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„ASTROLOGIE

op 31 maart en 1 april 2012
met als thema:
ALS INSTRUMENT VOOR EEN NIEUW BEGIN .”

Georganiseerd door de werkgroep

„Het congres”

Astrologia Omnis

Het congres van ‘Astrologia Omnis’ is een
jaarlijks terugkerend congres, dat ruimte biedt
aan alle stromingen en opvattingen binnen de
astrologie, en het 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 Uitgeverij Hajefa uit Zoetermeer.

i.s.m. de stichting
Nederlands Astrologen Congres

Congrescentrum Kontakt
der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.
Tel. 0346 – 351 755
Nadere inlichtingen:
Elly Beens
Albert Vermist
Mercatorsingel 68
Beneluxlaan 781
2803 ER Gouda
1363 DA Almere
Tel. 0182 – 518 218
Tel. 036-8411608
e-mail: beens-voorberg@kpnplanet.nl
info@astrologencongres.nl
Voor de nieuwste informatie:
www.astrologencongres.nl
Het congresthema:
„Astrologie als instrument voor een nieuw begin.”
2012, een belangrijk jaar waarin alle cycli van de
Mayakalender eindigen, en een hele nieuwe cyclus
begint. Alles wat begint heeft een zich ontvouwende
tijdkwaliteit, en die kunnen we met behulp van de
astrologie lezen en duiden. Er is geen ander kennisgebied dat zóveel kan betekenen voor een nieuw
begin, of het nu een kersvers begonnen leven is, het
betrekken van een nieuwe woning of beginnen aan
een nieuwe baan, steeds vertellen de bijbehorende
bewegingen aan de hemel er het juiste verhaal bij.
Astrologia Omnis biedt een podium aan serieuze
astrologen die, elk vanuit hun eigen richting of stroming, oude en nieuwe technieken bieden binnen heel
concrete dan wel spirituele benaderingen, zodat u als
deelnemer tal van aanknopingspunten kunt vinden
om aan de slag te gaan, op wélke manier u ook een
nieuw begin wilt maken..

De lezingen:
Beatrice Boucher, distance learning
tutor voor de Faculty of Astrological
Studies en moderator van de emailnieuwsbrief van ISAR, geeft consulten, les en lezingen vanuit Arnhem
en Parijs. Ons levenstempo zowel als
de eisen die de maatschappij aan
ons stelt, zijn de afgelopen decennia
ingrijpend veranderd. Is in dit licht de
op oude tradities gebaseerde aanpak van de duiding van
de individuele horoscoop nog steeds zinvol? In deze lezing
gaan we de evolutie van een aantal veranderingen onder
de loep nemen en hoe wij de lessen van het 11de huis
wat sneller kunnen leren. www.icaquarius.nl
Darby Costello studeerde psychologie, filosofie, theologie en astrologie,
bouwde in Londen een indrukwekkende praktijk in de astrologie op. Ze
is een geliefd spreekster en docente.
Pluto loopt tot 2024 in Steenbok en
Neptunus tot 2025 in Vissen. In de
laatste 3000 jaar is deze combinatie
maar vijf keer voorgekomen. Kijken
we naar deze perioden vanuit het perspectief van dit duo, dan zien we terugkerende patronen
die ons kunnen helpen er vandaag de dag doorheen te
zeilen. Kennis van astrologie, en vooral van onze geboortehoroscoop, helpt om met aandacht en inzicht deel te
hebben aan het proces van hervormen en opnieuw invullen van onze gemeenschappen en culturen. Tijd om actief
te worden en deel te worden van het werk!
Marjoke Blank is sinds 1995 beroepshalve met astrologie bezig. Zij heeft
sinds 2003 een AVN-erkende praktijk
en is ook bestuurslid van de AVN. Ze
is gespecialiseerd in loopbaanadvies.
Bedrijfsastrologie is al enige jaren een
bekend fenomeen bij beursgenoteerde
ondernemingen. Loopbaanadvies
geeft op treffende wijze de talenten,
behoeften en carrière mogelijkheden aan van individuele
medewerkers; de verschillende horoscooponderdelen
weerspiegelen de competenties van een persoon. Deze
lezing laat zien dat je uit de horoscoop een uniek en professioneel compleet beeld van de
cliënt krijgt.
Hans Hamaker, foneticus, uitgever
en ook oud-radio-officier. Vertaalde
„Het elektrische heelal” omdat het
huidige mechanistische heelalbeeld,
gebaseerd op de allerzwakste natuur-

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 31 maart 2012
09.00

Het congresgebouw gaat open.

10.00 – 10.05

Opening door de voorzitter,
Albert Vermist

10.05 – 11.05

Karen Hamaker-Zondag:
(1)
„De onverwachte gezichten van
Neptunus in zijn dans met
planeten.”

11.05 – 11.30

Koffie

11.30 – 12.30

Adrie van de Ven:
„Chakra’s en astrologie.”

12.45

Lunch

14.00 – 15.00

Jinny Thielsch:
(3)
„Astrologie en Feng Shui.”

15.00 – 15.30

Thee

15.30 – 16.30
(geen pauze)

Marjoke Blank:
„Loopbaanadvies en
astrologie”

16.30 – 17.30

Peter Toonen:
(5)
„Hoe werkt de Maya-astrologie
in het kort?”

18.00
20.00 – 22.00

(2)

(4)

Diner
Darby Costello:
„Pluto in Capricorn and Neptune
in Pisces: When the Print on the
Map is Washed Away, What
Then?”

kracht, niet alleen de astroloog, maar vooral ook de astronoom zelf in de weg zit. Fascinerende inzichten blazen het
heelal nieuw leven in, en herverbinden ons met het heelal
van vóór Newton, een heelal met
een plek voor de astrologie.

Karen Hamaker-Zondag leidt meer
dan 30 jaar de astrologie-opleiding
Achernar, en ze geeft nog altijd met
veel enthousiasme les. Ze schreef
meer dan 30 boeken en in tijdschrift

Shui (

Zondag 1 april 2012
10.00 – 11.00

Pieter Kuiper:
„Crisis? Welke Crisis.”

11.00–11.30

Koffie

11.30 – 12.30

Dorien de Vries:
(7)
„Het verhaal achter de voordeur.
Familieopstellingen en astrologie.”

(6)

12.45

Lunch

14.00 – 15.00

Hans Hamaker:
(8)
„Een elektrisch heelal,
een plaats voor astrologie.”

15.00 – 15.30

Thee

15.30 – 16.30

Beatrice Boucher:
(9)
„Het elfde huis – de lessen
van Waterman.”

16.30 – 16.40

Samenvatting en sluiting door
Karen Hamaker-Zondag

Symbolon zijn regelmatig artikelen van haar hand te
lezen. Samen met Bettina Reijn werkt ze aan het opzetten van een officiële hbo astrologie. Neptunus-tendensen
in cultuur en maatschappij zijn vaak moeilijk te vatten,
ze zijn subtiel en komen vaak van ‘onderaf’. Maar in het
kleine ligt juist het grote, in de chaos wat groeien zal.
Neptunus door de tekens, en in aspect met andere planeten als Uranus, kan heel onverwachte gezichten laten zien.

Pieter Kuiper, een geliefd spreker,
studeerde psychologie, homeopathie
en astrologie en combineert deze in
zijn praktijk als homeopaat. Al jaren
bestaan er vele gezichtspunten m.b.t.
2012, en al jaren praten we over crisis.
Welke mundane standen zouden kunnen horen bij deze gezichtspunten? We
analyseren aan de hand van enkele
gevallen hoe op psychologisch en medisch vlak deze constellaties (die voor iedereen gelden) individueel uitwerken.
Daarmee zouden we immers ook de collectiviteit of de
processen in de samenleving weleens kunnen doorgronden. We zijn per slot van rekening ook één familie….
Jinny Thielsch (1955) is Feng Shui consultant, Tao
Geomantic Master, Vorig Leven Therapeute en daarnaast
ook al decennialang astrologe. Ze heeft een praktijk voor
particulieren en bedrijven in binnen- en buitenland. Feng

) Wind en Water) komt voort uit het Taoïsme
en volgt de wetten van de natuur.
Net als de westerse astrologie is
Feng Shui gebaseerd op cycli die
uitgaan van de seizoenen. Beide
systemen werken met de zichtbare
planeten. Met name Jupiter en
Venus kunnen een grote invloed
op onze woon- en werksituatie
hebben. www.vitalspaces.net

Peter Toonen is coach, inspirator,
verteller en schrijver van negen
boeken en vele artikelen, vooral
over de Maya-kalenders, wil het
onzichtbare zichtbaar maken in
en om ons heen. In de media
wordt hij ‘2012-deskundige’
genoemd. Hoe werkt, in het kort,
Maya-astrologie? De betekenis
van de Maya-kalenders, de zonnevlekcycli, de zonsverduistering van 20 mei 2012, de Venusovergang van 6 juni
2012 en de zonnewende van 21 december 2012, worden
allemaal bekeken in het licht van het ontwaken van een
Nieuwe Aarde. www.natuurlijketijd.nl, www.mayatijd.nl en
www.2012inspiratiespel.nl. Weblog: www.inspiratie2012.nl
Adrie van de Ven is therapeut en
astroloog, docent natuurgeneeskunde, astrologie en intuïtieve ontwikkeling. De chakra’s vormen een wezenlijke psychologische codering en zijn,
net als de horoscoop, voor ieder
weer uniek. De twee energetische /
psychologische disciplines astrologie
en chakra’s, passen zomaar niet in een mentaal systeem;
de interpretatie blijft om een intuïtieve benadering vragen.
Kennis van astrologie en chakra’s vullen elkaar wonderwel aan en bevorderen diepgang. Voorbeeldhoroscopen
tijdens de lezing en de praktijkervaring verduidelijken het
inzicht en onderbouwen concrete adviezen.
www.kosmodynamics.nl
Dorien de Vries heeft sinds 1989
een praktijk voor persoonlijke therapie en coaching, en geeft les aan
de opleiding Kosmodynamics. Ze
werkt vanuit de astrologie levensvragen uit met behulp van opstellingen
en beleving. Familieverbanden zijn
ijzersterk en werken door in het verlangen de bloedband te herstellen,
ook als onopgeloste kwesties zich eindeloos blijven voortslepen. Wanneer je het verhaal erachter begrijpt, kun je de
verbondenheid herstellen. Dorien laat aan de hand van
horoscopen, therapie en levensverhalen zien hoe dit proces verloopt en wat er verandert. www.doriendevries.com

TARIEVEN
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
Letter:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Omschrijving:
Hele congres, alles inbegrepen
vanaf zaterdagochtend
Als A, echter zonder logies
Als A, echter zonder logies en
zonder lunch en diner
Zaterdagprogramma incl. lunch en diner
Zaterdagprogramma zonder lunch en diner
Zaterdagavondprogramma
Zondagprogramma incl. lunch
Zondagprogramma zonder lunch
Overnachting van vrijdag op zaterdag
incl. ontbijt
Losse lezing

Normale prijs:

Korting:

a 255,95
a 213,75

a 248,50
a 207,50

a 168,50
a 156,00
a 119,25
a 39,25
a 94,50
a 77,75

a 163,50
a 151,50
a 115,75
a 38,25
a 91,75
a 75,50

a 41,75
a 22,50

a 40,50
a 22,00

AANMELDING
De bedragen met korting (rechter kolom) gelden
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2012.
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2012 bent u de helft van
het inschrijfgeld verschuldigd.

Aanmelding geschiedt door overmaking van de deelnamekosten op bankrekening 11.69.48.264
t.n.v. Penningmeester N.A.C., Gouda. Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.
IBAN: NL72RABO0116948264
BIC: RABONL2U
Gaarne vermelden: Penningmeester NAC, Gouda.

Een kopje koffie of thee in de pauze is bij de prijs inbegrepen.
Prijs voor een losse lunch:
a 19,50
Prijs voor een los diner, inclusief
1 glas wijn
a 31,50
Voor een eenpersoonskamer wordt a 21,50
per nacht extra in rekening gebracht.

Wilt u 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);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
vermelden (zie programma-overzicht);
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

Het is mogelijk tussen 17.30 en 20.00 op vrijdagavond
in de bar een warm gerecht te nuttigen.

BUFFET ASTROLOGEN CONGRES APRIL 2012
Voorgerecht:
Gerookte eendenborst met cumberlandsaus.

En voor onze vegetarische gasten:
Een salade met blauwschimmelkaas en gerookte
amandelen.
Vers afgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter
Een geurige Soep:
Heldere bouillon met kervelpluksel

Warme gerechten:
Runder Rib-eye
Gestoomde zalmfilet met groene aspergetips
Gefrituurde champignons in beslag

De gerechten worden aangevuld met:
Krielaardappeltjes met crème fraîche
Roseval uit de oven
Verse groente van het seizoen
Gemengde salade

Het nagerecht:
Kletskopparfait vruchtencoulis

