Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie

Agenda najaar 2015
Zaterdag 5 september
Discussiebijeenkomst, behoudens latere wijziging
Zaterdag 3 oktober
Maria Paap
De buitenplanetencycli in de moderne astrologie als overblijfsel van de Zoroastrische
astrologische geschiedenis.
De lezing gaat over de erfenis van de Perzische conjuncturele astrologie in de moderne wereld.
Eeuwenlang was de conjunctie van Jupiter en Saturnus de basis van voorspellingen. De
volledige cyclus van Jupiter en Saturnus was vergelijkbaar met de 1000-jaar periode uit de
Zoroastrische astrologie en was indicatie voor verandering...............

Zaterdag 7 november
13.30u Extra Algemene Ledenvergadering (Alleen voor leden)
14.30u Discussiebijeenkomst
Let op:
Zaterdag 12 december
Tineke Boogaarts

Dit is de niet de eerste maar de
tweede zaterdag!

Lunaren
In november 2014 verscheen Tineke's boek Lunaren. Wat is een lunaar? Elke maand passeert
de Maan alle dierenriemtekens en ontmoet ergens de graad van onze geboorte-Maan. Een
lunaar, of maan(d)horoscoop, is een horoscoop die gemaakt wordt voor dat exacte moment. Er
zijn er dertien, soms veertien van in een jaar. De lunaarhoroscoop geeft een beeld van de
aankomende vier weken. Volgens Stubbs en Kirby zijn dat eerder mildere ups en downs dan
grote crises. Veelal is dit ook zo, want het zou zeer vermoeiend zijn als er elke maand erg veel
in een leven op zijn kop gezet zou worden. Toch werden tijdens het onderzoek ook heftige
dingen gezien zoals geboortes en sterfgevallen, bijvoorbeeld wanneer essentiële radixthema's
betrokken waren. Het Lunarenonderzoek valt onder de noemer ‘voorwetenschappelijk’, het
verzamelen van feiten en het delen van ervaringen. De conclusies gelden dan ook alleen voor
dit project en kunnen aanleiding vormen voor verder onderzoek.
Tineke Boogaarts studeerde orthopedagogie, volgde diverse astrologieopleidingen en houdt
zich sinds 2013 bezig met het Lunarenproject.

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

