologie is
een prachtig instrument om de wereld te leren
begrijpen en ordenen. Talloze kennisgebieden blijken
raakvlakken te hebben met de astrologie, en door
deze ook daadwerkelijk met de astrologie te verbinden gaat er een wereld voor je open: stimulerende
nieuwe inzichten en samenhangen zijn het gevolg.
We gaan kijken naar de relatie tussen muziek en
astrologie, naar hoe mythische verhalen in de
vedische astrologie vol duidingsaanwijzingen staan;
we gaan kijken naar de astrologische symboliek van
lichaam en geest, en gezondheid en ziekte. Maar de
astrologie verbindt ons met meer: ze verbindt ons
ook met de ongeziene wereld na de dood en de
diepere spirituele werkelijkheid.
Kortom, fascinerende lezingen, zelfs het onverbondene wordt verbonden! Een congres dat ook onze
onderlinge verbondenheid als astrolgen graag wil
helpen bevorderen.
ALVA-SOFT, Albert Vermist

(wijzigingen voorbehouden)

Vrijdagavond 16 april 2004
18.00

Het congresgebouw gaat open.

19.00

Koffie

20.00

Opening van het congres door de
voorzitter, Albert Vermist.

20.05—21.30

Marc van Delft:
„Planetenkracht in muziek en
toonsoorten.”

21.30—22.00

Koffie,
daarna gezellig samenzijn.

Zaterdag 17 April 2004

http://www.alvasoft.nl

10.00—11.00

Karen Hamaker-Zondag:
„Het eeuwige leven van de horoscoop.” (1)
Hoe werkt je horoscoop door
na je dood, zowel op zichzelf
als in synastrie en in relaties?

11.00—11.30

Koffie

11.30—12.30

Darrelyn Gunzburg:
„When Children Encounter
Proteus.” (Engels) (2)
The astrology of children and
grief.

12.45

Lunch

14.00—15.00

Atie Kaper:
„Kunt u mij doorverbinden met
de onverbondenheid?” (3)

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Jan Willem van Doorn:
„Zie, de Maan schijnt door de
bomen…” (4)
Vedische mythologie en astrologie.

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 30,–
• 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.

Onze buitenlandse gasten
Onze buitenlandse gasten komen oorspronkelijk uit
Australië, en zijn internationaal bekend geworden
door hun creatieve en vernieuwende benadering
van de astrologie. Bernadette Brady ontwikkelde de
programma’s JigSaw en Starlight, en schreef de
boeken „Voorspellende Astrologie in de praktijk”
en „Brady’s Book of Fixed Stars’. Bernadette en
Darrelyn leiden samen de astrologische school

16.30—17.30

Han van Straaten:
„Voorbij de grenzen van
Saturnus.” (5)

18.00

Diner

20.00—22.00

Bernadette Brady:
„Ecliptocentric Astrology.”
(Engels)
A sun-centered world view.

22.00—…

Gezellig samenzijn tot in de
kleine uurtjes.

Zondag 18 April 2004
10.00—11.00

Pieter Kuiper:
„Werkwijze in de Medische
Astrologie van A tot Z.” (6)
Hoe kun je op eenvoudige wijze
de juiste zwaartepunten herkennen in een medische of psychologische probleemsituatie
of een combinatie daarvan?

11.00

Koffie

11.30—12.30

Floor Geenen:
„Lichaam en geest onlosmakelijk
verbonden met astrologie.” (7)

12.45

Lunch

14.00—15.00

Carla Kerklaan:
„Het beste van jezelf in de
wereld brengen: de werking
van de Zwarte Maan (door de
spirituele dimensie van de
dierenriem)” (8)

15.00—15.30

Thee

15.30—16.30

Leo Hunting:
„Esoterische dimensies in de
Astrologie.” (9)

16.30—16.40

Samenvatting en sluiting door
Karen Hamaker-Zondag

Astro-Logos. Darrelyn is praktizerend astrologe en
werkt ook succesvol in de dramatische kunsten
(toneel en filmscripts). Een boek over hoe astrologie te gebruiken is bij rouwverwerking zal in
2004 in het Engels verschijnen.

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

Bernadette Brady:
„The Greeks domesticated our sky and our minds.
Since then astrologers have only measured our
sacred relationship with the heavens using the
voice of the Sun. this lecture considers the development of astrology alongside the history of
European thought and architecture, and suggests
the possible future direction of astrology in the
post-modern world.”
Darrelyn Gunzburg:
„How do children experience loss? What are the
astrological signatures? Are there astrological clues
about how to help them move through this most
distressing of times? What is the impact in aldulthood of an experience of grief in one’s childhood
or youth? Via an astrological lens this lecture is
designed to assist adults to help children deal with
loss and grief.”

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 2004.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. Bij annulering ná 15 maart 2004 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 eenpersoonskamer 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 uitsluitend 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.

