Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
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Programma najaar 2016
Zaterdag 3 september
Margot Diederen
Astrologie en Wetenschap, waar zit het probleem?

Waarom zoveel weerstand tegen de astrologie van mensen met een academische opleiding? "Of ik als historica
dan niet wist dat we een Verlichting hadden doorgemaakt die een einde had gemaakt aan al die onzin?"
Persoonlijke ervaring, aangevuld met en getoetst aan de ervaringen van 12 Nederlandse astrologen met een
academische opleiding werd het uitgangspunt voor mijn MA 'Cultural Astronomy and Astrology' aan de
universiteit van Wales Trinity Saint David. In deze lezing zoek ik binnen een wetenschappelijk filosofisch kader
naar inzicht kloof tussen ervaring ("de astrologie werkt") en Westers intellect ("werkt niet"), licht ik aan de hand
van eigen levensloop facetten van de hedendaagse intellectuele geschiedenis toe en beargumenteer ik dat er
aan de randen van deze kloof veel beweegt, met kansen voor de astrologie.
Margot Diederen studeerde Geschiedenis aan de VU Amsterdam (1988) en volgde de opleiding Psychologische
Astrologie bij Karen Hamaker (2001).
Zaterdag 1 oktober
Irma Schogt
Financiële astrologie komt niet uit de lucht vallen

Een omschrijving van het onderzoek naar historische koersendata en economie en de gevonden historische
samenhang met de loop van planeten. Besproken wordt o.a.:
 Samenhang tussen marktgedrag en planetenbewegingen, uitmondende in de empirische
markettimingmethode waarmee opmerkelijke resultaten kunnen worden en zijn behaald;
 welke unieke en waardevolle inzichten er in het verleden mee zijn verkregen;
 welke unieke tools het heeft opgeleverd die een extra toegevoegde waarde betekenen voor handelaren en
beleggers;
 enige verwachtingen voor de financiële markten en economie tot het jaareinde en daarna.
Zaterdag 5 november
Discussiebijeenkomst
Zaterdag 3 december
Fokkelien von Meyenfeldt
Astrotweelingen

De lezing "Astrotweelingen" bestaat uit drie delen.
In deel 1 vertelt FvM waarom dit onderwerp haar al zo'n 50 jaar fascineert, hoe ze als 20-jarige dacht het
onderzoek ernaar aan te moeten pakken, en waarom dat niet lukte. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze de
definitie en begrenzing van het begrip astrotweeling heeft bijgesteld. Deel 2 is gewijd aan verschillende groepen
voorbeelden en in deel 3 behandelt ze de opzet van een grootschaliger onderzoek naar deze materie. Daarbij
komen punten aan de orde als: hoe kom je aan materiaal, van kwalitatief naar kwantitatief, do's and don'ts.

Alle Open Huis-bijeenkomst beginnen om 13.30u en duren tot 17.00 u.
Locatie: Gebouw van de Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, Utrecht
20 minuten lopen vanaf station Utrecht CS.
Het gebouw is ook bereikbaar met buslijnen 3,4,8 en 11
Toegang: € 5.- (NVWOA-leden gratis) Zaal en bibliotheek zijn open vanaf 13.00 u
Informatie: www.nvwoa.nl

tel.: 030 - 2711566 of 030-6033799

