Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie

Programma voorjaar 2016
Zaterdag 2 januari
Geen bijeenkomst
Zaterdag 6 februari
Hans de Groot
Sterrenweetsels
Een astrologische verkenning van astrologisch weten
Binnen de astrologie is er ruim aandacht voor de betekenis van het astrologisch materiaal als
tekens, planeten, huizen en aspecten. Minder aandacht is er voor hoe die betekenissen landen
bij degenen die daar op welk gebied ook conclusies aan verbinden voor het leven van alledag,
zoals in “dit team kan wel een Vuurtype gebruiken” of “misschien moet ik maar ‘s een
sabbatical nemen rond mijn Saturnus-return”.
In de stijl van Marten Toonder zouden we dat sterrenweetsels kunnen noemen. Wat valt er te
zeggen over dit soort weten? En hoe verhoudt dit zich als vorm van kennis tot andere vormen
van kennis waarmee we ons leven vormgeven?
Hans de Groot laat zien dat de astrologie zelf, specifiek de dierenriem, een model biedt om
deze vraag gestructureerd te verkennen.
Zaterdag 5 maart
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 2 april
Nicoline Schuttel
De radix en het beroep
Inmiddels, bijna 5 jaar na de lezing in 2010, is het systeem geëvolueerd. Tijdens het
bestuderen van de relatie tussen de radix en het uiteindelijk uitgeoefende beroep kwamen
enkele opmerkelijke zaken naar voren. Deze zijn verwerkt in een online persoonlijkheidsprofiel.
Met name personen uit de juridische hoek hebben inmiddels op grote schaal dit profiel
aangevraagd. De uitkomst van deze data wil ik graag met u delen/bespreken. Het zou aardig
zijn als we deze middag de proef op de som kunnen nemen en ik nodig u daarom uit om
geboortedata (geboortedatum, -tijd en -plaats) van iemand mee te nemen die een duidelijk
beroep heeft en daar met hart en ziel mee verbonden is, oftewel iemand die bij uitstek deze
beroepsgroep personifieert. Het liefst iemand die mannelijk is, tussen de 35 en 50 jaar, een
beroep uitoefent op HBO+-niveau en geboren is in Nederland.

Zaterdag30april
Paula Schreurs
Nadere informatie volgt

Let op: Afwijkende datum!

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

