Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie

Programma voorjaar 2018
Zaterdag 6 januari
Teije de Jong
Sterrenkundig Instituut ‘Anton Pannekoek’, Universiteit van Amsterdam
De herontdekking van de Babylonische sterrenkunde
Na de ontdekking van de overblijfselen van de stad Niniveh in de ruïne heuvel Kuyunjik nabij
Mosul in Irak in het midden van de 19e eeuw werden in de daarop volgende opgravingen in het
voormalige Mesopotamië op vele plaatsen talloze kleitabletten gevonden met teksten
geschreven in spijkerschrift.................................
Zaterdag 3 februari
Discussiemiddag
Zaterdag 3 maart
Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
Zaterdag 7 april
Oscar Hofman
De astrologische tijdperken
De astrologie biedt vele manieren om historische ontwikkelingen op een tijdschaal van eeuwen
en/ of milennia te bekijken. Een voorbeeld is de koppeling van tijdperken aan tekens en zoals
bekend speelt het roemruchte "Tijdperk van de Waterman" een grote rol in de hedendaagse
astrologie. Er zijn echter meer technieken om tijdperken te kenschetsen zoals het ritme van de
Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter, de precessie van vier Wachters en het idee van de
opeenvolgende Tijdperken van Goud, Zilver, Brons en IJzer, dat ook aan de precessie is
gekoppeld. In de lezing zullen al deze perspectieven de revue passeren en kritisch worden
bezien, waarbij duidelijk zal worden dat een helder begrip van de betekenis van de zo
mysterieuze precessie cruciaal is.
Oscar Hofman (februari 1962) richtte de Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie op,
die een compleet opleidingsprogramma in de traditionele astrologie aanbiedt in vijf talen en
studenten heeft in bijna 30 landen. Hij is naast zijn internationale astrologische praktijk een
bekende pionier in de medische astrologie en schreef oa. boeken over de duiding van de
mythologie van de vaste sterren en twee andere boeken die in het Frans, Duits, Engels,
Chinees en Russisch werden vertaald. Hij geeft workshops in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Oekraïne, de Baltische staten en Rusland.
Oscar is te bereiken via oshofman@xs4all.nl , tel 0183-649405.
Op de blog op www.pegasus-advies.com verschijnt ieder donderdag een actuele post, met veel
aandacht is voor de zo belangrijke rol van de vaste sterren.
Zaterdag 5 mei
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

