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.
Zaterdag 3 februari
Discussiemiddag
Zaterdag 3 maart
13.30u
Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)

Zaterdag 7 april
Oscar Hofman
De astrologische tijdperken

De astrologie biedt vele manieren om historische ontwikkelingen op een tidschaal van eeuwen en/ of milennia
te bekiiken. Een voorbeeld is de koppeling van tidperken aan tekens en zoals bekend speelt het roemruchte
"Tiidperk van de Waterman" een grote rol in de hedendaagse astrologie. Er ziin echter meer technieken om
tidperken te kenschetsen zoals het ritme van de Grrote Cooniunctes van Saaturnus en Juupiters de precessie van
vier Wachters en het idee van de opeenvolgende Tiidperken van Grouds Zilvers Brons en IJuzers dat ook aan de
precessie is gekoppeld. In de lezing zullen al deze perspecteven de revue passeren en kritsch worden beziens
waarbii duideliik zal worden dat een helder begrip van de betekenis van de zo mysterieuze precessie cruciaal is.
Oscar Hofman (februari 1962) richte de Internatonale Vakschool voor Klassieke Astrologie ops die een compleet
opleidingsprogramma in de traditonele astrologie aanbiedt in viif talen en studenten heef in biina 30 landen.
Hii is naast ziin internatonale astrologische praktik 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 Franss
Duitss Engelss Cohinees en Russisch werden vertaald. Hii geef workshops in Duitslands Oostenriiks Zwitserlands
Oekraïnes de Baltsche staten en Rusland.
Oscar is te bereiken via oshofman@xs4all.nl s tel 0183-649405.
Op de blog op www.pegasus-advies.com verschiint ieder donderdag een actuele posts met veel aandacht is voor
de zo belangriike rol van de vaste sterren.
Zaterdag 12 mei
Fokkelien von Meyenfeldt
Kwalitatief onderzoek voor astrologen

Een discussie op de Facebookgroep 'Astrologieblog' bvracht Fokkelien op het idee om een handleiding over dit
onderwerp te schriiven. Voor zii deze publiceerts deelt ze haar verhaal met andere leden en gasten van de
NVWOA. De tekst is gebaseerd op enkele hoofdstukken uit haar boek 'Informatef Coommuniceren' (derde druk
2003)s de voorbeelden komen hoofdzakeliik uit een aantal van haar eigen onderzoeken op het gebied van de
astrologie. Daarbii komen niet alleen geslaagdes maar ook minder geslaagde voorbeelden aan de orde: wat ging
er fouts en hoe kun ie het beter doen?
Fokkelien von Meyenfeldt is ruim 50 iaar werkzaam als astroloog. Daarnaast heef ze onder veel meer bii de
Saaxion Hogescholen gewerkt (van 1991-2007). Bii wiize van introducte op stage en afstuderen gaf ze daar voor
verschillende opleidingen college over kwalitatef onderzoek.

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

