Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie

Programma najaar 2017
Zaterdag 2 september
Willem Simmers
Over maansknopen en eclipsen
We beginnen met het mythologische verhaal over het ontstaan van de Drakenkop en
Drakenstaart, en zien vervolgens hoe deze twee astrologische grootheden van invloed zijn op
de werking van eclipsen. Want, geen eclips zonder de maansknopen.
Wat je kort door de bocht hoort en leest over de maansknopen, is dat de Drakenkop een punt
in de horoscoop is waarop je je dient te richten, terwijl Drakenstaart aangeeft waar je van los
dient te komen. Dit ligt allemaal heel wat genuanceerder, vooral als je bedenkt dat volgens
Indiase astrologie het ijzeren tijdperk (kali yuga) onder heerschappij van de Drakenkop valt.
Het ‘geheim’ van maatschappelijk succes in de horoscoop kan voor een aanzienlijk deel worden
gevonden in de bestudering van voorgeboortelijke eclipsen. Aan de hand van voorbeelden
onderzoeken we hoe dit werkt. Ook kijken we naar de invloed van de tijdelijke eclipsen die zich
elk jaar voordoen in de persoonlijke horoscoop.
Zaterdag 7 oktober
Truus van Leeuwen
Systemische astrologie
Systemisch werk kan gebruikt worden om vastgelopen of onrustige verhoudingen in een
systeem zichtbaar te maken. Een systeem kan ook het eigen systeem zijn van een persoon die
niet goed in zijn vel zit. Zij combineert systemisch werk met astrologie volgens een door
haarzelf ontwikkelde methode.Zie ook haar website. Meer informatie volgt.
Zaterdag 4 november
Bregje Tit
Discussiemiddag
Tijdens deze discussiemiddag is een belangrijke plaats ingeruimd voor Bregje Tit, een jonge
astrologe die onderzoek doet naar de invloed van Pluto. Ze probeert meer greep te krijgen op
de werking van deze planeet door te kijken naar verbindingen met Mars, huis 8 en
onderwerpen die samenhangen met het teken Schorpioen. Discussie neemt bij deze
bijeenkomst een belangrijke plaats in. Meer informatie volgt.

Zaterdag 2 december
nadere informatie volgt

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

