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 inspiratie 
….. vanuit astrologie en de 
toepassing daarvan voor 
persoonlijke en spirituele 

ontwikkeling. Kijk op  
www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html  

 
Wat doen de mysterieplaneten in 

je horoscoop ? 
Wat mag je de komende jaren 

van ze verwachten? 
Voor welke persoonlijke keuzes 

kom je te staan? 

 

Lees ook:  

 
MILLENNIUM: MUNDANE 
ASTROLOGIE  
Saturnus en de Mysterie-
planeten in actie in de wereld 
vanaf 1945: wonderen 
gebeuren elke dag. Deze reis 
door de naoorlogse jaren - de 
ismes en idealen, de angsten 
en obsessies  van de fifties tot 
en met heden - geeft een 
diepgaand inzicht in de werking 
van deze vormende krachten in 
onze eigen horoscoop.  
 

NEW AGE 2012 
HET AQUARIUS TIJDPERK, 

DE MAYA'S, HET JAAR 2012 
EN ANDERE VOORSPELLINGEN 

DE PLANETEN OP RIJ: 
 
De vier kleine, Aarde-achtige 
planeten Mercurius, Aarde-Maan, 
Mars; de vier 'Jupiterachtige' 
gasplaneten Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus. De verste en 
kleinste is Pluto: kleiner dan 
Mercurius en grotendeels 
bestaande uit ijs.  

       inspiratie  

DE MYSTERIEPLANETEN  
 

URANUS, NEPTUNUS EN PLUTO  
SPELMAKERS VAN HET LOT  

 
 

 

PERSOONLIJKE EN BOVENPERSOONLIJKE PLANETEN 

Planastai, noemden de oude Grieken ze, zwervers. De planeten 

onderscheiden zich namelijk van de 'vaste' sterren doordat ze 

bewegen, daarom worden ze ook wel dwaalsterren genoemd. 

Ook de Zon (een ster) en de Maan (een satelliet) worden in de 

astrologie voor het gemak hierbij ingedeeld.  

Van oudsher is er een soort hiërarchie in de belangrijkheid van 

de planeten. De zogenaamde binnenplaneten, die het dichtst bij 

de Zon staan, worden in de astrologie de persoonlijke planeten 

genoemd omdat ze persoonlijke behoeften en drijfveren 

vertegenwoordigen: veiligheid en geborgenheid (b Maan), voor 

jezelf op kunnen komen (e Mars), trots (a Zon), seks (d 
Venus), slimheid en handigheid ( c Mercurius).  

 

De banen van de persoonlijke planeten  

De binnenplaneten op volgorde en ongeveer op de afstand van 

de Zon.  
 
a Zon    c Mercurius      d Venus    L Aarde    e Mars  
          b Maan       
 

Te zien is hoe Mercurius en Venus een binnenbaan beschrijven, 

ze bewegen tussen de aarde en de Zon in. Ze hebben als het 

ware een bemiddelende en contactuele rol. Mars in zijn 

buitenbaan krijgt de rol van wachter en beschermer. Veel 

verder weg staan de reusachtige grote planeten Jupiter en 

Saturnus; nog verder weg en onzichtbaar voor het blote oog 

bewegen zich Uranus, Neptunus en Pluto rond de Zon.  

 

De bovenpersoonlijk of maatschappelijke planeten  

Astrologie kent een traditie die teruggaat tot in de oude 

steentijd. In de beleving van hemel en aarde is een oeroud 

weten opgebouwd over de hemellichamen zoals ze aan de 

hemel verschijnen. f Jupiter en g Saturnus, de twee grootste 

planeten van ons zonnestelsel, worden de bovenpersoonlijke of 

maatschappelijke planeten genoemd. Zij kleuren samen de 

verwachtingen en ontplooiingsmogelijkheden van een hele 

generatie. Ze bepalen in hoge mate de tijdgeest. Samen 

vormen ze in zestig jaar een hexagram, een zespuntige ster (de 

Davidsster) aan de hemel. Die is alleen zichtbaar als je over een 

lange periode waarnemingen doet natuurlijk - en dat deden ze 

al in de oude steentijd. De Ster van Bethlehem is waarschijnlijk 

zo'n samenstand van deze beide planeten geweest. Ook andere 

planeten vormen onzichtbare figuren met een esoterische 

betekenis.  

http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html
http://www.inspiratiesite.nl/newage2012.html
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Het zonnestelsel 
 
Met foto's van de planeten (niet 
op schaal) op volgorde. 
Hieronder min of meer op schaal 
de onderlinge afstanden. De 
'buiten' of mysterieplaneten 
staan 'buiten' de baan van 
Saturnus. Vanaf Saturnus is het 
net zo ver naar Uranus als naar 
de Zon.  

 

a Zon 

c d L b e  
| 
| 
| 
| 

f Jupiter 
| 
| 
| 
| 
| 

g Saturnus 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

h / F Uranus 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

H / j Pluto  
(van 18-2-1979 tot 9-2-1999 stond 

Pluto dichter bij dan Neptunus) 
| 

i Neptunus 
| 
| 
| 
| 
 
| 
| 

H / j Pluto  
(verste punt plm 2120)   

Voor de Grieken en Romeinen was de 

gelukbrengende Jupiter de oppergod; bij de 

komst van het Eengodendom (Joden, Christenen 

en Islamieten) werd de strenge alleenheerser 

Saturnus oppergod.  

 

Verhoudingen en afstanden  

Ver voorbij Mars vinden we Jupiter; en vanaf 

daar worden de afstanden echt gigantisch. Een 

lichtstraal met een snelheid van 300.000 km per 

seconde belandt vanaf de Zon op aarde na 8 

minuten, maar doet er 6 uur (360 minuten) over 

om Pluto te bereiken, de verste planeet.  

Maar, dat is nog helemaal niets bij de afstanden tot de sterren. 

Naar de dichtstbijzijnde is het licht niet 4 uren, dagen of weken 

maar 4 jaren onderweg (meer dan 2 miljoen minuten). We 

beschouwen de Zon, onze ster, met de bijbehorende planeten 

daarom als één geheel, een unieke kosmos (‘wereldorde’) met 

specifieke kenmerken. De krachten die door de planeten worden 

vertegenwoordigd zijn overal in deze kosmos werkzaam. Het 

zijn de oerkrachten die het leven op aarde vormgeven.  

 

Vlieg in een kathedraal 

Het heelal en dus ook ons zonnestelsel is hoofdzakelijk leeg, 

met hier en daar een snippertje materie in de ruimte. Leegte is 

ook het kenmerk van het allerkleinste, het atoom, (van a-

tomos, niet snijdbaar, niet deelbaar). Het wordt voorgesteld als 

hoofdzakelijk ruimte: de kern is 'als een vlieg in een 

kathedraal'; de elektronen cirkelen er als planeten omheen. 

Onze Zon is een onopvallend sterretje, één van de miljarden 

sterren van de Melkweg - en van dergelijke sterrenstelsels zijn 

er ook weer miljarden. Kennis, die je ego unheimisch klein en 

onbetekenend kan maken, tot je weer met je voeten op de 

grond komt en om je heen het wonder van leven kunt ervaren.  

 

Onze eigen kosmos 

Veel mensen weten meer van zwarte gaten en melkwegen dan 

van ons eigen zonnestelsel. Bovendien is onze hemel inmiddels 

vrijwel onzichtbaar geworden. We maakten van de nacht een 

dag, door overstraling met kunstlicht is de kalme majesteit van 

de sterrenhemel alleen nog op foto of film te zien en te beleven. 

Astrologie is ontstaan vanuit waarneming van de hemel, de 

beleving van de seizoenen, de aanwezigheid van Zon en Maan 

en de andere planeten bij al ons handelen.  

Astrologie heeft dan ook niets te maken met de verre sterren, 

maar met de planeten van het zonnestelsel en hun onderlinge 

verhoudingen. De ontdekkingen van de laatste eeuw over 

quasars, zwarte gaten en exoplaneten hebben natuurlijk veel 

astrologen en esoterisch geïnteresseerde mensen aan het 

denken gezet. Als altijd is iedereen op zoek naar een nog 

omvattender beeld, of de mysterieuze X factor die alles zou 

kunnen verklaren.  

Maar, als we gewoon toepassen wat we weten van de tot dusver 

ontdekte planeten en daar bijvoorbeeld wat hoogtepunten uit de 

naoorlogse geschiedenis naast leggen, ontstaat een indringend 

beeld van onze kosmos als wereld van wonderen.  

 

De ontdekking van de mysterieplaneten  

De later ontdekte buitenplaneten (zo genoemd omdat ze zich 

ver voorbij Saturnus bevinden; ze zijn dan ook met het blote 

oog niet te zien) worden ook wel mysterieplaneten genoemd. 
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KOSMOS,  
Chaos en Hoogmoed 

Onze Griekse erfenis in 
mythologie, filosofie en 
wetenschap gaat uit van een 
wereldbeeld waarin harmonie en 
het bewaren van evenwicht de 
hoofdrol speelt.  
 
De Kosmos is de harmonische 
wereldorde, die door de twaalf 
goden van de Olympus (6 
mannen en 6 vrouwen) onder 
aanvoering van Zeus (Jupiter) 
aan de Chaos is onttrokken.  
In het woord cosmetisch – mooi 
en harmonieus maken – is de 
oorspronkelijke betekenis van het 
begrip kosmos behouden 

gebleven.  
 
Deze Kosmos wordt voortdurend 
bedreigd door Hybris (Hoogmoed, 
trots, overmoed, grootheidswaan, 
gebrek aan respect). In alle 
mythen en theaterstukken gaat 
het steeds over Hybris van de 
held, die tenslotte ten val komt 
(kathabasis) wat leidt tot 
katharsis (zuivering) door inzicht 
en loutering.  
 
Alle levensverhalen laten zien, 
dat hybris in zekere zin 
noodzakelijk is. Hoogmoed 
verstoort de orde, brengt chaos, 
maar zet ook aan tot vernieuwing 
en verandering- en uiteindelijke 
tot het louterende inzicht van de 
held in zijn lot.  
 
Je kunt zeggen, dat de 
planeetgoden voortdurend 
uitnodigen tot Hybris: de 
zonnegod Apollo maakt je 
verwaand om je kennis, zijn 
schaduwbroer Dionysos schenkt 
de roes van de wijn maar ook de 
kater erna. Venus brengt liefde 
maar ook jaloezie, Mars geeft 
uitdaging maar ook vernietigende 
oorlog.  
 
In de democratie, ook een 
Griekse erfenis, zien we ditzelfde 
idee van Kosmos met drie 
machten die elkaar in evenwicht 
houden: de Trias Politica van 
wetgevende, de uitvoerende en 
de rechterlijke macht.  
 
Hier hoort de journalistiek bij, het 
verlengstuk van de gein-
formeerde burger en kiezer.  
 

De kunst in een democratie is om 
waakzaam te blijven: open voor 
vernieuwing, strijdbaar tegen 
diegenen die de spelregels aan 
hun laars willen lappen.  

Eigenlijk is onze kennis over deze planeten nog vrij recent en 

waarschijnlijk nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Hun 

invloed op de moderne tijd, die ontegenzeggelijk begonnen is 

bij de ontdekking van Uranus in 1781, is immens. De 

revolutionaire, gezag omverwerpende Uranus (Franse revolutie, 

1789), de wereldverbeterende en eenheid predikende Neptunus 

(Communistisch Manifest, 1848) en de transformerende Pluto 

(1930, wereldcrisis, ontdekking atoomkracht en opkomst 

massale bewegingen zoals fascisme en communisme) hebben 

van een op typische, locale tradities gebaseerde wereld één 

groot dorp gemaakt. Veel locale eigenaardigheden zijn vervlakt. 

Tussen de flats in de buitenwijken van de grote steden is het 

lastig uit te maken of je in Tokio, Peking, Amsterdam of Moskou 

bent. Wat is er in hemelsnaam gebeurd?  

 

Eigenschappen van de Mysterieplaneten  

Zoals je verderop kunt vaststellen, vertegenwoordigen de 

mysterieplaneten sterk tegengestelde krachten. Elk creëert een 

heel eigen wereld, die in de oudheid treffend als het domein van 

een God werd gezien. Wat er gebeurt als ze contact maken met 

elkaar - een aspect vormen - is hieronder in steekwoorden 

weergegeven. Als je geboren bent een dergelijk aspect in je 

horoscoop is dat een sterke aanwijzing voor een heftig, cruciaal 

levensthema. Ligt je leven daarmee dan ook vast?  

Astrologie roept heel veel vragen op. Is er een hogere bedoeling 

of moraal te ontdekken? Of zijn het blinde natuurkrachten?  

 

De scheppende kracht van het universum 

Ik geloof in de scheppende kracht van het universum. Wij zijn 

de handen en de voeten van een tomeloze levensdrang die zelfs 

tussen het beton groene sprietjes genereert. Het is een 

overweldigende ervaring hieraan deel te hebben, ook als de 

kracht zich terugtrekt, als de dood zich aandient, als er ruimte 

moet worden gemaakt voor nieuw leven; het mysterie van 

Pasen. Ik geloof ook, dat wij geestelijke wezens zijn, die zich 

hier op aarde in een lichaam met echte emoties en echte 

problemen verder kunnen ontwikkelen.  

Dit is een geloof afkomstig van de rechter breinhelft, die zich 

ontwikkeld via verbeelding, gevoel en directe, intuïtieve 

ervaring. De berekenende, wereldwijze, sceptische en vaak 

cynische linker hersenhelft heeft hier altijd grote moeite mee. 

Links speelt op safe, is verstandelijk en veroordeelt hetgeloof 

van rechts als simplistisch en naïef. Deze rationele linker 

breinhelft (aangesloten op de rechterkant van ons lichaam) is 

dominant in onze cultuur. Rechtse politici zijn linksbreinige 

mensen.  

Elk mens heeft een rechter en een linker hersenhelft en dus een 

linker en een rechter beleving van de werkelijkheid. Het gaat 

om twee belangrijke functies van ons bewustzijn, maar ook heel 

concreet over de linker en de rechterkant van ons lichaam: onze 

kundige, handige rechterhand en onze 'onhandige' maar 

gevoelsmatige linkerhand. Rechts wordt ook wel mannelijk 

genoemd; links vrouwelijk. We zoek naar evenwicht tussen die 

twee kanten, zowel in onszelf als in onze relaties.  

 

De erfenis van Jupiter en Saturnus: het romantische en 

het klassieke temperament  

In de astrologie vertegenwoordigt Jupiter joviale, cholerische, 

optimistische energie; Saturnus is melancholisch, koel, nuchter, 

sceptisch. De indeling in het Romantische en het Klassieke 

temperament dat al in de grijze oudheid werd gemaakt komt 
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Olympische Goden 
Op een vaas: Artemis (Diana, 
godin van de jacht en de vrije 
natuur, een van de gestalten 
van de Maan), haar broer Apollo 
en  Hermes (Mercurius).  
De Grieken waren erop beducht 
om alles in de natuur te 
respecteren. Daarom was er 
zelfs een altaar voor 'een nog 
onbekende god'.  

De Griekse  
scheppingsmythe  

 
Uranus is de zoon en echtgenoot 
van Gaia, de Aarde. Zij vormen 
het oudste godenpaar. Uit hun 
huwelijk kwamen vele andere 
oer-goden voort: de Cyclopen, 
Hecatoncheiren (honderd-
armigen) en de Titanen, 
waaronder Kronos (Saturnus).  
 
Uranus vond zijn kinderen echter 
zo lelijk en hij was zo bang van 
ze, dat hij ze naar de Tartaros 
verbande, de donkere wereld 
onder de aarde. Toch houdt hij 
niet op met creëren, hij gaat 
maar door, de wereld raakt 
bevolkt met monsters.  
 
Uiteindelijk komt Gaia in opstand, 
ze laat in haar schoot het ijzer 
ontstaan en leert haar zoon 
Kronos er een zeis mee te 
smeden. Met dit verschrikkelijke 
wapen snijdt hij Uranus zijn 
ballen af. De bloederige massa 
valt in zee - en zie, als een 
verzoening voor alle haat en 
afschuw rijst uit bloed en schuim 
Aphrodite (Venus) op, de godin 
van de liefde.  
 

Sandro Botticelli maakte er in 
1485 een beroemd schilderij van.  

hiermee overeen. Of we tot het ene of het andere temperament 

behoren is aangeboren. We zijn een alfa of een bèta, een 

rationeel ingestelde Classicus (Saturnus) of een meer intuïtief, 

met talenknobbel en visie ingestelde Romanticus (Jupiter). In 

de politiek zien we dit terug in de tegenstelling tussen links en 

rechts. Zelfs in de voetbalwereld kun je een rechtse, op tactiek, 

hardheid en systeem gerichte benadering onderscheiden en een 

linkse, waarbij teamgeest, enthousiasme en creativiteit het 

meest wordt bewonderd.  

 

De kosmos streeft naar evenwicht en harmonie  

Om met onszelf in evenwicht te zijn hebben we van allebei de 

kanten iets nodig. Want zonder het gevoel, onze unieke, eigen, 

persoonlijke beleving in te schakelen, is het onmogelijk om een 

juist beeld te krijgen van de werkelijkheid. Als de linker 

breinhelft = rechter lichaamshelft te dominant is mist onze 

wereld gevoel, intuïtie, religie. Als de rechter breinhelft = linker 

hersenhelft teveel domineert missen we de ratio, de scepsis, we 

zijn niet onderscheidend en dus kritisch genoeg. Door oefening, 

maar ook door het verwerken van de ervaringen die het leven 

brengt, kunnen we zorgen voor meer evenwicht in onszelf.  

Aangezien gedurende een groot deel van de 19e en de hele 20e 

eeuw het klassieke temperament dominant was kun je ook 

gemakkelijk de oorzaak zien van de problemen die toen 

ontstonden. Vervreemding is wel de grootste kwaal genoemd 

van onze tijd - het gevoel van ontworteling, nergens bij te 

horen, niet te passen in de wereld. De misfit, de uitgestotene, 

het buitenbeen, de wees. Het was niet meer zo vanzelfsprekend 

waar je bij hoorde en wat je moest geloven.  

 

De bezielde wereld en de levenskracht van de kosmos 

De bezielde wereld was tot ver voorbij de Middeleeuwen een 

algemeen geldende beleving. Een heilige wereld, vol 

verwondering en dus vol wonderen. Je zou kunnen zeggen, dat 

deze wereld grotendeels gebaseerd was op de beleving vanuit 

onze rechter hersenhelft. Geloof, verbeelding, gevoel en directe, 

intuïtieve ervaring speelt daarin een grote rol.  

Voor onze beleving van de werkelijkheid is de nadruk sinds de 

17e eeuw steeds meer op onze linker breinhelft komen te 

liggen, op onze rechterhand. Daar gaat het om beredeneren, 

meten en wegen, analyse en experiment. Als je door dergelijke 

onderzoekende ogen naar de wereld kijkt, loop je gevaar het 

wonder te missen en alleen maar het nut en de noodzaak van 

de dingen te zien. Dat is ook gebeurd. Geleidelijk aan werd het 

algemeen gebruikelijk om de natuur als dood en mechanisch te 

zien. Mensen, dieren, planten; alles wat leeft is een machine, 

mooi en complex misschien, maar niettemin uiteindelijk een 

machine. Een apparaat met constructiefouten bovendien, want 

het kan ziek worden en kent ook nog andere imperfecties en 

beperkingen.  

 

Harmonie tussen links en rechts: in jezelf  

De verbinding tussen links en rechts die in de wereld nodig is - 

en misschien nog wel tientallen jaren op zich kan laten wachten 

- is een ontwikkeling die we in onszelf veel sneller en gerichter 

kunnen laten plaatsvinden. In het kort komt het neer op een 

dialoog in onszelf - en wel specifiek tussen onze eigen rechter 

en linker hand.  

De oefeningen bekend van Intuïtieve Ontwikkeling geven een 

tegenwicht voor je sceptische, twijfelende kant maar ook 

noodzakelijke voeding voor je ziel. Want met de afschaffing van 
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Zeus (Jupiter) 
 
Zeus is de zoon van Kronos, die 
de Romeinen Saturnus noemden. 
Kronos, die zijn vader 
gewelddadig heeft afgezet, is 
bang hetzelfde lot te ondergaan, 
daarom vreet hij direct na de 
geboorte zijn eigen kinderen op. 
Een prachtig beeld van wat een 
dictatuur van een land doet met 
zijn kinderen, zijn getalenteerde 
bevolking.  
 
Zeus weet te overleven en dwingt 
hem alle ingeslikte kinderen terug 
te geven, maar vergeeft hem 
ook. Bij hem stopt elke vete, hij 
brengt vrede en gerechtigheid in 
de kosmos. Er is nog hoop!  

Planeten in de avond 
Eens in de 20 jaar komen 
alle zichtbare planeten bij 
elkaar te staan. Een 
ongewoon gezicht: 
Mercurius, Maan, Venus, 
Jupiter en Mars aan de 
avondhemel, de Zon is net 
onder.  
In de horoscoop staan al 
deze planeten op dat 
moment in het zevende huis, 
de Zon in het zesde.  

het geloof is ook het dagelijks bidden (mediteren, focussen, 

mindfulness, verstilling, tot jezelf komen), de dankbare 

erkenning van het leven (bidden voor het eten, compassie met 

de medemens) en ontzag en verwondering voor de weidsheid 

van de schepping verloren gegaan.  

 

Harmonie tussen links en rechts: in de wereld 

Onze gewoonte om heilzame of wrekende werking aan 

hemelkrachten toe te schrijven moet als wensdenken worden 

afgedaan. Als we zelf geen vorm geven aan de krachten die ons 

gegeven zijn gaan ze gewoon hun eigen archetypische gang. 

Saturnus wordt gemakkelijk een onderdrukker, Jupiter is laks 

en voor elk karretje te spannen. Alle buitenplaneten zijn 

onpersoonlijke oerkrachten, ze zijn rechtvaardig noch 

verschillig. In elk geval dienen ze niet een egocentrisch doel 

(bidden tot een god die je vijanden verslaat en jou doet 

winnen), maar passen ze in de universele drang van de kosmos 

naar evenwicht.  

Als mens zijn we zelf verantwoordelijk en we hebben sterke 

maatschappelijke organisaties nodig voor een geordende, 

rechtvaardige samenleving. Dit was o.m. de reden die spiritueel 

leraar Krishnamurti aanvoerde om de esoterische beweging (De 

orde van de Ster) die om hem heen was ontstaan te ontbinden. 

Hij wilde mensen 'onvoorwaardelijk vrij' maken.  

Daarbij komen de persoonlijke planeten in focus. Onze 

persoonlijke eerzucht (Zon), eenkennigheid en eigenbelang 

(Maan), geld- en zwelglust (Venus), woede en wraaklust (Mars) 

in toom houden en constructief gebruiken is een ernstige taak. 

Ik denk dat het belangrijk is om dit inzicht uit te dragen en aan 

de slag te gaan met deze knellende maar uitdagende 

problematiek – in plaats van op een verlosser te hopen of uit 

wanhoop naar catastrofetheorieën te grijpen.  

 

De nieuwe tijd na de Franse revolutie  

De sinds 1781 ontdekte mysterieplaneten versterken de 

egocentrische patronen of werken ze tegen. Er is echt een 

nieuw tijdperk aangebroken, al weten we nog lang niet wat dit 

ons brengen zal en hoe we dit moeten interpreteren. Zowel 

Jupiter als Neptunus hebben grenzenloze neigingen; Uranus kan 

in zijn hervormingswoede net zo koud en afstandelijk zijn als 

Saturnus, Pluto zweept alles en iedereen nog eens op om tot 

het uiterste te gaan - maar dat doet Mars ook. Hoe kunnen we 

ze nog specifieker definiëren?  

Misschien door te kijken naar de grote veranderingen in de 

collectieve ontwikkeling van de mensheid. De twintigste eeuw 

was de eeuw van de ismes. Fascisme, communisme, 

kapitalisme, liberalisme. Nu die allemaal in bloed zijn gesmoord, 

is het tijd voor een radicaal andere aanpak. Bescheidener, 

persoonlijker, verantwoordelijker, duurzamer. We kunnen 

elkaar steunen om hierin antwoorden te vinden en ons niets 

wijs te laten maken door fanaten, zowel van de doem als de 

montere variant. Hierover verderop meer. Tijd om naar de cycli 

van de mysterieplaneten te kijken en hun invloed op het 

wereldgebeuren.  

 

BOTSENDE WERELDEN  

En de periodiciteit van de conjuncties  

Wanneer komen ze elkaar tegen? De individuele omlooptijden 

zijn weergegeven, alsmede de periodiciteit van de conjuncties 

(de tijd die het duurt tot deze planeten weer bij elkaar komen). 
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Zeus de oppergod 
 
Zeus kwam rond 1500 v.Chr. als 
god van de storm en de bliksem 
mee met de Arische Griekse 
stammen die vanuit de 
noordelijke steppe het gebied van 
de Middellandse Zee introkken.  
 
Ze namen veel van de lokale 
gebruiken over, waaronder de 
godinnen waarmee hun goden 
sindsdien op de Olympus wonen: 
zes goden en zes godinnen. De 
eveneens Arische Romeinen 
kenden hem als 'Ius Pater'; Heer 
van het Recht: Jupiter.  

Voorbeeld: Jupiter loopt na de samenstand van 2000 bij 

Saturnus vandaan en haalt hem in 2021 pas weer in.  

De cyclus is dus het jaar van de laatste samenstand tot de 

volgende. Verder vind je de aspecten in de jaren 2006-2012 

aangegeven. Pluto heeft een onregelmatige baan. Van 1979 tot 

1999 stond hij dichter bij de Zon dan Neptunus, en liep hij ook 

sneller vandaar dat zijn cycli variëren.  

 

OMLOOPTIJDEN van de buitenplaneten en de cycli van hun 

onderlinge aspecten:  

 

Saturnus  

(28 jr) 

Beheersing 

Uranus  

(84 jr) 

Bevrijding  

Neptunus  

(164 jr) 

Eenwording  

Pluto  

(245 jr) 

Confrontatie  

Jupiter  

Expansie, optimisme, 
ondernemen 

(12 jaar)  

(20 jr) Realisme, matiging + 

een nieuwe koers en nieuwe 
kansen. Cyclus: 2000 - 2021  

2010: oppositie  

(14 jr) toekomst-gericht, 

liberaal, eigenwijs, dwars en 
opstandig.  

2010 conjunctie  

(13 jr) Ruimte voor dromen, 

illusies. Messiasneigingen, 
onpraktisch  

2009 conjunctie  

(12 jr) Ruimte voor 

extremisme, almacht, denken 
dat je alles kan 

2008 conjunctie  

Saturnus  

Beheersing, scepsis,  

bestuur  
(28 jaar) 

++ (46 jr)  

Regels versus liberalisme, 

vernieuwing versus 
behoudzucht.  

Cyclus: 1988 - 2032  

2008/10 oppositie  

(37 jr)  

Regels versus mystiek, het 

ongrijpbare grijpen, 
opoffering.  

Cyclus: 1989 - 2026  

2006 oppositie  

2015 vierkant  

(plm 35/42 jr) Regels en 

controle versus confrontatie, 

buigen of barsten Afregelen 
of vernietigen.  

Cyclus: 1982 - 2020  

2001/ 2 oppositie 2008/10 

vierkant 

Uranus  
Bevrijding, inzicht, 

individualis-me 

(84 jaar) 

++ ++ (173 jr) Onafhankelijkheid en 
eenwording, utopische 

vernieuwing.  

Cyclus: 1993 - 2166  

Uitgaand sextiel tot 2040  

(plm 115 jr) Provoceren- de 
drang tot individualiteit en 

doorbreken van taboes  

Cyclus: 1965 - 2032  

vierkant 2010/15  

Neptunus  
Eenwording, idealisme, 

vervloeiing, oplossen 

(164 jaar) 

++ ++ ++ (490 jr) Eenheid versus 
transformatie, Collectivisering 

en psychologisering  

Cyclus: 1892 - 2384 

Uitgaand sextiel  

 

HET WERKINGSGEBIED VAN DE ASPECTEN  

Meestal wordt een afstand of orb van 8° genomen, ingaand tot 

exact en daarna uitgaand. Sommige aspecten blijven daardoor 

heel lang werkzaam. Het huidige Uranus - Pluto vierkant 

bijvoorbeeld is bijzonder lang, het duurt van 2008 - 2019 en 

kent 7 exacte conjuncties. In het bovenstaande overzicht zijn 

de orbs wat nauwer genomen.  

 

EIGENSCHAPPEN  

Van de maatschappelijke planeten  

Als een of zelfs meer van deze planeten prominent aanwezig 

was bij je geboorte kun je zien hoe tekenend ze kunnen zijn 

voor je karakter en de dingen die je meemaakt in je leven. Een 

sterke Jupiter geeft een heel andere persoonlijkheid dan een 

prominente Saturnus. Zie ook hoe tegenstrijdig ze zijn. Een 

combinatie van twee of meer buitenplaneten, wat best vaak 

voorkomt, levert een complex geheel op. Als mens moet je dan 

leren omgaan met lastige karaktertrekken in je binnenwereld, 

die zich in de buitenwereld kunnen manifesteren als mensen 

waar je last van hebt.  

 

Jupiter  

is het principe van groei en ontplooiing, hij staat voor 

optimisme, hoop en geloof waardoor we perspectief ontwikkelen 

in ons leven en zin geven aan ons bestaan. Voor vrijheid van 

meningsuiting, tolerantie, gezonde rivaliteit en 

ondernemingsgeest kijk je naar Jupiter. In het Griekse en 

Romeinse veelgodendom was hij de oppergod, de voorzitter van 

de goden op de Olympus.  

In combinatie met de extreme, intens krachtige invloed van de 

buitenplaneten brengt hij altijd iets megalomaans, hij drijft het 

over de top en versterkt zo de werking ervan. 'Ik ben een 

onverbeterlijke optimist, ik kan alles aan, mijn visie overtreft 

alles.:  
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Poseidon 
Broer van Zeus en god van de 
oceaan, (en daarnaast ook 
aardeschudder en liefhebber van 
paarden) op een Griekse 
vaasschildering.  
De Romeinen noemden hem 
Neptunus.  

Saturnus  

Is het principe van discipline, verantwoordelijkheid, het 

ontwikkelen van draagkracht en het brengen van structuur in 

het dagelijks bestaan. Voor goed bestuur en een geordende 

samenleving kijk je naar Saturnus. Net als in de mythe wordt 

Saturnus een alles onderdrukkende tiran als hij zich bedreigt 

voelt. In contact met de buitenplaneten wordt hij gedwongen 

tot extreme beheersing; hij moet immers de ongetemde 

oerkracht van de buitengebieden weerstaan. 'Ik kan alles zelf 

en ik heb niemand nodig.' 

 

EIGENSCHAPPEN  

Van de mysterieplaneten  

 

Uranus  

is het principe van absolute vrijheid, vernieuwing en 

verandering. Hij zal zich dan ook leren kennen in tegendraads, 

onaangepast en anarchistisch gedrag om zich vrij te vechten. 

Als het goed gaat brengt hij nieuw inzicht, een doorbraak; als 

het slecht gaat een revolutie die alles kapot maakt. Hij kent de 

fascinatie met vrijheid en bevrijding, als hij te ver doordrijft 

ontstaat vrijblijvendheid; bindingsangst en de kans op een 

breuk met naasten, het verleden. In zijn meest rauwe vorm een 

vervreemdende, totaal individualistische wereld. 'Ik geloof in 

absolute vrijheid en zal me dus nooit binden.' 

 

Neptunus 

is het principe van eenwording en versmelting, ergens in 

opgaan of in kunnen verdwijnen. Intens verlangen naar naar 

vervulling en perfectie. Vandaar mystieke ervaringen, 

onthechting en vervolmaking. Hij brengt een andere kijk op de 

werkelijkheid en een intens verlangen naar eenheid en 

verbondenheid. In zijn schaduw huizen de gevaren: wanen, 

verdwijnen in illusie en begoocheling. De meest extreme vorm 

hiervan is een ongrijpbare, astrale wereld - zichtbaar 

bijvoorbeeld in film, kunst, mystiek en occultisme; ook in de 

totaal onbeheersbare vlucht uit de realiteit, bijvoorbeeld door 

een drugs of alcohol verslaving. Zijn schaduwkant is ook 

herkenbaar is subtiele ondermijning, achterdocht, overal iets 

achter zoeken. 'Ik ben op zoek naar een andere, betere wereld.' 

 

Pluto  

is het principe van confrontatie met de uiteindelijke dingen in 

het leven, waaronder dood en vernietiging. Vandaar de heftige 

emoties die hij oproept en de noodzaak die te controleren, er 

macht over uit te oefenen. Pluto brengt aan het licht wat 

verborgen is en dringt door in de verborgen aard der dingen. De 

confrontatie met de dood maakt bewust van de essentie van 

leven.  

Plutonische werelden zijn altijd extreem, zowel als de 

vreedzame als de gewelddadige: de atoombom behoort ertoe, 

maar ook kernenergie en -onderzoek, dieptepsychologie, 

recherche naar datgene wat verborgen of verboden is, 

fascinatie met dood, terreur, horror, afbraak, nihilisme. Pluto 

schuwt geen enkel middel om zijn zin te krijgen. 'Ik wantrouw 

alles en iedereen, ook mezelf, en ik vecht me liever dood dan 

toe te geven.'  

Doodsverachting, intense gedrevenheid en de capaciteit tot het 

uiterste te gaan is een pré in sommige beroepen, maar levert 

op persoonlijk niveau een intense worsteling op om met deze 

kracht te leren leven.  
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Het zonnestelsel  
en wij hier op aarde 

Wij zijn kinderen van de Aarde, 
de Aarde is een kind van de Zon, 
de Zon een kind van de 
Melkweg. Je zou er nog aan toe 
kunnen voegen: de Melkweg is 
een kind van het Heelal.  
 
De Aarde draait om de Zon 
samen met wat we het beste 
haar zusterplaneet kunnen 
noemen: de Maan.  
Geen enkele planeet heeft zo'n 
grote Maan, die bovendien geen 
equatoriale baan heeft maar de 
zonnebaan volgt, net als de 
Aarde zelf.  
 
De Aarde heeft een heel eigen 
verhaal, doordat ze een 
langzaam tollende beweging 
uitvoert, waardoor over 12.000 
jaar niet Polaris maar Wega 
poolster zal zijn. De Aarde draait 
braaf om de Zon, maar voert ook 
een eigen, zelfstandige beweging 
uit.  
Ook de Zon heeft een eigen 
beweging rond het centrum van 
de Melkweg.  
 

Tropische zodiak 
Als mens beleven we onze 
kosmos vanaf de aarde. De 
verhoudingen komen tot uiting in 
wat we de tropische astrologie 
noemen: de astrologie van de 
keerkringen.  
 
Daarbij zijn niet de verre sterren 
van belang, maar onze beleving 
van de zonnestand: laag in de 
winter door de tekens 
Weegschaal tot en met Vissen, 
hoog in de zomer door de tekens  
Ram tot en met Maagd.  

Voorbij Pluto:  

Pluto is inmiddels afgezet als planeet - niet met algemene 

stemmen en om discutabele redenen, maar toch. En eigenlijk 

klopt het wel - de Heer van de Onderwereld houdt er immers 

van om onzichtbaar te zijn. Pluto bevindt zich in de donkere 

regionen aan de rand van het Zonnestelsel; het 

overgangsgebied naar het heelal. Voorbij Pluto vind je alleen 

nog de 'wolken' van brokken ijs en rots in de zogenaamde 

Kuiper-gordel en, nog verder, de 'Oort-wolk'. Dit zijn de 

leveranciers van kometen. Hier is niet lang geleden nog een 

ijsplaneet ontdekt ter grootte van Pluto zelf, genaamd Eris (de 

godin van de tweedracht! Namen zijn nooit toeval). Eris is drie 

keer zover van de Zon als Pluto en leek aanvankelijk zelfs 

groter dan Pluto, een belangrijke reden om Pluto te onttronen 

om al deze 'ijsdwergen' op één hoop te kunnen gooien. Achteraf 

bleek dit optisch bedrog: het oppervlak van Eris is bedekt met 

wit ijs dat schittert in de Zon; daardoor lijkt ze groter.  

 

HADES - het rijk van Pluto - het tijdloze en onmetelijke  

Ik zie Pluto als een vertegenwoordiger van 'de diepte' - de 

onvoorstelbare uitgestrektheid van het heelal; daar waar de 

menselijke maat verdwijnt in het tijdloze en onmetelijke.  

Pluto bezit een naar verhouding bijzonder grote Maan (half zo 

groot als Pluto zelf en ontdekt in 1978). Deze Maan werd 

Charon genoemd; de veerman die je in zijn bootje over de Styx 

(de Rivier der Vergetelheid) zet op je tocht naar Hades, de 

onderwereld. De oude Grieken kregen daarom bij hun uitvaart 

een muntje in de mond gestopt om de veerman te kunnen 

betalen. Pluto en Charon vormen een dubbelplaneet; een stelsel 

van twee planeten die voortdurend met hun gezichten naar 

elkaar toegekeerd rond een gezamenlijk zwaartepunt draaien. 

Interessant als je dit vergelijkt met de mythologische Pluto die 

altijd zij aan zij wordt afgebeeld met zijn gemalin Persephone. 

Dit zou misschien een betere naam geweest zijn dan Charon.  

 

CYCLI: HET WERELDGEBEUREN  

Als je alle bijzondere samenstanden van de buitenplaneten op 

een rijtje zet met het wereldgebeuren ernaast, valt op hoe 

vormend ze zijn voor de tijdgeest. Hieronder een overzicht van 

enkele grote lijnen die dan tevoorschijn komen.  

(zie voor een compleet overzicht: MILLENNIUM: MUNDANE 

ASTROLOGIE - Saturnus en de Mysterieplaneten in actie in de 

wereld vanaf 1945).  
 

De allergrootste cyclus is die van Uranus - Neptunus en Pluto 

samen: eens in de 4000 jaar komen die bij elkaar in het teken 

Tweelingen. Als we daar ook de invloed van Jupiter en Saturnus 

bij betrekken, en bovendien niet alleen de samenstanden 

(conjuncties, 0°) bekijken maar ook de andere gangbare 

aspecten: oppositie (180°), sextiel (60°) en vierkant (90°) 

krijgen we een indrukwekkend overzicht van de geschiedenis in 

de afgelopen millennia. Robert D. Doolaard schreef er een boek 

over: Golven - planetaire invloed op de beschaving 600 v.Chr - 

2000 AD. 

Maar ook als we zoals hier alleen de conjuncties en opposities 

gebruiken krijgen we een verhelderend beeld. Hieronder een 

aantal overzichten:  

'SATURNUS ALS AFZETPUNT' met voorbeelden van 

gebeurtenissen en DE GROTE LIJN: 1820 - 1993 - Culturele 

onderstromingen en grote veranderingen in bewustzijn.  
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MUNDANE ASTROLOGIE 
brengt actuele planeetstanden in 
verband met het wereldgebeuren.  
 
Lees voor een compleet overzicht 
van de naoorlogse geschiedenis 
MILLENNIUM: mundane 
astrologie - Saturnus en de 
Mysterieplaneten in actie in de 
wereld vanaf 1945.  
Het motto is: wonderen 
gebeuren elke dag. Deze reis 
door de naoorlogse jaren - de 
ismes en idealen, de angsten en 
obsessies  van de fifties tot en 
met heden - geeft een 
diepgaand inzicht in de werking 
van deze vormende krachten in 
onze eigen horoscoop.  

 

SATURNUS ALS AFZETPUNT  

De conjuncties en opposities van Saturnus (realiteit) met de 

mysterieplaneten geeft een krachtig beeld van de moeite die 

het kost om deze energie vorm te geven. Zo ontstaat ook 

vergelijkingsmateriaal voor het plotten van trends in de 

toekomst.  

 
OVERZICHT Saturnus en de Mysterieplaneten  

Van 1900 tot 2050  

 Conjunctie   Oppositie Conjunctie   Oppositie Conjunctie   Oppositie Conjunctie   Oppositie 

Saturnus - Uranus   
Doorbraken  

1897 1919  1942 1963/8 1988 2008/10 2032 2056/7 

Saturnus - Neptunus  
Droom en realiteit 

1917 1936 1952 1971 1989 2006/7 2026 2042 

Saturnus - Pluto 
Buigen of barsten  

1914/5 1931 1947/8 1965/6 1982 2001/2 2020 2035/6 

Uranus - Neptunus  
Utopische vernieuwing 

1993 - 
2166  

       

Uranus - Pluto  
Anti- autoritair 

1965 - 
2104  

    
Vierkant 
2010/15 

  

Neptunus - Pluto  
Renaissance  

1892 - 
2384  

       

 

SATURNUS - URANUS: (doorbraken)  

1942 ommekeer in de 2e wereldoorlog: Nazi Duitsland 

verslagen bij Stalingrad; zeeslag bij Midway in de Pacific 

bezegelt het lot van Japan, Montgomery wint de slag bij El 

Alamein. Eerste kernreactie, project van start om een 

atoombom te maken.  

1963-68 Oppositie: culturele revolutie, o.a. in China, escalatie 

van de oorlog in Vietnam, 6 daagse oorlog tussen Israel en 

buurlanden. Dekolonisatie en ontstaan nieuwe staten in Afrika  

1987/9: glasnost (openheid) en perestroika (hervorming) 

2008/10 Oppositie: kredietcrisis (breuk in het vertrouwen), 

Wikileaks 

2032 ? opnieuw vorm geven aan de noodzaak tot vernieuwing  

 

SATURNUS - NEPTUNUS (droom en werkelijkheid; paranoia 

en wanen - met andere woorden: Saturnus probeert zich te 

beschermen tegen de verbeelding van Neptunus)  

1917 Russische revolutie - een communistische droom wordt 

waar.  

1936 Hitler bezet het Rijnland, 'Anschluss' met Oostenrijk; een 

Duitse droom wordt waar.  

1952 - Paranoia in de VS: de 'Red Scare', de Rode Angst. De 

Republikeinse Senator Joseph McCarthy ontketende een 

heksenjacht op communisten (mensen met linkse 

sympathieën). Vele carrières van o.a. filmsterren werden 

gebroken door de wilde paniek die 'McCarthyism' veroorzaakte. 

Duizenden critici, homos, feministes, artiesten werden op de 

zwarte lijst gezet en verloren hun baan.  

Tijdens het hoogtepunt in 1954 (Uranus-Neptunus vierkant) 

keken miljoenen Amerikanen hoe hij tijdens een hearing wilde 

beschuldigingen uitte zonder enig bewijs. Hij werd door de 

Senaat officieel berispt en stierf als alcoholist in 1957.  

1952 Paranoia in Rusland: er waren 'Zuiveringen' ('het complot 

van de dokters') waarbij verschillende voornamelijk Joodse 

artsen ervan werden beschuldigd Sovjet leiders waaronder Jozef 

Stalin te willen doden. Antisemitische provocatie en 

showprocessen tegen Joodse organisaties volgden. De acties 

stopten na de dood van Stalin op 5 maart 1953. De 
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Culturele onderstroom 
& impuls  

voor een nieuwe tijd 
 
De grotere cycli, waaronder de 
490 jarige Neptunus-Pluto cyclus 
die vanaf 1890 van start ging 
heeft een onmiskenbare invloed 
op de moderne tijd.  
 
De 'Renaissance' in denken en 
doen rond 1890 heette 
'Lebensreform'.  
Talloze hedendaagse New Age 
opvattingen en stromingen 
vinden daar hun bron.  
Deze onderstroom loopt tot 2040 
door (sextiel).  

omstandigheden rond zijn dood zijn nooit opgehelderd, 

waarschijnlijk is hij door zijn eigen mensen vermoord.  

1970/2 Oppositie: Watergate complot en cover-up; corrupte 

overheid. Hippie Cultuur, Flower power, begin Punk.  

1989 val van de Berlijnse muur  

2006/7: (oppositie): nieuwe zeepbel: iedereen leeft op de pof 

met stijgende huizenprijzen als onderpand; zwendel met 

hypotheken leidend tot de kredietcrisis. Idealistische anti-

globalisten laten de andere kant hiervan zien. Grote zorgen om 

het klimaat.  

2026 ? 

 

SATURNUS - PLUTO (anti autoritaire actie; buigen of barsten)  

1914/15 begin eerste wereldoorlog; gruwelijke slachtingen in 

750 km loopgraven gescheiden door totaal kapotgeschoten 

niemandsland. Een echte patstelling, die door geen van de 

deelnemende legers kon worden doorbroken.  

1931/32 strijd om de macht in Duitsland, Hitler wint 

1947/8 gewelddadig ontstaan nieuwe staten; IJzeren Gordijn.  

1965/6 Oppositie: wereldwijde culturele revolutie  

1981/2 Wapenwedloop en Vredesdemonstraties; massale 

stakingen in Polen. Deng Xiao Ping opent China voor 

buitenlandse handel met zijn programma Gaige Kaifang 

(hervorming en openheid; dezelfde termen die Michael 

Gorbatsjov een aantal jaren later zou gebruiken: glanost en 

perestroika). Margaret Thatcher (de 'Iron Lady', ze had een 

Jupiter-Pluto oppositie in haar radix als gereedschap) in gevecht 

met de vakbonden en de Argentijnen (Falkland Oorlog).  

2001/2: Aanslag op het WTC en 'War on Terror'. Schaamteloos 

kapitalisme.  

 

DE GROTE LIJN: 1820 - 1993  

Culturele onderstromingen: grote veranderingen in 

bewustzijn  

Uranus -

Neptunus  
(individualisme en 

idealisme; cyclus 173 jr) 

Onafhankelijkheid en 

eenwording, utopische 

vernieuwing.  

Vorige cyclus: 1818- 1993  
Het congres van Wenen tekent de kaart van Europa opnieuw in na de val van Napoleon. Nederland en 

België één; Engeland en Rusland de nieuwe machthebbers in Europa, rivaliteit tussen Pruisen en 

Oostenrijk om de macht in Duitsland. (Deze conjunctie ging gepaard met een Neptunus - Pluto vierkant). 

Ontstaan en ontwikkeling van de publieke ruimte en de publieke opinie. Begin politiek maatschappelijke 

stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. Voortschrijdende 
democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces. 

Huidige cyclus: 1993 - 2166  
Verenigd Europa met behoud van nationale soevereiniteit. Vrije verkiezingen in Zuid Afrika. Het Russische 

Rijk brokkelt af, China opkomende wereldmacht, Zuid Amerika eveneens in opkomst. Begin massaal 

gebruik van internet en mobiele telefonie; opkomst sociale media. Iedereen is met iedereen verbonden in 

een stortvloed van informatie en infotainment. (1993: introductie eerste browser Netscape).  

Uranus -Pluto  
(individualisme vs 

confrontatie; cyclus plm 
115 jr) Provocerende 

drang tot individualiteit 

en doorbreken van 

taboes  

Vorige cyclus: 1850 - 1963 
Het revolutiejaar 1848; sociale onrust overal in Europa. Publicatie van het Communistisch manifest. 

Wereldtentoonstelling in Londen laat de enorme vlucht zien die de moderne tijd aan het nemen is in 

communicatie en techniek en de fabricage van massa consumptiegoederen. Het treinverkeer nam een 

grote vlucht (vanaf 1825 in Engeland, 1e lijntje in Nederland in 1839 Amsterdam-Haarlem), uitvinding 

fotografie in 1839; 1e onderzeese telegraafkabel in 1858); aanleg van de kanalen van Suez en Panama.  

Hudige cyclus: 1963 - 2032; vierkant 2010/15  
Begin Hippietijd en Flower Power, breken met de seksuele moraal, gebruik van geestverruimende drugs, 

anti-autoritaire opvoeding, studentenopstanden in de VS, Amsterdam en Parijs, 'Mei68'. Culturele 
Revolutie in China. Technische doorbraken: opkomst computer, mobiele telefoon, internet.  

Neptunus -

Pluto  
(eenwording vs 

confrontatie, cyclus 490 
jr). Ideële vernieuwing, 

transformatie, 

Collectivisering en 

psychologisering  

Vorige cyclus: 1399 - 1892  
Begin van de Renaissance, vooravond ontdekkingsreizen en godsdiensthervormingen. Westers Schisma; 

tijd van 2 pausen. In 1421 vertrekt een grote Chinese vloot om de wereld te onderwerpen, omzeilt Afrika, 

ontdekking van Amerika. Nadien keerde China door hofintriges naar binnen en liet de oceaan aan Europa.  

Huidige cyclus 1892 - 2384: uitgaand sextiel tot 2040.  

'New Age' rond 1900: Reformbeweging, naaktcultuur, gymnastiekles, Montessori, Vegetarisme, opkomst 

diepte psychologie (Freud en Jung), radicale veranderingen in de schilderkunst (Kandinsky, Marc e.a.). 

Deze ontwikkelingen werden helaas in bloed gesmoord door de 1e Wereldoorlog (1914-1918) die een hele 

generatie jonge mannen wegvaagde.  

Deze onderstroom is nog duidelijk aanwezig in alles wat 'Spiritueel' en 'New Age' wordt genoemd.  

 

VOORBEELD:  

Het wonder van de scheiding en hereniging: 1945 - 1993  

1947: Saturnus - Pluto conjunctie: het IJzeren Gordijn  



Jan de Graaf    uitgeverij  inspiratie    De Mysterieplaneten                12 

1989 Saturnus - Neptunus conjunctie: val van de muur.  

1993: Uranus - Neptunus conjunctie: eenwording Europa  

Dat in 1993 Europa één werd is net zo'n wonder als de val van 

de muur in 1989. Wonderlijk om te beginnen al, hoe de wereld 

verdeeld raakte in twee kampen: het imperialistische en 

kapitalistische westen en het volksdemocratische, 

communistische oosten.  

 

WAT IS ER SINDS 1850 GEBEURD?  

Neptunus werd in 1846 ontdekt, bij de aanloop tot de Uranus - 

Pluto conjunctie in die jaren. In 1850 vond de eerste grote 

wereldtentoonstelling plaats in Londen. Plotseling werd duidelijk 

wat techniek vermag. In rap tempo werden hele werelddelen 

zowel door territoriale expansie als door culturele dominantie 

overspoeld, zonder consideratie voor andere 'ouderwetse' of 

'primitieve' levensstijlen. Veel beschavingen, waaronder de 

Indianen in Noord-Amerika werden vrijwel geheel uitgeroeid.  

Vier min of meer autonome cultuurgebieden hadden elkaar 

meer dan 2000 jaar in balans hadden gehouden: Europa, het 

Midden-Oosten, India en China. William H. McNeil zegt in zijn 

boek 'the Rise of the West': 'in plaats van vier (of met Japan 

vijf) autonome maar wederzijds verbonden beschavingen begon 

een gistend, bijna vormloos maar levensecht wereldwijd 

kosmopolitisme te verrijzen als de dominante realiteit voor de 

mensheid.  

Van kosmopolitisme is een term die gebruikt wordt om het 

gevoel van verbondenheid met de mensheid in het algemeen te 

beschrijven, een gevoel dat de regionale en nationale identiteit 

te boven gaat. Typisch Neptunus.  

 

REVOLUTIES IN ONS DENKEN  

De mensheid heeft honderdduizenden jaren geleefd met de 

zichtbare planeten tot en met Saturnus. Modellen voor 

leiderschap zijn de schitterende Zon (de Zonnekoning), de 

promiscue Jupiter (hoofd van een ruziënde maar wel gezellige 

Olympus) en het eenhoofdige gezag van Saturnus, die al een 

paar duizend jaar model staat voor de drie monotheïstische 

godsdiensten uit het Midden Oosten: Jodendom, Christendom, 

Islam. Maar, dus ook voor alles waar een hiërarchie met rangen 

en standen te bespeuren valt: het leger, de ambtenarij, een 

grote onderneming, de Vrijmetselaars - waar eigenlijk niet?  

 

Komt tijdens de Renaissance eerst Copernicus die ons leert 'out 

of the box' te denken. Om hem te volgen moet je jezelf 

namelijk in gedachten ver van de aarde verwijderen, zodat je 

de Zon kunt zien met de daaromheen draaiende planeten. 

Letterlijk een revolutie in ons denken! Zijn boek hierover 

verscheen in 1543. Vervolgens vindt Christiaan Huygens rond 

1610 de verrekijker uit zodat we de ringen van Saturnus 

kunnen zien. Tevens onderzocht hij de middelpuntvliedende 

kracht, zodat Isaac Newton in 1687 met de verklaring kon 

komen, dat niet God de planeten in hun baan houdt, maar de 

combinatie van zwaartekracht en middelpuntvliedende kracht.  

 

Tenslotte ontdekt Herschel in 1781 met een telescoop (ook een 

uitvinding van Huygens) tussen al die duizenden lichtpuntjes er 

eentje die beweegt; een nieuwe planeet! Uranus bleek een 

vreemde kronkel in zijn baan te hebben, er moest verderop nog 

zo'n planeet zijn. Na een lange jacht werd uiteindelijk in 1846 

Neptunus gevonden, in 1930 gevolgd door Pluto.  
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INNERLIJKE ONTWIKKELING EN MYSTERIEPLANETEN  

Grote vraag is nog steeds wat we met de mysterieplaneten 

aanmoeten. Ze zijn ontdekt bij het begin van de nieuwe tijd, 

waarin ze elke keer een nieuwe fase aankondigden.  

Uranus komt tijdens de grote revoluties in Frankrijk en 

Amerika; het hoogtepunt van de verlichting, het begin van de 

industriële revolutie. Heeft hij die veroorzaakt of komt hij als 

een soort taarthulp om vorm te helpen geven aan een nieuwe 

fase in de ontwikkeling van de mensheid?  

Als dat zo is, wat zou dit dan kunnen zijn?  

Ik had het hiervoor over wereldwijd kosmopolitisme. De grote 

verandering zit vooral in de massaliteit van de verschijnselen. 

Er heeft zich een explosieve bevolkingsgroei voorgedaan, meer 

mensen dan ooit leven in steden zonder contact met de natuur, 

toeristen zwerven de hele wereld rond, likkend aan een ijsje 

betreden ze het heiligdom van een tempel. De wereld is een 

dorp geworden. Op Facebook kun je duizenden vrienden 

hebben.  

Waren er nieuwe krachten nodig om vorm te geven aan deze 

nieuwe manier van in verbinding te staan?  

 

MASSALITEIT EN INDIVIDUALITEIT  

Volgens psychologen kunnen we afgestemd zijn op een kring 

van 150 mensen; familie, vrienden, buren, bekenden, collega's. 

Het ideale aantal voor een club, een compagnie, een clan, een 

afdeling. we willen graag ergens bij horen en we zoeken 

identificatiemodellen en rollen om te vervullen binnen een 

gemeenschap. In een grotere groep voelen we ons 

geanonimiseerd. Astrologisch gezien is dit de Maanbehoefte aan 

gezelschap.  

Om ons thuis te voelen in de kleine gemeenschappen 

waarbinnen we tot de industriële revolutie leefden hadden we 

genoeg aan de Maan. De drie mysterieplaneten horen bij de 

massa: massacommunicatie, massavervoer, massaproducten. 

Bij de fabriekspoort zie je een leger naamloze arbeiders naar 

binnen stromen; in de fabrieken worden massaproducten 

gemaakt. De loyaliteit naar dorp, stad of streek, waaraan je 

door tongval en gewoonte herkenbaar was, vervaagt in deze 

massa. De blauwe overal, de lompe kleren van de Sovjet 

arbeiders, het Mao jasje maken je tot een nummer. Toch is elk 

gezicht in deze massa anders, heeft elk lijf een karakteristieke 

manier van bewegen. Een moderne outfit volgt de mode, maar 

is toch een uniek, eigen samenraapsel van stijlen.  

Enerzijds zie je een opgaan in de massa (Neptunus) 

tegelijkertijd een ontzettende behoefte aan individualiteit 

(Uranus). En dat alles op scherp gesteld door een 'alles of niets' 

gevoel van Pluto.  

Toch is meer nuance nodig vind ik, om de binnenplaneten nog 

duidelijker te onderscheiden van de buitenplaneten.  

 

ASTROLOGIE WORSTELT MET DE NIEUWE PLANETEN  

Nadat de buitenplaneten waren ontdekt ontstond het probleem 

waar we ze moesten laten in het systeem. De oplossing werd 

gevonden in de toewijzing naar tekens en huizen waarmee ze 

een bepaalde verwantschap vertonen. Voor Uranus werd dat 

Waterman en het 11e huis; Neptunus werd aan Vissen en huis 

12 toegewezen en Pluto aan Schorpioen en het 8e. De oude 

Heersers werden niet het huis uitgezet maar kregen een rol 

toebedeeld als 'Nachtheerser'.  

Deze uitbreiding van het systeem compliceert de zaak enorm. 

Opeens heb je twee planeten die bij een bepaald teken horen. 
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Dikwijls zie je in de literatuur, dat de oude 'nachtheren' maar 

liever helemaal worden weggemoffeld. Veel te ingewikkeld.  

Er blijven vraagtekens bij de toewijzing van de nieuw ontdekte 

planeten aan de tekens. Ze zitten daar toch niet helemaal 

lekker. Bovendien krijg je door teveel met de buitenplaneten te 

werken een vertekend beeld van de kernbetekenissen van 

tekens en planeten. Want, om de buitenplaneten van inhoud te 

voorzien, is op een verwarrende manier leentjebuur gespeeld bij 

de standaard betekenissen van de andere planeten. Die werden 

daardoor in een bijrol gedwongen of onherkenbaar verminkt. De 

persoonlijke planeten werden als het ware geamputeerd. Wat 

voorbeelden:  

Zon - het eigene en individuele ging naar Uranus; net als de  

behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid. De spirituele kern 

van de Zon - het zoeken naar je oerbron - ging naar 

Neptunus net als de behoefte om heel te zijn en de ervaring 

van universele liefde vanuit je hart.  

Maan - het raadselachtige en veranderlijke maar ook het  

inlevingsvermogen en het romantische ging naar Neptunus; 

de grilligheid naar Uranus. De 'verslindende moeder'; het 

gepassioneerde en donkere maar ook het hysterische van de 

Maan wordt nu door de spirituele astrologen opgeëist; ze 

noemen het Lilith, de zwarte Maan.  

Mercurius - niet alleen het flitsende en inventieve ging naar  

Uranus maar ook onafhankelijke waarheidsvinding en helder 

denken. Het is zeer de vraag of Uranus wel 'de objectieve 

planeet van de wetenschap' is.  

Venus - kunstzinnigheid, romantiek en verleiding gingen naar  

Neptunus en jaloezie en obsessief gedrag ging naar Pluto  

Mars - strijd op leven en dood en macht uit willen oefenen ging  

naar Pluto. Pluto kennen we nog niet zo lang en het is soms 

de vraag of we hem wel goed interpreteren. In veel boeken 

wordt leentjebuur gespeeld met kernbegrippen die eigenlijk 

gewoon bij Mars of de energie van het teken Schorpioen en 

het achtste huis horen. Zowel de moed, de kracht en de 

vechtlust van Mars als zijn streven naar macht en de 

verbinding met intense emoties als haat, nijd en jaloezie 

komen dan veel te veel bij Pluto terecht. Bloeddorst hoort bij 

Mars - een combinatie van Mars en Pluto, zoals in de 

horoscoop van China, zal dit versterken en uitvergroten.  

Jupiter - o.a. zijn Vissige devotie en vergevingsgezindheid -  

maar ook zijn goedgelovigheid, (zelf)toegeeflijkheid en 

onmatige verlangens gingen naar Neptunus.  

 

TWEE HUISBAZEN  

Waterman is een luchtteken vol denkbeelden; daar past dat 

Uranische wel bij. Maar hij is verder erg vast en heel Saturnaal, 

methodisch en objectief. Eigenwijs wel, ook dat komt van de 

rechtlijnige Saturnus. Maar 'geniaal'? Revolutionair? Ram is een 

barricadeklimmer, Waterman toch zeker niet. Bovendien zijn 

Saturnus de structureerder en Uranus de elke structuur omver 

wil gooien volgens de meest gangbare duidingen elkaars 

volkomen tegendeel. Waar zadel je die arme Waterman dan 

mee op? Met twee Heren die het voortdurend met elkaar aan de 

stok hebben!  

 

DE SCHULD VAN NASA 

Vooral na de lancering van de Voyager ruimteverkenners naar 

de buitenplaneten (Voyager 1 werd gelanceerd op 5 september 

1977 en scheerde 12 jaar later, op 25 augustus 1989, langs 

Neptunus - het jaar van de val van de muur) zie je ook binnen 
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de astrologie opeens een enorme fascinatie ontstaan met de Far 

West van het Zonnestelsel. Horoscopen werden en worden bijna 

uitsluitend geduid naar de positie van de buitenplaneten. Alle 

vrijheidsdrang kwam opeens van Uranus; alle mysterie van 

Neptunus; alle dieptepsychologie van Pluto.  

Sindsdien wordt er in astrologenland weer wat genuanceerder 

mee omgegaan, maar de wrede, heftige en niets ontziende 

Schorpioenkant van Mars wordt nog steeds eerder aan Pluto 

toegeschreven dan gewoon als een persoonlijk, algemeen 

menselijk probleem gezien. Bovendien werd in die tijd (1977) 

het exotische ijsbrok Cheiron ontdekt dat een excentrische baan 

beschrijft die tussen de banen van Uranus en Saturnus in ligt. 

Ook weer voer voor veel speculatie, overspannen verwachtingen 

en prachtige verhalen.  

 

DE SYMMETRIE VERSTOORD  

Hoe dan ook, de mooie symmetrie van het oude systeem werd 

door de ontdekking van de buitenplaneten opeens ernstig 

verstoord. Her en der werden pogingen ondernomen om een 

heel nieuw systeem te construeren, maar echt gelukt is dit 

nooit. Misschien is het wel inherent aan de dissidente rol van de 

buitenplaneten: ze passen niet, ze zitten niet echt lekker en 

gooien mooi bedachte systemen ongenadig overhoop.  

We kunnen wel degelijk rekening houden met de invloed van de 

nieuwe planeten zonder het oude systeem overboord te zetten. 

De wereld tot en met Saturnus kennen we goed, het is de 

manier waarop wij ons leven begrijpen en ordenen. Daarnaast 

en daarboven moeten we leren omgaan met chaos, met extase 

en psychedelische toestanden. Ook daarin hebben we ervaring: 

het sjamanisme waarvan ook yoga en meditatietechnieken zijn 

afgeleid gaat terug tot de oude steentijd, zowel de Chinezen als 

de oude Grieken kenden een officiële godsdienst (respectievelijk 

gebaseerd op Confucius en de Olympus) en een meer 

extatische, magische en mysterieuze eredienst: Taoïsme en de 

mysteriën van Dyonisos, waar het Christendom uit is 

voorgekomen. Misschien luiden de buitenplaneten een periode 

in waarin we deze astrale wereld kunnen leren verkennen.  

 

URANUS, NEPTUNUS EN PLUTO  

als dragers van de moderne tijd  

Natuurlijk is er wel degelijk wat aan de hand met de nieuwe 

planeten. Sinds hun ontdekking is de geschiedenis van de 

mensheid in een stroomversnelling geraakt. Opmerkelijke 

verschijnselen zijn de dominantie van de westerse cultuur, de 

centrale rol van wetenschap en technologie, het ontstaan van 

nieuwe visies Verlichting (o.a. Immanuel Kant 1784), 

Democratie (Amerika en Frankrijk vanaf 1789), de Evolutieleer 

(Charles Darwin 1859) en revolutionaire ideologieën 

Communistisch Manifest, (Karl Marx en Friedrich Engels 1848) 

die wereldwijd aanhang verwierven. Belangrijk zijn ook het 

perspectief van overvloed door de massaproductie van 

gebruiksgoederen, de uitvinding van fotografie (1839), de 

fonograaf (1877) en film (1895) die het kopiëren en vastleggen 

van beeld en geluid mogelijk maakten, de revolutie in 

communicatie (de eerste trans-Atlantische onderzeese 

telegraafkabel, al in 1858) en mobiliteit (het stoomschip verving 

in snel tempo het zeilschip; de aanleg van de kanalen van Suez, 

1869, en Panama,1914, de opkomst van de spoorwegen sinds 

1850 en het vliegtuig sinds 1906).  

Vanaf 1850, dus niet lang na de ontdekking van Neptunus, zien 

we in toenemende mate de ontwrichting en vernietiging van 
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URANUS 
EN PERFECTIE 

 
Het antieke verhaal rond de 
hemelgod Uranus is hierin nog 
steeds actueel. Het wordt 
verteld bij de Waterman, maar 
in het kort komt het er op 
neer, dat Uranus eigenlijk een 
perfectionist is. Zijn 
scheppingen, zijn aardse 
kinderen, vindt hij zo 

gedrochtelijk dat hij ze naar 
de onderwereld verbant. Zijn 
scheppingsdrift kent geen 
grenzen - toch kan en wil zicht 
nergens mee verbinden, het is 
nooit goed. Dit op hol 
geslagen creatieve proces 
wordt op gewelddadige wijze 
tot staan gebracht door 
Saturnus, die zijn vader met 
een zeis ontmant. Lees bij de 
Waterman ook over het 
wonder dat zich dan voltrekt: 
de geboorte van Venus en de 
verzoening die dan plaats kan 
vinden.  
 

traditionele levensstijlen, zoals in China, Japan, India, Afrika en 

de Moslimwereld. Geen hoekje van de wereld bleef onberoerd 

voor de nieuwe tijd. De moderne staat vernietigde het 

eeuwenoude vertrouwde weefsel van familie- en 

stamverbanden, het sociale vangnet van weleer.  

Uranus verbrak de standenmaatschappij, de verdeling in 

klassen; Neptunus bracht een revolutie in de beeldvorming en 

de sociale organisatie: de publieke ruimte en de publieke opinie 

werd een belangrijke factor in de politiek. Politiestaten kennen 

we al sinds de grijze oudheid: de Assyriërs die Jeruzalem 

verwoesten en de Joden in ballingschap zonden waren geen 

lieverdjes, net als hun erfgenamen, de Perzen onder despoot 

Darius. Maar het Derde Rijk onder de Nazi's was door het 

gebruik van moderne massacommunicatiemiddelen toch net een 

paar graadjes erger.  

Wat nemen we waar in de moderne tijd?  

We kijken zowel naar de positieve kanten als naar de schaduw; 

de onvermijdelijke valkuilen die niet altijd vermeden kunnen 

worden. Als altijd gaat het om emotioneel geladen beelden, een 

betoverende astrale werkelijkheid.  
 

URANUS: VRIJHEID EN VRIJBLIJVENDHEID  

Als iedereen absoluut vrij is in zijn of haar doen en laten 

ontstaat als vanzelf een moeilijk te definiëren ruimte om de 

mensen heen; een aura van onaantastbaarheid.  

Vrijblijvendheid en afstandelijkheid zijn onmiskenbaar onze 

relaties gaan beheersen. Deze individuele ruimte, de 'privé-

sfeer', is ook zichtbaar in de heggen, hekken en schuttingen om 

de huizen, die niet meer voor een familie, maar voor één gezin 

zijn bestemd. In een moderne omgeving verwordt vrijheid al 

gauw tot koude onverschilligheid; inwisselbare functies, 

onpersoonlijke relaties.  

 

De uiterste consequenties hiervan is duidelijk te zien aan het 

verschil in sfeer van onze oude binnensteden en die in onze 

moderne, strakke, open, rationele en efficiënte 

nieuwbouwwijken, bedrijvenparken en kantoorgebouwen. 

Vreemd natuurlijk, dat de vernieuwende, grootse visies van 

Uranus gebouwen oplevert die uniforme zielloosheid uitstralen.  

Onze architectuur, de design van onze gebruiksvoorwerpen, 

zelfs ons straatmeubilair werkt vervreemdend, want noch aan 

onze Maanbehoefte om ons thuis te voelen, noch aan de 

intimiteit die Venus zoekt wordt voldaan.  

 

Uniforme zielloosheid  

Als er zo slecht wordt gezorgd voor de ziel - zowel in de persoon 

als in de gemeenschap - verandert die in een boos kind. Zinloos 

geweld, vandalisme, latent ongenoegen zijn ons deel. Uranische 

vervreemding en bindingsangst ook in het gladde en strakke 

van moderne vormgeving, het zoeken naar de bron van emoties 

in 'een stofje in de hersenen'; vernieuwingsdrang als vlucht 

naar voren.  

 

NEPTUNUS: EENHEID EN VERVLAKKING  

In wezen zijn we één; we voelen verwantschap met alle mensen 

en alle culturen; dus kennen we onze buren nauwelijks, maar 

geven we gemakkelijk aan goede doelen en reizen als 

wereldburger de wonderbaarlijke aardbol rond. Het Neptunische 

gevoel van eenheid beleven we vooral in de massa, in nationale 

trots, in de euforie van een vol stadion, een popconcert. 

Eenheid leidt als vanzelf naar het vervlakken van verschillen.  
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Neptunus en heimwee: 
zoeken naar god 

We omhelzen de symbolen 
van eenheid vanuit een vaag 
gemis, een knagende onvrede. 
We lijden collectief aan 
nostalgie (van nostos, thuis en 
algie, pijn; heimwee dus). De 
rationele Uranus heeft ons de 
kerk uitgebonjourd, en 
Neptunus zegt ons, dat overal 
wel 'iets' in zit. Niet één 
godsdienst heeft de waarheid 
in pacht. Dus kent onze 
cultuur nu helemaal geen 
leidend principe meer dat 
uitzicht geeft op een goed en 
zinvol bestaan.  
 
Boven en beneden, spiritueel 
en commercieel, altruïsme en 
eigenbelang zijn door elkaar 
geklutst en versnipperd 
geraakt. In de uitzinnige taal 
van het bijbelse Hooglied 
worden ons intussen de Euros 
uit de zak geklopt: hemelse 
zaligheid wordt in een 
hamburger gevonden, het 
ultieme geluk zit in een 
borrelnootje; een 
bovennatuurlijke glans in een 
vaatafwasmiddel, genot in de 
zachtheid van wc papier, de 

uiteindelijke perfectie in de 
belijning van een bovenaards 
glimmende auto. Een beetje 
Eros wordt omgetoverd in heel 
veel Euros.  
 

 

De zee van Neptunus is overal even zout. Ook hier zien we 

vervreemding van het persoonlijke, van lokale gebruiken en 

tradities, de domeinen van Venus en de Maan. We binden ons 

niet aan de mensen direct om ons heen, onze lokale 

leefgemeenschap, maar aan idealen ver van huis.  

De nadruk op eenheid neigt naar gelijkvormigheid. Opmerkelijk 

hoe bepaalde kleding, zoals de cowboy spijkerbroek, de 

Pruisische uniformpet, de Engelse stropdas wereldwijd ingang 

heeft gevonden. Ook het Mao-costuum (een soort blauwe 

overall), het T shirt met opdruk en het trainingspak zijn hiervan 

voorbeelden. Alleen aan de belettering van reclameborden is 

nog te zien in welke wereldstad we ons bevinden.  

 

Onbeschaamd hedonisme  

We zijn omringd door een Jubelzang die af en toe perverse 

vormen aanneemt. De consumptie aan geestverruimende, 

stimulerende en verdovende middelen - drugs, alcohol - heeft 

gigantische vormen aangenomen; maar in Nederland worden 

per jaar ook 5 miljoen recepten voor antidepressiva 

uitgeschreven.  

Neptunus, de god van de onmetelijke oceaan, van de 

versmelting, het opgaan in het grotere geheel, van mystieke 

ervaringen, van onthechting, inkeer en vervolmaking bakt onze 

ziel een lelijke poets als we zijn lokroep niet doorzien.  

 

De verslaving, begoocheling, beneveling, ondermijning, 

teleurstelling die traditioneel in zijn schaduw huizen kan ons 

tenslotte op een pad naar binnen zetten. Wanneer we 

uiteindelijk alle oceanische onzin achter ons laten en, als eens 

Odysseus, naakt op het strand worden geworpen, maken we 

contact met onze eigen ziel, onze behoefte aan verbinding met 

onszelf, met onze eigen kosmos. In Mythen van de Dierenriem 

kunnen in het hoofdstuk over de Vissen in gesprek komen met 

de 'Oude Man van de Zee', om zo een persoonlijk antwoord te 

vinden.  

 

PLUTO: TRANSFORMATIE.  

Verborgen drijfveren, geheime genootschappen, magie en 

alchemie, diepte psychologie en de drang tot transformatie en 

loutering door ingrijpende ervaringen en van daaruit de 

behoefte om macht over het leven te verwerven behoren 

standaard tot de zaken die met Pluto in verband worden 

gebracht. Zoals gezegd hoort veel hiervan eigenlijk bij het 

achtste huis van de horoscoop, het teken Schorpioen en de 

planeet Mars.  

 

Verborgen, onderaardse, immense rijkdommen (vandaar de 

uitdrukking: 'Plutonisch rijk' en 'de macht van Plutocraten'), 

waaronder olie, vallen eveneens onder zijn domein. Meer dan 

de helft van de wereldreserves aan olie zit onder de grond van 

Saoedi-Arabië. De afhankelijkheid van deze energiebron is sinds 

de ontdekking van Pluto alleen maar toegenomen en is de 

motor achter menig conflict op het geopolitieke toneel.  

 

Sluipend gevaar en excessief geweld  

Kenmerkend is, dat Pluto in het verborgene werkt. Volgens de 

mythe draagt hij een muts van hondenvel die hem onzichtbaar 

maakt als hij boven de grond komt.  

Het is daarom erg lastig om openlijke en duidelijke 

manifestaties van zijn groeiende invloed te beschrijven. Toch 
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Effect van Pluto op de 
binnenplaneten 

 
Een overmaat aan controle 
beheerst ons moderne 
bestaan. De bewakings-
camera, het detectiepoortje, 
de firewall spreken van 
wantrouwen, van onper-
soonlijke angst voor inbreuk, 
inbraak, ontsporing.  
 

Hierin worden andere planeten 
gemakkelijk meegenomen en 
opgejaagd. Saturnus, de 
uitvinder van de prikklok, 
wordt nog nauwgezetter in 
zijn plichtsuitoefening; Mars 
wordt er meedogenlozer van, 
Venus inhaliger, Jupiter nog 
grenzenlozer.  

lijkt het wel, dat na zijn ontdekking in 1930 de wereld op allerlei 

gebied in een stroomversnelling is geraakt, en dat belevenissen 

steeds extremere vormen aannemen. En is de excessieve groei 

van de wereldbevolking soms een teken, dat de deuren van 

Hades zijn opengegaan, zodat alle schimmen uit het dodenrijk 

zich aan deze kant van de baarmoeder bevinden?  

 

Dikwijls wordt de opkomst en ondergang van Nazi Duitsland 

onder Adolf Hitler, die in 1933 dus vlak na de ontdekking van 

Pluto aan de macht kwam, als voorbeeld genoemd. In de 

Tweede Wereldoorlog vochten Duitsland en Japan een 

nietsontziende strijd op leven en dood tegen de rest van de 

wereld; beiden maakten zich schuldig aan volkerenmoord, 

beiden gingen door tot de totale vernietiging; tot de zelfmoord 

van Hitler tussen het puin van Berlijn, de atoombommen op 

Heroshima en Nagasaki.  

 

Big Brother: een overmaat aan controle  

Plutonium is de grondstof voor de atoombom; maar noch de 

bloeddorst en de beestachtigheid van Mars, noch het 

technologische vernuft en de globale schaal van de oorlog zijn 

nieuw en dus typisch voor Pluto. Het is eerder de intense maar 

heimelijke dreiging die uitgaat van de moderne politiestaat, die 

zowel in Nazi Duitsland, in Japan als in de Sovjet-Unie van 

Stalin werd geperfectioneerd, en die ook in onze democratische 

samenleving gewoon geworden is. We merken daar pas wat van 

als we uit de toon vallen, uit de pas lopen, als we niet de juiste 

gelaatskleur en / of papieren hebben.  

 

Toch is er ook wat Pluto betreft hoop. Een voorbeeld van hoe 

het intensiveren van extremen kan leiden tot transformatie 

werd zichtbaar na afloop van de tweede wereldoorlog, toen de 

Universele Verklaring van de Rechten Van De Mens kon worden 

ondertekend.  

Pluto brengt diepgang - dat wil zeggen, hij sleurt je mee de 

diepte in en het is maar de vraag hoe je leven er uitziet als je 

weer boven komt.  

 

DE MYSTERIEPLANETEN:  

VERVREEMDING EN VERVLOEIING  

Vervreemding en vervloeiing worden dikwijls als een kenmerk 

gezien van onze hele cultuur. In de kunst is vervreemding een 

steeds terugkerend thema. Mensen gedragen zich afstandelijk; 

willen nergens bij betrokken worden. Onverschilligheid en 

bestudeerd, ongeëmotioneerd gedrag wordt als 'cool' geprezen.  

 

Videoclips tonen extreme scènes, geweld, dominantie, liefdeloze 

seks met zonnebrillen op. Anderzijds is er het diepe verlangen 

ergens bij te horen, de kracht van de 'peergroep', het stadion, 

het popconcert, de zaterdagavondkoorts. Bij deze vervloeiing 

hoort een gevoel van anoniem willen zijn of blijven (privacy) en 

een soort apathie die om kan slaan in gewelddadigheid.  

Ik wil graag onderzoeken hoe we deze krachtige collectieve 

beelden kunnen weerstaan - en misschien wel gebruiken in het 

persoonlijke proces van bewustwording.  

 

Wat is modern?  

De nieuwe tijd heeft overal ter wereld in toenemende mate 

oude structuren en vaste patronen doorbroken. De oude 

eenheid van stam, clan of familie, die in tienduizenden jaren 

menselijke geschiedenis de onderlinge verhoudingen bepaalde, 
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Esoterie en Spiritualiteit 
 
Modellen voor persoonlijke en 
spirituele groei laten in alle 
culturen zien, dat er een 
behoefte is aan praxis: yoga, 
zen, soefi zijn disciplines om 
je gedachten te ordenen, 
innerlijke rust te vinden en, 
zoals de Boeddha zei 'een licht 
te worden op je eigen pad'.  
 

Al deze richtingen zijn om 
twee redenen esoterisch: ze 
richten zich op de 
binnenwereld waar alleen het 
individu toegang heeft; en ze 
werden gezien als ketters en 
hielden zich daarom gedeisd.  
 
De nieuwe tijd biedt enorme 
kansen. Communicatie en 
mobiliteit maken het mogelijk 
kennis te nemen van alle 
wijsheid die ooit is verzameld: 
we kunnen als het ware bij de 
Boeddha op schoot zitten, ons 
laten inspireren door Soefi 
Meesters als Roemi, Kabir, 
Hafiz en de beste en meest 
werkzame meditatie-
technieken opsporen en 
toepassen.  
 
Toch zullen we altijd weer de 
discipline van Saturnus nodig 
hebben om er daadwerkelijk 
wat mee te gaan doen.  
 

werd vervangen door het gezin. Dit losser worden van de 

machtsverhoudingen in alle sectoren van de samenleving heeft 

veel angst en onzekerheid veroorzaakt. De extreme uitingen 

van afstandelijkheid enerzijds en vervloeiing anderzijds zijn een 

reactie daarop. Naarmate men zich onveiliger voelt wordt de 

behoefte aan een eigen plek dringender, en de strenge 

afbakening van grenzen noodzakelijker. Anderzijds kunnen 

maanbehoeften als intimiteit, gemeenschapszin en 

betrokkenheid alleen nog maar veilig in de anonimiteit van de 

massa worden beleefd.  

 

Modern is de vervreemding van Uranus, het zelfbedrog van 

Neptunus, maar ook de transformatie door intense, ingrijpende 

ervaringen van Pluto. Van deze drie is het Pluto-effect het minst 

herkenbaar in het dagelijks leven. Logisch, van Pluto wordt 

immers gezegd, dat hij onzichtbaar is omdat hij een muts van 

hondenvel draagt als hij in de bovenwereld verblijft. Waar 

moeten we hem dan zoeken, als we iets van dit contact met 'de 

uiteindelijke dingen' willen merken? Niet bij bergbeklimmers, 

grotonderzoekers of diepzeeduikers, die zoeken het 

doodsgevaar bewust op.  

 

Koers houden op persoonlijk niveau: omgaan met 

onmacht en angst  

De cultuur waarin we leven is ons zwemwater. Toch hoeven we 

niet machteloos alles te slikken wat ons voor de kieuwen komt. 

Natuurlijk hebben we er zeggenschap over hoe we omgaan met 

de energie die we opnemen vanuit het collectief via tv, internet, 

radio enz. Al die apparaten hebben ook een uit-knop; vaak blijkt 

dan opeens in de weldadige rust hoe verslaafd we zijn aan de 

voortdurende afleiding die geboden wordt. Radio uit, mobieltje 

uit is voor veel mensen maar voor korte tijd mogelijk.  

 

Afkicken van de kakofonie en in onszelf de stilte zoeken brengt 

ook de diepere effecten aan het licht van onze verslaving aan 

massacommunicatiemiddelen. Onze basisstemming, de 

temperatuur van onze ziel zogezegd, wordt erdoor bepaald. Als 

we nagaan welke sfeer in de media wordt opgeroepen, merken 

we een voortdurende opwinding, elk ogenblik is er breaking 

news. De manier waarop dit wordt gebracht is een mengeling 

van ironie en cynisme. Sommige media zijn volgens mij 

domweg ziekmakend; wie zich er op abonneert ligt aan het 

infuus van defaitistische, alarmerende en opruiende 

berichtgeving. Je legt je oor te luisteren bij doemdenkers.  

 

Het is belangrijk om af te kicken en de stilte te zoeken. Dan 

kunnen we in ons persoonlijke proces we de valkuilen van de 

mysterieplaneten leren onderscheiden en gereedschap 

ontwikkelen om twee grote hindernissen te overkomen:  

 Onmacht als basisemotie: vervreemding van jezelf en 

passief of openlijk agressief gedrag.  

 Omgang met angst: de dood in de ogen zien in plaats 

van vluchten in scepsis en cynisme of onbekommerd 

escapisme.  

 

Onmacht als basisemotie  

Onmacht is het eindresultaat van jarenlange stress. De oorzaak 

kan een persoonlijk trauma zijn - een jeugd waarin je een 

tekort aan liefde hebt ervaren, onverwerkt verdriet over een 

traumatische scheiding, woede over onheuse behandeling. Wat 

overblijft is een zeurende pijn, een gevoel dat er iets niet in 
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SCEPSIS EN CYNISME 
blijven hangen in 

vrijblijvendheid en 
ongeloof 

 
Vervreemding kent 
verschillende uitingsvormen; 
naast overmatige eigenliefde 
(narcisme) en zelfhaat 
(masochisme) bestaat de 
mogelijkheid een sceptische 
toeschouwer te blijven.  
 
De valkuil van de scepsis is 
cynisme. Scepsis is een 
gezonde, door realist Saturnus 
gevoede praktische 
levensinstelling. Eerst zien dan 
geloven. Je neemt afstand om 
goed te kijken. Als je hierin 
doorslaat geloof je al gauw 
niets meer; je wordt cynisch 
en tenslotte verbeten en 
verbitterd. Wat je zegt klinkt 
redelijk, nuchter en rationeel 
maar even prikken brengt een 
smeulend vuur of kille woede 
aan de oppervlakte - nog iets 
verder zitten diepe twijfel en 
wanhoop.  
 
Als je neigt tot scepsis ben je 
een volgeling van Diogenes, 
die in een ton leefde en 

Alexander de Grote vroeg een 
stapje opzij te doen omdat hij 
in zijn zon stond. Je kunt er 
beroemd mee worden, maar of 
het je gelukkiger maakt?  
 
Verbittering is een reëel 
gevaar en moeilijker te 
genezen naarmate je ouder 
wordt.  

orde is met jezelf en de wereld. De pijn wordt niet verwerkt 

maar blijft smeulen. Deze toestand wordt verergerd vanuit het 

gevoel dat je maar weinig aan je eigen situatie kunnen doen. 

Kenmerkende uitspraken zijn: 'er wordt met me gesold, ze doen 

maar raak, naar mij luistert niemand'. Je voelt je niet gezien en 

gehoord en je leeft onder de indruk dat alles buiten je om wordt 

beslist. Sommige politieke partijen spelen handig in op deze 

latente onvrede.  

 

De stralende ogen, de vrolijke lach en de gulle gastvrijheid die 

we zo bewonderen in arme landen als India, Zuid Amerika of 

Afrika zijn wij allang kwijt.  

Je kunt vaststellen dat in één van de rijkste landen ter wereld 

heel veel mensen hun zelfwaardering, eigenwaarde en trots 

stelselmatig hebben laten ondermijnen. Nu zijn ze emotioneel 

zo overprikkeld dat ze buiten zichzelf zijn geraakt. Ze hebben 

geen contact meer met hun binnenwereld: de kracht in je 

benen, de sensualiteit in je onderlichaam, het vertrouwen in je 

buik, de voldoening in je maagstreek, de vreugde en de 

hartelijkheid van je hart.  

 

Onmacht en passief - agressief gedrag  

Niemand vind het prettig om iets met tegenzin te doen. Meestal 

lukt het wel om je er overheen te zetten en er toch iets leuks 

van te maken. Als onmacht een rol speelt komt in een 

dergelijke situatie al snel agressie naar buiten, dikwijls op een 

besmuikte manier; in tegenzin, in klagen, zuchten en steunen 

en het gevoel een slachtoffer te zijn van boze opzet. We zijn 

prikkelbaar, ongeduldig, lastig in de omgang, jaloers. We blijven 

lang hangen in wrokkig en mokkend gedrag. Ergens een streep 

onder zetten en weer in je hart komen is bijna onmogelijk. Als 

dit wordt gesuggereerd - laten we het weer goed maken - wordt 

dit als een onterechte eis gezien en begint het spel van voren af 

aan. Toegeven wordt als een nederlaag ervaren. Elk verzoek is 

een eis, geen enkele kritiek wordt verdragen, elke autoriteit is 

een bedreiging. De slachtofferrol biedt zoveel veiligheid, dat het 

erg lastig is om deze vicieuze cirkel te doorbreken.  

 

In de ban van onmacht  

Bij onmachtige woede en verdriet ben je in de ban geraakt van 

negatief geladen beelden. Deze boze, wrokkige en mokkende 

onmacht slokt alle vitaliteit op, en verpest ook elke toenadering 

tot spiritualiteit. Er is een monster ontstaan in je borst, dat veel 

geduld, liefde en toewijding vraagt om te temmen.  

Het gif komt op de meest onverwachte manieren tot uiting. Op 

zeker moment schiet de zelfbeheersing te kort. We merken hoe 

rancuneus we zijn en hoe achterdochtig, hoe we met een 

smalende omhaal iemand weg kunnen zetten. Hoewel meestal 

grappig bedoeld, en niet rechtstreeks afgevuurd, zal zo'n giftige 

pijl ook ons eigen hart verwonden.  

 

Omgang met angst: contact met de uiteindelijke dingen  

De held Odysseus spreekt van 'vaalgroene doodsangst' als hij 

met Pluto, met Hades, te maken krijgt. Wie de dood, de 

uiteindelijke waarheid, in de ogen heeft gezien staat anders in 

het leven. Maar, je zult duizend doden sterven in plaats van die 

ene keer, als doodsangst onbewust je leven beheerst. En dat is, 

wat tegenwoordig in heel veel levens lijkt te zijn gebeurd. Pluto 

kan heel onschuldig in een hoekje van ons leven staan en toch 

de dienst uitmaken. Vooral in combinatie met de onzekerheid en 

vervreemding van de andere planeten brengt hij de 'groene 
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26 JUNI 2012 
De eerste van 7 vierkants 
aspekten die Uranus en Pluto 
van 2012 tot en met 2015 met 
elkaar gaan maken. Ook de 
tekenachtergrond is 
interessant: Uranus in de vurige 
Ram, Pluto in de aardse 
Steenbok.  
 
Je ziet dat ook de optimistische, 
expansieve Jupiter en de 
vervloeiende Neptunus 
tezelfder tijd een vierkant 
maken. Nieuwe ideeën, grote 
plannen, gevaar voor misplaatst 
optimisme lees je hier.  
 
De conjunctie van die twee in 
2006 gaf aanleiding tot de 
ongebreidelde zwendel in 
hypotheken die leidde tot de 
kredietcrisis in 2008.  

verschrikking' onder handbereik. Gewoonlijk merken we dat niet 

zo. Hij werkt sluipenderwijs. Intussen raken we gewend aan 

dreiging, aan gevaar, aan onveiligheid, aan op je hoede zijn en 

je voortdurend staande moeten houden. Het leven wordt een 

gevecht.  

 

Hier wat voorbeelden over door Pluto getekende levens.  

Neem Rolling Stone Mick Jagger. Mensen zijn vóór of tegen 

hem. Hij heeft een innemende Zon - Jupiter op zijn Leeuw 

Ascendant - maar dit alles wel conjunct Pluto. Zie ook George 

Walker Bush, de Amerikaanse president met Mercurius conjunct 

Pluto op zijn Leeuw Ascendant. Een 'Born-again Christian' die de 

wereld wil redden van de As van het Kwaad. Dat Kwaad werd 

belichaamd door Saddam Hoessein - die dacht dat hij God was 

met zijn Pluto - Jupiter oppositie.  

Pim Fortuyn met Saturnus - Pluto conjunct zijn Midhemel zocht 

dwangmatig grenzen. Steeds weer moest hij kijken hoever hij 

kon gaan. Of deze, van Friedrich Nietzsche (Zon oppositie Pluto) 

die zei: 'was mich nicht kaputt macht, macht mich stärker.' 

Er zijn mensen zat met eenzelfde innerlijke worsteling die 

dagelijks sterven van angst. Leven met een nauwelijks verwerkt 

verlies; een situatie die een heel leven kapot heeft gemaakt, 

obsessies, angsten, excessen. Mensen die zichzelf opvreten, 

zich ergens niet overheen kunnen zetten, een ongeleefd leven 

leiden in moedeloosheid, of verteerd worden door machteloze 

woede. Daarmee valt noch te leven noch fatsoenlijk te sterven.  

Als mens zijn we voorbestemd om heel te zijn. Uiteindelijk komt 

het er op neer of we voor onszelf een keus kunnen creëren, een 

keus voor leven, voor heelheid, voor groei; en daarmee de 

verlammende en verstikkende angst voor de dood te 

overwinnen.  

 

TRENDS 2008- 2015 

Onderstroom: de impuls van 1993; extreem individualisme 

(Uranus) en behoefte aan versmelting (Neptunus). De Anti-

autoritaire 'Mei68' en Flowerpower sfeer komt terug in het 

vierkantsaspect van Uranus-Pluto: een confronterende alles of 

niets houding. (Zeven conjuncties tot en met 2015; daarna tot 

2019 in aspect).  

In dezelfde tijd loopt Neptunus het teken Vissen in.  

 

Politiek: landen met een atoombom komen gemakkelijk in de 

verleiding om ultiem geweld te gebruiken; Pakistan en India; 

Noord en Zuid Korea, Israël en Palestina zijn ontstaan tijdens de 

Saturnus-Pluto conjunctie in Leeuw: beheersing en confrontatie. 

Kan de Chinese Volksrepubliek zijn gewelddadige verleden 

afschudden?  

Vrijheid (Uranus) en confrontatie (Pluto) zal deze hele periode 

een thema zijn - zowel politiek als individueel.  

We gaan slordig om met ons burgerschap  

Het ideaal van de vrije burger die zich verantwoordelijk voelt 

voor de samenleving en daaraan vorm geeft door zijn stem te 

doen gelden en zich verkiesbaar te stellen is danig verwaterd. 

De tegenstelling tussen de verantwoordelijke burger en de 

calculerende consument zal alleen maar groter worden.  

Publieke functies zijn nooit echt een pretje geweest - lees de 

geschiedenis van de democratie en de staatsvorming in Athene 

en later Rome er op na (de boeken Perzisch Vuur en Rubicon 

van Tom Holland bijvoorbeeld).  

We mogen hopen op:  
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Internationaal 
Ruimtestation ISS 

Sinds oktober 2000 draait dit 
gigantische bewoonde weten 
schappelijke ruimtestation op 350 
km hoogte 15 rondjes per dag 
om de aarde. Een wonder, waarin 
vrijwel niemand meer is 
geïnteresseerd.  

Herstel van het gezag van overheidsinstellingen: politie, 

rechters, professionals als leraren;  

Hygiëne in het publieke debat: bidden om onzinbestendige 

bestuurders met enig gevoel voor humor die het oververhitte 

debat in goede banen kunnen leiden.  

WikiLeaks: wantrouwen en spastische reacties van 

overheid en rechterlijke macht 

Het latente wantrouwen tegen de overheid (de erfenis van de 

Uranus-Pluto conjunctie in de jaren 60) wordt tijdens het 

langdurige vierkant tussen die twee opnieuw opgerakeld.  

 

FANTASY (Neptunus) IS HOT  

PURE SCIENCE FICTION (Uranus) IS UIT  

FANTASY: Frankenstein or the modern Prometheus 

(1818, Mary Shelley), Alice in Wonderland (Lewis 

Carroll, 1865) The Hobbit en 'in de Ban van de 

Ring' (J.R.R. Tolkien, 1937), Harry Potter (J.K. 

Rowling, 1997) en onnoemelijk veel andere werken 

die geheel of deels tot dit genre kunnen worden 

gerekend.  

SCIENCE FICTION: kenmerkt zich door het focus 

op techniek en de onvoorstelbare ontwikkelingen 

die in de toekomst mogelijk zouden kunnen zijn. 

Voorbeelden zijn de boeken van Jules Verne (vanaf 

1864), de populaire sciencefiction boeken uit de jaren vijftig tot 

zeventig, tv series als Star Wars, Star Trek. Momenteel zijn nog 

wel sciencefictionachtige elementen in films en games (the 

Matrix), maar zonder het optimisme van de jaren '50 tot '90 

over technologische vernieuwing en reizen naar de sterren.  

Momenteel is ook de belangstelling voor ruimtevaart tanende. 

Nadat Buzz Aldrin zijn eerste stap had gezet op de Maan (1969) 

werd het steeds lastiger om de grote massa te betrekken bij de 

ontdekkingen in de ruimte. De toekomst van het 

wetenschappelijke ruimtestation ISS, waarin veel landen 

samenwerken is onzeker. Het ruimteveer, de Space Shuttle, 

wordt na 30 jaar trouwe dienst uit de vaart genomen. Een 

missie naar Mars of de Maan zit er niet meer in.  

 

NEPTUNUS IN VISSEN VANAF APRIL 2011  

In april 2010 loopt Neptunus het teken vissen in, waar hij zich 

maximaal kan ontplooien. In positieve zin spoort Neptunus ons 

aan om medemenselijkheid en spiritualiteit in ons persoonlijke 

leven te manifesteren en zo bij te dragen aan verandering in de 

wereld.  

Zoals gezegd, in zijn schaduw heersen vervaging, ondermijning, 

oplossing, vervloeiing. In negatieve zin zal de versterking van 

zijn invloed allerlei zaken aan het licht brengen of versterken 

waar we niet zo blij mee zullen zijn:  
 Sluipende en onverklaarbare ziektes: het effect van moderne 

chemie in onze voeding, kleding en woonomgeving (verdunners 
een weekmakers bijvoorbeeld) kan wel eens veel groter zijn dan 
we dachten.  

 De wereldwijde bijensterfte zou hier een symptoom van kunnen 
zijn. Kleine hoeveelheden van in de industrie gebruikte stoffen 

kunnen grote stukken landbouwgrond vergiftigen.  
 Verminderde weerstand: ziekenhuizen zijn bronnen van besmetting 

met bacteriën die resistent zijn geworden door overmatig gebruik 
van penicilline.  

 Verslavend medicijngebruik en misplaatst vertrouwen op chemie om 
emotionele problematiek op te lossen door pillen voor te schrijven. 
Drukke jongetjes in de klas moeten aan de Ritalin en als ze dan 

niet kunnen slapen vervolgens aan de slaappillen. Voor jongetjes is 
meer meesters voor de klas beter.  
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HET MODERNE LEVEN 
 
De publieke ruimte is een 
arena, een gevaarlijke plek 

voor autoriteiten, politie en 
hulpverleners. Enerzijds is er 
een enorme behoefte aan 
privacy, anderzijds zijn er 
massale bijeenkomsten 
(concerten, sportevene-
menten, inzamelingsacties) 
waar een gevoel van ultieme 
eenheid kan worden beleefd 
enorm populair.  
 
Tegelijkertijd zien we firewalls 
tegen ongewenste mail, angst 
voor Cyber-criminaliteit en 
Hackers, een onoverzichtelijk 
politiek landschap, wan-
trouwen tegen elke vorm van 
leiderschap en deskundigheid.  
 
De komende jaren zal de 
Flowerpower gedachte zich 
opnieuw laten gelden. Wat 
staat ons te wachten?  
 

 Vervuiling: in de Grote Oceaan draait een half continent plastic afval 
rondjes.  

 Sluipend is ook de toenemende invloed van klimaatverandering: 
verdroging, verwoestijning versus opwarming en vernatting.  

 

NEPTUNUS IN DE HOROSCOOP: OP ZOEK NAAR JE KERN  

Intussen ben je via Neptunus in je horoscoop aangesloten op 

mondiale trends die het ultieme geluk beloven. Glimmende 

auto's, mooie kleren, lachende mensen met witte tanden en 

prachtige lijven, verrukkelijke parfums, eten in overvloed. Is dit 

het ultieme Paradijs of een uiting van onbeschaamd hedonisme? 

Je ziet een onweerstaanbare wereld vol klatergoud - en niets of 

niemand meer die je, tenzij met fundamentalistisch geweld, tot 

de orde kan roepen. Er slaat een democratiseringsgolf door de 

wereld die alle verschillen zal gaan uitvlakken.  

 

Saturnale buitenkanten zoals tradities, religieuze leefregels en 

burgerfatsoen (die begrenzing, onthouding, discipline aangeven, 

maar die ook kunnen verkalken tot absoluutheden), 

vooroordelen en dogma's) verliezen hun kracht en zijn niet 

meer automatisch geldend. Je zult je geestelijke ontwikkeling 

helemaal in jezelf moeten zoeken en daarbij de innerlijke leiding 

van je eigen Saturnus aanvaarden. Want zonder inspanning, 

praktische oefening en discipline (van discipel, leerling zijn) 

gaat het niet.  

 

Neptunus komt als voorspelling; of een herinnering, wie zal het 

zeggen. Hij raakt uiteraard in elk van ons een diepe snaar - 

maar die was er al. Ik denk dat het gaat om onze spirituele kern 

- het zoeken naar je oerbron, je ware zelf - en de behoefte om 

heel te zijn. Neptunus roept het verlangen wakker - maar 

vervult het niet.  

 

Ook Neptunus laat zich de komende jaren duchtig gelden als hij 

het teken Vissen inloopt, een teken waarin hij zich maximaal 

kan ontplooien. Het verlangen naar heelheid en healing zal 

groot zijn; velen zullen vervulling zoeken buiten zichzelf, in 

escapisme of een ander isme, een roes, een methode … er is 

ook een innerlijke Neptunus.  

 

De weg naar binnen is nooit erg populair geweest, maar de 

enkelingen of groepen (Yogi's, Monniken) die deze weg gingen 

zijn wel heel invloedrijk.  

Kennis over Heelheid en Healing komt onder andere uit de 

esoterische islamitische hoek van de Soefi's. Zie hier dit voedsel 

voor je rechter breinhelft; Soefi's over healing:  

 

God zei, 

'jouw leven heelt mij. Elke ziel,  

elke ziel maakt mij  

compleet  

 
Hafiz - Shams-ud-din Mohammed Hafiz, Soefi Meester, Shiraz, Perzië (1320-
1389). Er is ook nog deze, van Rabia, de vrouwelijke Soefi Meester Rabia van 
Basra, (717-801)  

 

Toen God zei: 'mijn handen zijn de jouwe,' 

zag ik, dat ik elk schepsel in de wereld kon helen; 

Ik zag dat de goddelijke schoonheid in elk hart 

de oorsprong is van alle tijd 

en ruimte.  
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Kabir zegt:  

Ik moest naar de dokter, vanwege de pijn 

die de wereld me had aangedaan. 

Ik kon niet geloven wat er gebeurde 

toen ik er kwam - Ik vond mijn Meester.  

Voor ik wegging, zei hij: 'ben je in voor een beetje huiswerk?' 

'Oké', antwoordde ik. 

 

'Goed dan, probeer alle mensen te bedanken 

die jou pijn hebben gedaan.  

Ze hielpen je om tot mij 

te komen.' 

 
Kabir, Soefi Meester, (1440-1518) Varanasi, India.  
 
 
 

Over de mysterieplaneten lees je meer bij:  
HET AQUARIUS TIJDPERK  
en het jaar 2012: over de Maya's, de Eindtijd en andere 

voorspellingen  

MILLENNIUM: MUNDANE ASTROLOGIE  
Saturnus en de Mysterieplaneten in actie in de wereld vanaf 1945: 
wonderen gebeuren elke dag. Deze reis door de naoorlogse jaren - 
de ismes en idealen, de angsten en obsessies  van de fifties tot en 
met heden - geeft een diepgaand inzicht in de werking van deze 
vormende krachten in onze eigen horoscoop.  
DE ANTI- AUTORITAIRE ERFENIS:  

de terugkeer van de Sixties en reparatie van Saturnus. De 
knarsende en schurende planetaire energie van 2008 - 2015: wat 
niet buigt zal barsten. (Verschijnt medio 2011) 

 
 

 

 

 
© 2011 Inspiratie / Jan de Graaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jan de graaf    uitgeverij  inspiratie  
boeken  op het gebied van  astrologie  en  persoonlijke ontwikkeling  door  Jan de Graaf  

KvK 29033590  - Btw nr  569 37 957 B 01  -  Bank  54 25 580  -  Zuwe 32   -  2411 ZK Bodegraven   
www.inspiratiesite.nl    -  email: jang@inspiratiesite.nl    - tel  0172 - 645950 

DE APOCALYPS 
(HET LAATSTE OORDEEL) 

 (ca 1482, detail) door Jeroen Bosch  

geschilderd tijdens de Uranus-Neptunus 

conjunctie in die jaren)   

 







 

Inhoud 
 
 

ASTROLOGIE 
voor de 21e eeuw 

frisse, originele en 

inspirerende informatie over 
astrologie en persoonlijke 
ontwikkeling. Een serie 
artikelen die je kunt 
downloaden van internet.  
 
 

COACHING  
en chakra psychologie 

Persoonlijke ontwikkeling 
gebaseerd op de zeven 
bewustzijnslagen en de 
dynamiek van het evenwicht.  
 

 
PRAKTIJK 

Jan de Graaf  
Reading, coaching, 

astrologische consulten, 
workshops en cursussen 

 
 

BOEKEN  
Verkrijgbare titels van de 
uitgeverij inspiratie en 
manier van bestellen.  

       inspiratie  
 

ACTUELE  

ONTWIKKELINGEN  
 

in astrologisch perspectief 
 

'er zullen tekenen zijn in Zon, Maan en Sterren'  

(Openbaring van Johannes)  

 

 

APOCALYPS NOW 

Naarmate 2012 nadert zijn er steeds meer mensen die 
voortekenen menen te zien van een grote transformatie 

die ons te wachten staat. Wat is daarvan serieus te 
nemen?  
 

Doemdenken is van alle tijden. Elk jaar staat er wel 
ergens een profeet op, die het einde der tijden voorspelt. 

De meeste religies kennen een Eindafrekening, een 
laatste Oordeel, een laatste Dag. Zo'n Apocalyps 
('uiteindelijke openbaring') is in de New Age, niet een 

ondergang maar een ommekeer. Tijdens de overgang van 
het Vissentijdperk naar dat van de Waterman zal een 

soort hemel op aarde worden gevestigd.  
 
Dergelijke voorspellingen gaan meestal vergezeld van de 

verwijzing naar een astronomisch feit, een samenstand 
van planeten, een komeet, soms ondersteund door 

ingewikkelde berekeningen. 'Galactische uitlijning' 
bijvoorbeeld die in 2012 gepaard zal gaan met 'het 
openen van een poort naar hoger bewustzijn'. 

Vermoedelijk zullen er ook wel weer mensen op een berg 
gaan staan om de zondvloed te overleven - of zich 

maandenlang in een donkere grot terugtrekken om zich 
tegen kosmische straling te beschermen, zoals een aantal 
jaren geleden in Rusland gebeurde.  

 
Toch is er wel degelijk wat aan de hand  

In een reeks artikelen die ik daarover geschreven heb ga 
ik in op de tijdgeest in astrologisch perspectief. De 
bedoeling is om zowel onszelf en onze persoonlijke en 

spirituele ontwikkeling beter te begrijpen, als de 
ontwikkeling van het collectief, de mensheid, waarin we 

zijn ingebed. De volgende artikelen werden eerder 
gepubliceerd of als lesmateriaal verspreid. Je kunt ze 
vinden, lezen en downloaden op  

www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html  

http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html


Jan de Graaf    uitgeverij  inspiratie    De Mysterieplaneten                26 

ASTROLOGIE VOOR DE 21E EEUW 
 

WELKOM OP DE INSPIRATIESITE  
De inspiratie website geeft toegang tot frisse, originele en inspirerende 

informatie over astrologie en persoonlijke ontwikkeling. Informatie die 
bruikbaar is voor jezelf,  je eigen horoscoop en je eigen leven. Je krijgt 
inzicht in de kosmische achtergrond van belangrijke gebeurtenissen en 
prominente personen.  
Ook over coaching en chakra psychologie vind je hier uitgebreide informatie.  

 
HET AQUARIUS TIJDPERK EN DE HOOP OP 2012  

Over de Eindtijd,de Maya kalender, voorspellingen voor het jaar 2012, Astrale 
inspiratie en beïnvloeding en de hoop op een grote bewustzijnsverandering. 
De conjunctie van de 'mysterieplaneten' Uranus en Pluto heeft in de jaren 
zestig gezorgd voor een spurt in bewustzijn. Hier begon de tijd van Flower 
Power, anti-autoritaire opvoeding en 'Mei68'. Alle thema's van toen komen 
terug nu ze van 2008 - 2015 opnieuw een aspect maken.  

Lees meer  
 
APOCALYPS NOW  

De Renaissance (wedergeboorte) was een 'kanteltijd', een revolutie in 
bewustzijn. We zien een opmerkelijke parallel met de planeetstanden van nu 
en de voorspellingen over de Eindtijd met Kerstmis 2012. Het was de eeuw 
van Nostradamus, Calvijn en Luther, van de Turk als Antichrist, van crisis en 

angst voor de toekomst - maar ook van grote ontdekkingsreizen en de 
opbloei van kunst en cultuur. Er was voorspeld, dat in 1484 een 'Kleine 
Profeet', een nieuwe Messias, het levenslicht zou zien; dat was rond de 
geboorte van kerkhervormer Maarten Luther. Zijn horoscoop werd zelfs 
vervalst om hem als heilsbrenger te kunnen propageren. Welke openbaring 
staat ons in 2012 te wachten?  
Lees meer  

 
MILLENNIUM: MUNDANE ASTROLOGIE 

Saturnus en de Mysterieplaneten in actie in de wereld vanaf 1945: wonderen 
gebeuren elke dag. Een tijd van hippies, maar ook van angst voor de bom. 
Deze reis door de naoorlogse jaren - de ismes en idealen, de angsten en 

obsessies van de fifties tot en met heden - geeft een diepgaand inzicht in de 

werking van deze vormende krachten in onze eigen horoscoop. Met een 
uitstapje naar 'LEBENSREFORM': de door Neptunus en Pluto geïnspireerde 
vernieuwingsbeweging rond 1900: Jugendstil, Reform, Art Nouveau en 
Naaktcultuur: de wortels van de huidige New Age  
Lees meer  

 

REVOLUTIE IN BEWUSTZIJN  
De Copernicaanse Omwenteling: hoe onze kijk op de hemel en op astrologie 
veranderde. We kwamen tot het besef, dat de hemel groter is dan de aarde, 
maar maakten we onszelf daarmee niet kleiner dan nodig? Hierin ondermeer 
een opmerkelijke verklaring van de Turkse schrijver en historicus Orhan 
Pamuk over de afwijzing van het lijnperspectief in de schilderkunst door de 
Islamitische wereld, zodat daar de ontwikkeling van nieuw perspectief 

stagneerde. Hij beschrijft de onrust die ontstaat onder de miniatuurschilders 
aan het hof van de Sultan, als ze voor het eerst westerse schilderijen zien die 

met lijnperspectief zijn geschilderd.  
Lees meer  

 
DE MYSTERIEPLANETEN 

Uranus, Neptunus en Pluto, de spelmakers van het lot. Met o.a. informatie 

over het zonnestelsel als model van ons kosmische zelf en onze plek in het 
heelal. Wat doen ze in je horoscoop ? Wat mag je de komende jaren van ze 
verwachten? Voor welke persoonlijke keuzes kom je te staan?  
Lees meer  

 
BASICS in astrologie:  

wat is het en wat kun je ermee? Over het duiden van planeten, tekens, 
huizen en aspecten. Voorbeelden van transits; o.a in de horoscoop van Julian 
Assange, de oprichter van WikiLeaks.  
Lees meer  

 

http://www.inspiratiesite.nl/New%20Age%202012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS%20NOW.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE%20ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus%20Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Basics%20Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond2.html
http://www.inspiratiesite.nl/Basics Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/New Age 2012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS NOW.pdf
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WESTERS FENG SHUI  
Jezelf in harmonie brengen met de kosmos. Waarom blijft STONEHENGE ook 
na 5000 jaar fascineren? Wat valt er eigenlijk te zien en te beleven? En hoe 
kun je die beleving meenemen naar huis?  

Deel I    ORIËNTATIE IN DE KOSMOS  
De spirituele dimensie van Zenith en MC.  
Deel II   YGGDRASIL - DE WERELDES  

Bouw je eigen Stonehenge. Oefeningen om je  verbonden voelen met 
Hemel en Aarde.  

Klik hier >> 
 
LIBER DE VITA  

een baanbrekend werk uit de Renaissance over astrologie, magie en 

gezondheid door Marsilio Ficino. Het voorwoord dor Charles Boer geeft een 
goed beeld van de ontwikkelingen in die tijd en de betekenis van Ficino voor 
de psychologische astrologie  
Klik hier >> 
 

 
 

 
 
 

ONDER CONSTRUCTIE / PUBLICATIE IN 2011 
 
DE ANTI- AUTORITAIRE ERFENIS:  

Uranus en Pluto vormen tussen 2012 en  2015 zeven keer een vierkant. Deze 
knarsende en schurende planetaire energie brengt alle anarchistische 
thema's van de sixties weer tot leven: wat niet buigt zal barsten. Uranus 

speelt met de mythe van de vrijheid: van bevrijding tot fundamentele 
vrijheid. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de reparatie van Saturnus: je 
eigen broek ophouden en je eigen weg gaan. In aanbouw  
 

NEPTUNUS IN VISSEN  
Wereldwijd kosmopolitisme. De uitdaging om gestalte te geven aan de 
nieuwe mens. Neptunus loopt vanaf april 2011 in het teken Vissen. In 

aanbouw.  
 

HET BETERE KOFFIEDIK  
Navigeren op de sterren : transits en persoonlijke ontwikkeling. In aanbouw.  

 
 

 

COACHING  
en chakra psychologie 

 
kostenloze downloads:  

 
HOVENIER IN EIGEN TUIN  

Groei, volwassenwording en autonomie in de biologische, emotionele en 
spirituele ontwikkeling. Naast de lichamelijk volwassenheid (letterlijk: 

volgroeid zijn), kennen we de emotionele, mentale en spirituele 
volwassenheid. Tegelijkertijd is een deel van ons ook nog kind. Vanuit onze 
volwassenheid zijn we gewend om een beetje neer te kijken op dit 

kinderlijke, emotionele en onhandige stuk van onszelf.  
Lees meer >>  
 

FILOSOFIE & TEMPERAMENT  
Ken Jezelf! Op zoek naar innerlijk licht. Van Socrates en Plato tot de 
Stoïcijnen. Als je de Griekse geschiedenis nagaat begrijp je wel waarom ze 
daar zowel de filosofie als de democratie moesten uitvingen: het was een 

driftig, wraakzuchtig volk, dat best wat hulp en aanmoediging kon gebruiken 
om zich te leren beheersen. Op de tempels in Delphi stonden aanmaningen 
om in alles maat te houden en niets te overdrijven, waaronder de bekende 
spreuk 'Ken Jezelf' (gnothi seauton). Op deze spreuk is onze cultuur nog 
steeds gebaseerd. Lees meer >>  

http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER%20%20in%20eigen%20tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE%20en%20TEMPERAMENT.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse Feng Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER  in eigen tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FICINO Liber de Vita.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE en TEMPERAMENT.pdf
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Cursussen en 

workshops 
 

Kijk op de website van 

het Essence College 
waar ik les geef voor 
een overzicht van de 
mogelijkheden vwb 
intuïtieve ontwikkeling 
en de opleiding tot 
Healer, Reader en 

Reader-Coach.  
 

www.essencecollege.nl  
 

VASALIS EN DE KRACHT VAN EEN STERK KARAKTER  
Het gedicht 'Uittocht' en de horoscoop van M. Vasalis. De poëtische 
schokgolven van Vasalis zijn nog lang niet uitgewoed. De krachtige 
beeldentaal die uit haar verzen spreekt is fris gebleven. Over het gedicht 

'Uittocht' in de bundel Vergezichten en gezichten (1954), wordt verschillend 
geoordeeld. Er is onder andere gesuggereerd dat dit gedicht over waarheid 
en leugen gaat; of over de bijbelse uittocht uit Egypte en dat 'blootsvoets' 

zou slaan op het doen van boete. De uittocht zou haar inspiratie betreffen, 
zodat ze hierna niets meer schrijven kon. Het gedicht is vooral uitzonderlijk 
vanuit het perspectief van persoonlijke groei. Je kunt het lezen als een 
radicale oproep om jezelf te vinden en van daaruit te leven. Lees meer >>  
 

IK VIND MEZELF TE DIK  

Overgewicht en astrale energie. In gesprek met Jolanda K. over eten, 
afvallen en 'het intuïtieve dieet'. Het kernwoordvoor de maagchakra is 
voldoening - Voldaan zijn. Een onvoldaan gevoel op emotioneel niveau 
vertaald zich gemakkelijk naar een verstoord eetritme. Overeten is een 
patroon; evenals de tegenhanger hiervan: uit balans zijn door 'ondereten', te 
kieskeurig zijn, een slechte eetlust, moeite hebben met de opname en het 
verteren van voedsel.  

Lees meer >>  
 
 

NOG MEER …  
Op de Inspiratiesite vind je een aantal korte en langere artikelen over diverse 
onderwerpen, waaronder verschillen tussen Reiki en intuïtieve ontwikkeling; 
en  

'Pietje en zijn Vriendjes' - mijn eerste boek, een curieus tijdsbeeld dat ik 
schreef op 8 jarige leeftijd ... met een verwijzing naar het chanson 'avec le 
temps' van Leo Ferre' - lees meer >>  
CV Jan de Graaf: www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm. Voor een uitgebreid 
curriculum en publicatielijst klik naar:  
www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf  

 

INFORMATIE OVER ASTROLOGIE 
 

op mijn website:http://www.inspiratiesite.nl informatie over  
* de Planeten - een rondgang door de astronomie, de mythologie en de 
psychologie van de kosmos;  
* je Kernkwaliteiten en je Sterrenbeeld  
* de Maan in je horoscoop en de Maankalender  

 
 

PRAKTIJK 
Jan de Graaf en cursussen 

 

JAN DE GRAAF is astroloog, lichaamsgericht therapeut, docent intuïtieve 

ontwikkeling en auteur van diverse boeken op het gebied van 

persoonlijke groei.  

 

PRAKTIJK: astrologie en persoonlijke ontwikkeling  
 

* JE GEBOORTEHOROSCOOP: een consult duurt plm 2 uur. Het 

gesprek wordt opgenomen en op cd gezet. € 135,-  

* JAARHOROSCOOP: als vervolggesprek; hoe is het gegaan, waar sta 

je nu en wat zit er dit jaar voor je in het vat. €  110,- 

* RELATIEHOROSCOOP: drie sessies met je partner om samen te 

kijken naar jullie relatie. Pakket  €  375,- 

* PAKKET HOROSCOOP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: je 

horoscoop plus een kennismaking met individuele begeleiding in twee 

vervolgsessies. Pakket  €  245,-  

* READING EN COACHING: beter functioneren van binnenuit  

Een sessie Reading en Coaching kost  € 80,-  

 

AFSPRAKEN: MAIL jang@inspiratiesite.nl / tel 0172-645950  

http://www.essencecollege.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS%20en%20de%20kracht%20van%20een%20sterk%20karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK%20VIND%20MEZELF%20TE%20DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje%20en%20zijn%20vriendjes.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm
http://www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/planeten.html
http://www.inspiratiesite.nl/sterrenbeeld.html
http://www.inspiratiesite.nl/maankwaliteiten.html
mailto:jang@inspiratiesite.nl
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS en de kracht van een sterk karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK VIND MEZELF TE DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje en zijn vriendjes.pdf
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DE ASTRALE 
WERKELIJKHEID  

over het ontwikkelen van bewustzijn in de 
droomwereld 

 

Wat is echt - wat 
virtueel? 

De invloed van tv en 
internet maakt, dat we 
virtueel overal bij aanwezig 
zijn. Maar, hoe echt is een 
ervaring, hoe oprecht zijn 
onze contacten via de 
sociale media? De grenzen 
tussen de 'echte' en de 
'virtuele' werkelijkheid 
gaan steeds meer 
vervagen.  
 

Dit boek gaat over intuïtie, 
helder weten - en hoe je 
kunt focussen op wat 
wezenlijk belangrijk voor je 
is. Al lezend onderzoek je 
de stof waarvan dromen 
zijn gemaakt - en dus het 
wonder van de slaap en 
van astraal bewustzijn.   

BOEKEN  
op het gebied van astrologie  

en persoonlijke ontwikkeling 
 

BOEKEN EN PUBLICATIES  

In de loop der jaren heb ik diverse boeken geschreven op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling. Op de website vind je 'inkijkjes' van 

deze boeken om een indruk te geven van de inhoud.  

 

BESTELLEN:  

door overmaken op rekening. nr. 54 25 580 t.n.v. Uitgeverij 

Inspiratie te Bodegraven. Verzendkosten: bij bestellingen vanaf  € 

40,- betaalt u geen verzendkosten; daaronder een bijdrage van € 2,- 

per zending. Voor alleen de Maankalender cq het Rebirthing boekje is 

dit € 1,-. Verzendkosten naar België op aanvraag.  

 
'Mythen van de Dierenriem' en 'Astro Cards' zijn in herdruk. APO - Astrologie 
en Persoonlijke ontwikkeling is uitverkocht. Verkrijgbaar zijn momenteel:  

 

 De Astrale Werkelijkheid – het ontwikkelen van bewustzijn in de 

droomwereld. Astrale energie doorzien helpt om je zekerder te voelen, 

minder beïnvloedbaar te zijn en stelt je in staat om helderheid te 

verkrijgen waar eerder alles mistig leek. Je leert om misleiding en illusies 

te doorzien en met meer gemak je eigen groei te bevorderen. Zie de 

tekst hiernaast. ISBN 97- 90-71495-07-6 Paperback 192 pag.  € 18,90  

 

 Rebirthing - verbonden ademen  informatieboekje over de Rebirthing 

Ademmethode. Je adem is in computertermen de 

interface tussen voelen en denken. Rebirthing is een 

ademhalingsmethode die je in contact brengt met je 

eigen levensenergie. Deze methode verlost je van 

belemmeringen en psychische spanningen, zodat je 

zowel fysiek als geestelijk vrijer kunt ademen. Zowel de 

ademtechniek wordt beschreven als het persoonlijke 

proces dat hierdoor in gang wordt gezet. De 

adembevrijding maakt bewust van grenzen en 

beperkingen zodat die kunnen worden opgeruimd. Ook het 

hyperventilatiesyndroom en vijf dominante bewustzijnsfactoren die 

belangrijk zijn voor geestelijke en emotionele groei worden beschreven, 

alsmede het toepassen van de affirmatie techniek.  

Informatieboekje, 22 pagina's, met foto's, 5e herziene druk €  3,25 

 

 De Hemel heeft Voeten in de Aarde - astrologie als persoonlijk en 

spiritueel pad. Astrologie gaat over onze oriëntatie in de ruimte; het 

leven op aarde en de goden van vuur, lucht, aarde en water die ons 

daarbij van oudsher terzijde kunnen staan. Tot ver voorbij de 

Renaissance waren hemel en aarde innig verbonden. Je kon de hemel 

‘lezen’ om te weten hoe het hier beneden toeging, maar ook andersom. 

De kwaliteiten van planeten en tekens waren overal op aarde zichtbaar. 

Alles wat mooi en zacht is en lekker ruikt toont de kwaliteiten van Venus; 

Mars openbaart zich in ijzer en ruzie en de kleur rood; wie in de greep 

van Saturnus was geraakt en dus ten prooi aan depressie of ziekte kon 

genezen door Venus in te zetten: een bloemetje naast je bed, druiven 

eten, lichte opbeurende lectuur en zo meer. Het bloemenstalletje in de 

hal van het ziekenhuis doet nog steeds goede zaken; maar we zijn 

tegenwoordig de sleutel kwijt om het verband te zien. Veel van onze 

gewoontes en tradities verwijzen naar een tijd, dat je de wereld 

astrologisch kon duiden. Voor de moderne astroloog is dat nog steeds zo. 

'Planeten' zijn gewoon natuurkrachten die we in en om ons heen kunnen 

waarnemen en waardoor we onszelf en de mensen om ons heen beter 

kunnen begrijpen. ISBN 97- 90-71495-04-3 Paperback 224 pag.  € 14,50 
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 MAANKALENDER - verandering en groei van maand tot 

maand  

Een uniek middel om de invloed van de Maanfasen in je 

leven te volgen en er gebruik van te maken! De nieuwe 

Maan is van oudsher beschouwd als een nieuw begin; 

een tijd om te zaaien, dingen helder te krijgen en 

anders aan te pakken. Zo'n nieuwe Maan valt altijd in 

een bepaald huis van je horoscoop. Je krijgt de kalender 

daarom met een computerberekening. Daarop is precies 

te zien in welke huizen (ervaringsgebieden) van je 

horoscoop de nieuwe Manen vallen - en dus ook welke 

thema's deze maan(d) voor jou van belang zullen zijn!    De kalender 

begint op het moment van bestelling, waarvoor je de datum-, tijd- en 

plaats van geboorte op moet geven.  

5e herziene druk, met computer uitdraai persoonlijke gegevens; 

inclusief verzendkosten. Prijs €  9,- plus verzendkosten € 10,-  

 

 PROJECTIE, OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT  

Beeldvorming en 'plaatjes': de vicieuze cirkel van beelden. Zowel in 

persoonlijke relaties als bij alle vormen van hulpverlening, coaching, 

reading e.d. is beeldvorming bepalend voor het succes of falen ervan. 

Projectie heeft ook een helende werking in contact: 'gezien worden' is 

van levensbelang. Reader voor de Coaching opleiding. Ringband, 19 

pagina's, € 10,-  

 

 

 CHAKRA PSYCHOLOGIE 

Persoonlijke ontwikkeling, zeven bewustzijnslagen en de dynamiek 

van het evenwicht. Bewustwording is in tegenstelling van wat vaak 

gedacht wordt geen mentaal proces. Je kunt van alles gelezen 

hebben en ontzettend veel begrijpen - en emotioneel nog aan het 

begin staan van een daadwerkelijk veranderingsproces. Chakra 

psychologie bestaat dan ook voornamelijk uit oefeningen om de 

verschillende lagen van bewustzijn die ze vertegenwoordigen beter te 

leren kennen. Reader voor de Coaching Opleiding. Ringband 18 

pagina's € 10,-  

 

 

 HET HELEN VAN WROK EN MOK  

De kunst van het wraak nemen, quitte spelen, vergeven en zegenen 

in de emotionele werkelijkheid. Eigenlijk gaat het steeds weer om een 

proces van uit je trots stappen om in je hart te komen en de 

verschillende manieren om dat te bereiken. Reader voor de Coaching 

opleiding. Ringband 20 pagina's € 10,-  

 

 

 

 ASTROLOGIE EN THERAPIE - wegen tot verandering en groei  

De kenmerken van een aantal belangrijke op ontplooiing gerichte 

therapievormen en de koppeling aan astrologie komen uitgebreid aan 

de orde: Gestalt, Jung en op Jung gebaseerde astrologie, 

Psychosynthese, Process Oriented Psychology, Lichaamsgerichte 

Therapie. De horoscopen van de stichters van deze scholen geven 

een verrassend inzicht in de aard van hun leer en methodiek. Door 

deze horoscopen als voorbeeld te nemen wordt tevens een 

verhelderende indruk gegeven van de manier waarop astrologie 

inzicht kan verschaffen en essentiële thema’s kan aangeven die van 

belang zijn bij de persoonlijke ontwikkeling. Ringband, 85 blz., met 

afbeeldingen. Nog enkele exemplaren € 12,50  

 

Bestellen: zie de informatie op de vorige bladzijde.  
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