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ASPECTEN
De wereld zit vol spanningen. Onze wereld is anders al sterk vertechnologiseerd of
geinformatiseerd. Anderzijds is vooral langs de moderne media al heel wat geschaafd, zodat
het onderling gedrag, uiterlijk dan toch, dikwijls al meer "beschaafd" verloopt. Maar hoe dan
ook tussen mensen, tussen levensvisies, blijven de spanningen daarom niet minder. In de
moderne cultuur worden politieke spanningen in de maatschappij zoveel mogelijk
gekanaliseerd in politieke partijen. Het is de bedoeling dat enkele van die partijen de macht
nemen, andere voeren dan tegen die macht oppositie.
Langs dit voorbeeld kunnen we een glimp oproepen van de uiteindelijke werkelijkheid. Alle
krachten in onze werkelijkheid aanwezig kunnen weergegeven worden door wat we dan
goden noemen. Er zijn wel veel krachten werkzaam, vandaar ook waren er in de oudere
godsdiensten vele goden.
We kunnen er niet onderuit: krachten kunnen samenwerken maar krachten kunnen evenzeer
tegenover mekaar staan. Zo kunnen ook mensen tegenover mekaar staan. En hoewel de
common sense zou zeggen: waarom zouden we het onder mekaar niet goed doen, voor " de
korte tijd dat we hier lopen", de dagelijkse werkelijkheid is anders en zal altijd anders zijn. Zo
kunnen ook de goden samenwerken of tegenover mekaar staan. Astrologie is een middel om
met het verstand greep op onze werkelijkheid te krijgen. Alle goden worden herleid tot de
hemellichamen. Dan worden het hemellichamen die hetzij samenwerken, hetzij tegenover
mekaar komen te staan. De werkelijkheid nu is dat dit allemaal waar is. Grosso modo,
wanneer zon, maan of planeten driehoek, d.i. 120° van mekaar staan, dan werken ze samen;
staan ze echter vierkant of opposiet, d.i. 90° of 180° van mekaar, dan voelen wij hier op aarde
"vijandschap" tussen die planeten, ze werken tegen mekaar in.Deze planetaire verhoudingen
weerspiegelen zich onweerlegbaar in alle gebeurtenissen op aarde en dit op elk niveau.
De posities van zon, maan en planeten tegenover mekaar noemt men in de astrologie de
aspecten.

ASTROLOGIE
Astrologie of te sterrenkunde ( zoals psychologie = zielkunde) ofte sterrenleer ( zoals
pathologie = ziekteleer) is de haast fysieke moeder van alle denken, alle godsdiensten, en alle
wetenschap. En van deze stelling zal ik nooit iets terugnemen.

Zelfs al kunnen wij al op de maan wandelen, en kunnen we met
onze geavanceerde techniek in de omgeving van verschillende planeten komen, de sterren zelf
bereiken we nooit. Astrologie gaat dan ook, natuurlijkerwijze a.h.w., niet over die sterren zelf.
In hun nabijheid zouden wij trouwens onmiddellijk verschroeien en opbranden. Daarom gaat
astrologie niet over die sterren maar over onszelf. Wij kunnen die sterren alleen maar
beschrijven met wat wij hier rond ons zien, wat wij hier meemaken, en zo is dan ook
gebeurd.
Astrologie is de moeder van zoveel, en daar, nogmaals, neem ik niets van terug maar is niet
onze eigen moeder. Onze moeder is een heel concrete vrouw, even fysiek aanwezig als wij
zelf fysiek aanwezig zijn. Maar "de mens leeft niet van brood alleen". Astrologie is
uiteindelijk de enige ware spirituele moeder, en godsdiensten, goden, en alle andere spirituele
houvasten zijn uiteindelijk maar kinderen van haar. Wie wij zijn, en wat wij hier komen doen,
dat ligt in onszelf. Maar buiten ons is de enige echte steun, de enige spirituele moeder de
astrologie. Over dit alles gaat het in deze website.

ASTROLOGISCH LEVEN
We kunnen natuurlijk ook een kinderlijk leven aanhouden. Je bent dan op aarde
terechtgekomen, en vol bewondering kijk je naar al die wonderlijke dingen die rond en met je
gebeuren. Waarom niet? Jong oogt fris. Maar als we allemaal kinderen blijven, en niemand
neemt nog een soort ouderrol op zich, dan lopen we gegarandeerd vroeg of laat met zijn allen
tegen de muur of de ravijn in.
Maar het is overtrokken te beweren dat mensen zich opzettelijk als kinderen zouden gaan
gedragen. Uiteindelijk zijn er altijd enkelingen tussen die in het ontstane gat springen. Dat wat
er bekokstoofd wordt, er nogal kinderlijk uitziet, is een andere zaak. Het was zeker niet de
bedoeling zo kinderlijk te zijn.
Wij mensen fantaseren, projecteren en anderen maken dan gebruik van die projecties om wat
meer samenleving op poten te zetten. Men schuift een god naar voor die dan aanbeden wordt
en die zijn aldus ingezamelde macht aan de leiders van de groep delegeert. Wij,

hedendaagsen, vinden die vroegere samenlevingsvormen kinderlijk, maar zien intussen niet
hoe kinderlijk we zelf bezig zijn. We kunnen trouwens moeilijk anders. We hebben ons
waargemaakt door ons wat tegen de kosmische invloeden af te zetten. Dan resten ons alleen
nog maar wat willekeurige constructies, die al vlug weer door andere moeten worden
vervangen.
Van boven af of van buiten af gezien zouden wij, mensen, te beperkte wezens zijn. Terwijl de
kosmische krachten zich blijvend laten gelden, bouwen wij mensen een eigen wereld uit.
Natuurlijk maken we hierbij ook gebruik van de kosmische krachten, want iets anders is er
niet. Toch grijpen wij in, creëren in onze microkosmos andere verhoudingen, terwijl wij in
feite ontoereikend zijn om de aldus op gang gezette evolutie vol te houden. In feite werken
wij met grondstoffen die we zelfs niet meer willen beter kennen. We zijn dieven, dieven
vervuld van haat voor de eigenaar die we bestelen. We houden vol dat we het recht hebben
ons zijn eigendom toe te eigenen. Want wie zou hij kunnen zijn, dat hij het recht zou hebben
meer te hebben dan wij. Het is in onze speelse manier van zijn gemakkelijk theorieën te
bedenken die ons steelgedrag rechtvaardigen.
Maar dit alles is natuurlijk verre van ASTROLOGISCH LEVEN.

ASTROLOOG
Het kan op aarde gebeuren dat je zielsveel van een meisje houdt, maar ze wijst je af en papt
aan met een ander. Het kan gebeuren dat je een kind baart, dat echter kort na de geboorte
sterft. Het kan gebeuren dat je, nu man en vrouw samen, een groot, mooi huis hebt gebouwd,
dat echter plots in één nacht volledig afbrandt. Al die wrede dingen gebeuren op aarde, en
veel verweer daartegen hebben we niet.
De astroloog is in de huidige tijden een vreemd wezen geworden. Zijn beweging is die van de
wanhopige. Hij richt zijn blik ten hemel en zoekt daar antwoorden. Zoals de wanhopige zijn
armen ten hemel strekt en het naar de sterren uitschreeuwt. Het blijft een vreemde
gewaarwording maar de sterren geven antwoord. Het onthutst telkens opnieuw: wanneer je
lang en geconcentreerd naar de hemel kijkt, dan komen de verklaringen je zo te binnen, en je
gaat steviger in het aardse leven staan.
Astrologie is de wetenschap van de goden. Wanneer de goden aan wetenschap doen, dan
beoefenen zij de astrologie. Echter, terwijl zon, maan, planeten en sterren inderdaad bestaan,
bestaan de goden eigenlijk niet, of ze moesten zelf planeten zijn. De goden zijn reeds de mens
die zich tussen de hemellichamen beweegt.
De astroloog is de denker onder de mensen. Hij is de wetenschapper bij uitstek. Hij streeft
ernaar dat zijn daden in overeenstemming mogen zijn met al wat is. Daarom ook is hij wat

vreemd geworden onder de mensen. De mensheid is nu eenmaal een verengde richting
ingeslagen, terwijl de astroloog aan de totaliteit recht wil blijven doen.

ASTROLOOGIE : DE SCHERPRECHTER
Het staat buiten kijf: al wat tussen de mensen komt en een tijdlang tussen de mensen leeft gaat
er uitzien als de mensen. Daar is niets op tegen. Alleen op den duur blijft er van de
oorspronkelijk zuivere gedachte niet veel meer over. Astrologie, de zuiverste aller gedachten,
de scherprechter dus, maar ook alle godsdiensten en ideologieën, alle wetenschappen zijn in
hetzelfde bedje ziek. En wat dan nog. Het enige dat waarlijk telt is dat onze broeders en
zusters, en ook wij wat minder lijden, en als de zuiverheid van een intuïtie er dan wat bij
inboet, so what.
De zuiverste positie die een mens tegenover zijn situatie ooit heeft ingenomen, is zijn
astrologische positie. Het heeft dus wel niet mogen duren. De wetenschap die astrologie is
heeft kinderen gebaard, en die kinderen hebben na verloop van tijd het roer overgenomen,
eerst resems godsdiensten, daarna wat ideologieën, ten slotte een kille, oervervreemde
wetenschap, en in dat tijdperk leven we nu, de Kali Yuga.
Het is niet meer na te tellen hoeveel protheses en andere artefacten de mens uiteindelijk moet
gaan plaatsen om overeind te blijven. Gelukkig is er weer die oude astrologie, zij het zwaar
verwaterd en vertroebeld. Zij is aanwezig gebleven en vult wat de gaten, die een op hol
geslagen samenleving maar al te vaak achterlaat. Er is zeer veel uitzichtloosheid, zeer veel
wanhoop, en het is dan ook maar normaal dat afgekalfde godsdiensten en starre wetenschap
die oude denkpatronen, die in hun ogen al lang moesten overleden zijn, in media en
magazines niet meer kunnen tegenhouden. Natuurlijk, slechts bij mondjesmaat worden die
oude stellingen doorgelaten, en daarom misschien nog niet opzettelijk, in zwaar vervalste
vorm. Als de astrologie, de scherprechter, weer in haar ware gedaante zou mogen opstaan,
dan valt heel veel van wat mensen tot nog toe hebben bewerkstelligd aan diggelen.
Maar de astrologie is nu eenmaal zo rijk dat zich zelden een mensenhoofd ontwikkelt dat die
volle rijkdom in zich kan opnemen. Om van het doorgeven aan anderen maar te zwijgen. Zo
gebeurt het dan dat wij mensen maar blijven aanmodderen terwijl de antwoorden in ons er wel
degelijk zijn.
Toegegeven, wij mensen zijn intussen een zwaar vermoeide vorm van leven geworden. Ten
gevolge van ons geheugen slepen wij eeuwen uitvindingen, uitspraken mee. Al wat wij ooit
gezegd of verkondigd hebben, is ook al ooit achterhaald geworden. En al wat wij denken als
nieuw te zeggen, is ooit al gezegd en dus ooit achterhaald.
En toch, verloren is het zeker niet. De ware astrologie blijft in leven, ook al zit ze onder de
vele leugens en leugenachtigheden van de huidige tijd verborgen.. De oermoeder van alle

wetenschappen heeft ons niet in de steek gelaten, en zal, o.a. in deze website weer in haar
volle glorie verschijnen.

DE SPIEGEL
" Das Ding an sich ist ein Unbekanntes". Voor de planeten geldt dit evenzeer. Wat de
planeten in hun volheid zijn weten wij helemaal niet. Noch in hun astronomische aspecten,
noch in hun astrologische. In deze astrologische webstek beperk ik me tot dit laatste. Jupiter
bv. Wij kunnen alleen bij benadering de astrologische uitwerking van Jupiter kennen hier op
aarde. En dan nog. Jupiter werkt hier nooit alleen, nooit zuiver. Steeds werkt hij in al of niet
combinatie met andere "hemellichamen", steeds vanuit een bepaalde hoek, wat weer telkens
zijn effect modelleert. Jupiter zelf blijft " een grote onbekende".
Uiteindelijk kun je de wisselwerking tussen de bewegingen aan het firmament en onze aardse
gangen het best vergelijken met de werking van een spiegel. Onze levenswandel en
lotgevallen spiegelen zich af in de bewegingen van de planeten. Wel is het zo dat de actie zelf
in eerste instantie aan het firmament gebeurt. Wij zijn de spiegel, wij zijn de reactie, de echte
actoren zitten daar boven. Je mag nog zoveel moorden plegen, een kernoorlog mag in zijn
volle omvang losbarsten: het zal de loop van de planeten niet veranderen. Anderzijds is het zo
dat zelfs maar een schijnbare beweging van een planeet, een retrograde beweging bv. hier op
aarde al zijn repercussies heeft. De actie gebeurt aan de hemel, en wat wij doen gebeurt
binnen de door de hemelbewegingen aangeduide grenzen. Anders gebeurt het gewoon niet.
Dit inzicht is in alle grote godsdiensten terug te vinden. De mens kan wel wikken, het zijn de
goden die beschikken. Het is het firmament dat beslist wat hier kan en wat niet.
De "spiegel" werkt niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd. Aan het nu is een verleden
voorafgegaan, en na het nu volgt een toekomst. Het verleden van het ik, dat hier nu schreef, of
het ik, jij dus, dat dit nu leest, is voor enkele jaren bekend, is echter voor het grootste deel
voor ons onbekend. Men vat dit meestal samen in het begrip : "vorige levens". Ook die
"vorige levens" vormen een spiegel ten op zichte van dit leven. En weer is er de dwingende
parallellie: zoals de hemelbewegingen de grote lijnen van onze wedervaren nu bepalen, zo
ook bepalen die vorige levens de perken waarbinnen wij nu handelen. Het concept " de
spiegel" is een denkpiste die vele perspectieven opent. Het onthutsende hierbij is dat we hier
in de buurt van de ultieme waarheid zijn.

HET NEPTUNIAANSE BEDROG
Je kunt zomaar niet blijven tegen de stroom in roeien. Je kunt niet eeuwig afdwalen. Ten
lange leste zullen elementaire dingen je ontbreken. Je hebt geen voedsel meer, je veiligheid is

niet langer verzekerd, je wordt ziek van ontbering en de dokters die de samenleving had
voorzien zijn er niet meer om je te genezen.
Ook in de kosmos kan men niet eeuwig afdwalen. De mens is nu eenmaal een wezen met een
spirituële component en een aardse component. Het spirituële kan men, omdat dit nu eenmaal
dikwijls een spelbreker is, een tijdje in de ijskast stoppen. Dit mag echter niet blijven duren,
of ziektes ontstaan waarmee we geen voeling meer hebben. We snappen dan helemaal niet
meer van waar al die ellende komt.
Wanneer de wandelaar voorbij gaat, blijft nog even zijn schaduw hangen. Zo ook bij ons
mensen. Het spirituële dat door een kramikkelig, maar toch aandachtig in stand gehouden
systeem, onderhouden werd, verdwijnt niet eensklaps. Nog even blijft de schaduw
hangen. Kinderen herinneren zich nog ouders en nonkels met principes en waarden, al gaan
zij zelf resoluut de weg van de minste weerstand, gretig graaiend waar het geld te vinden is.
Hun kinderen zullen geen echo's van waarden meer horen.
Het platte materialisme wordt echter overtuigend weerlegd door een denksysteem, waarin
astrologie centraal staat. De materie met haar wetten heeft haar rechten, maar er bestaan ook
spirituële wetten die even onwrikbaar zijn. Die wetten worden momenteel massaal overboord
gegooid als niet meer in, niet meer bruikbaar. Astrologie is een analogische wetenschap, die
handelt over heel reële, werkzame kosmische krachten. Wanneer Saturnus daar in je
horoscoop staat, dan staat hij daar en zijn werking in je leven is onmiskenbaar. En hij werkt
precies zoals hij in je horoscoop geconcipieerd is. Dat mensen nu vanuit een leugenachtig
brouwsel handelen, kan niet anders dan op korte of langere termijn grote schade
berokkenen. Mensen vinden het niet meer opportuun naar de waarheid te zoeken. Allemaal
tijdverlies, denkt men dan maar. Liever een fictieve constructie bekokstoven, en vandaar uit
een hele resem valse lijnen laten vertrekken. Het eerste slachtoffer is dan de communicatie:
groepen mensen begrijpen mekaar niet meer, en drieste aanslagen, vals verzonnen oorlogen
met niettemin doffe ellende en vele doden, zijn hier het onvermijdelijke gevolg van.

HOE IS DE WATERMAN ?
De waterman is soms geniaal ( Mozart, Schubert), soms ook een beetje gek. Waterman is
ergens de periode van de tweede jeugd, waar Ram voor de echte jeugd, de kinderjaren staat.
Waterman komt in de "oude dag", een periode waarin de mens weer "kinds" kan worden.
Andere kant van de medaille is de wijsheid bij waterman, die dan weer een andere wijsheid is
dan het teken voor wijsheid bij uitstek: Vissen. De wijsheid van Waterman is iets meer
aardegebonden, is de wijsheid van de Franse Revolutie: liberté, egalité, fraternité. Waterman
is ook wijs in die zin dat hij voor het recht, de vrijheid opkomt, ook al brengt hij daarmee zijn
eigen carrièrre, of zelfs zijn leven, in gevaar. Waterman is door de meeste andere tekens

moeilijk te vatten. Ook de psychiatrie krijgt er geen vat op en kan hem/haar moeilijk
behandelen. De organisatie, de baas van de organisatie kan hem/haar nooit helemaal
"inkapselen. Geen enkel zgn."hoger" belang kan hem tegenhouden. Waterman is de tegenpool
van Leeuw. Waar Leeuw staat voor zomer, de natuur in volle bloei, staat Waterman voor
winter, afwezigheid van (zonne)licht en zonnewarmte. De cultuur, de beschaving, het denken
komt dan op het hoogtepunt. Waterman heeft inderdaad dikwijls bij een eerste contact iets
kouds over zich, wat wel plots (Uranus) kan omslaan in onverwacht extreme warmte. Ziet
trouwens dikwijls iets minder klaar in eigen gevoelens. Waterman staat onder Uranus. Beide
heersen over de astrologie. De astrolo(o)g(e), de astrologie valt onder al wat hierboven
beschreven is. Het is een wat tragisch mens. Gewoon op zijn/haar intuïtie, gevoelens,
"aandriften" af gaan, is voor de astroloog niet voldoende. Die geraakt zo met het leven niet in
het reine. De astroloog moet naar de hemel ( het oud-griekse woord voor hemel = oeranos)
kijken. Zonder het mentale werk tussen de sterren lukt het hem/haar in dit leven niet.

HOROSCOOP
Wij, mensen leven vervreemd. Je zou je kunnen voorstellen dat er ooit iemand, of enkele
mensen in volledige harmonie met de kosmos geleefd hebben. Daar zijn wij momenteel ver
van af. Kijk naar het aardoppervlak, onze zogenaamde biotoop. In de loop der eeuwen, vooral
dan de laatste eeuwen, jaren is die grondig veranderd.
Die mens, die volledig in harmonie leefde, heeft zoals de Adam uit de
scheppingsverhalen, in concreto natuurlijk nooit echt bestaan. Maar stellen we
hem ons nu toch voor, dan mogen we ons indenken dat die mens nooit een
horoscoop heeft getrokken. Die mens had daar geen behoefte aan. Hij had geen
medium nodig, hij keek naar de hemel en wist zijn plaats in de kosmos. Hij wist wat hij hier
komt doen, hij gaat met onregelmatigheden rond hem om zoals het hoort. Die
onregematigheden ziet hij zowel in zijn omgeving als in en tussen de medemensen. En hij
gaat erop af met vaste hand, want hij WEET.
De waarheid echter is dat geen enkel mens, ooit, die volledige harmonie blijvend hier op
aarde kan beleven. Het is duidelijk ook nergens de bedoeling. Anderzijds is en blijft er maar
één waarheid, en die ligt in het Al, de kosmos. We kunnen het negeren, we kunnen het
vergeten, we kunnen er door allerlei obstakels ver van afgesneden zijn. Maar het is en blijft in
elke mens, we willen ergens terug contact krijgen met die eenheid, ook midden de aardse
beslommeringen.
Het is niet nodig daarom ongelukkig te zijn. Maar het is duidelijk dat onze wereld zoals wij

die door de eeuwen heen hebben ingericht, ons eerder van dit contact wegleidt dan ons ernaar
toe helpt. En toch kan alleen daaruit de echte menselijke houding komen, het echte zuiver
menselijk inzicht. Er wordt op aarde momenteel dan ook onnoemelijk veel tijd verloren,
onnoemelijk veel gedwaald.
Het instrument dat bij uitstek geschikt is om hier de schade binnen redelijke perken te houden,
is de horoscoop. Want enige vervreemding zal er altijd zijn. Die is er, van zodra men is
geboren.

KARMA EN ASTROLOGIE
De ganse horoscoop is karmisch. Een Scandinavische astrologe stelde het eens, bewust ludiek,
zo voor: het is alsof wij, tussen twee aardse levens in, terwijl we dus aan gene zijde zijn, een
firmament uitkiezen ( de toestand aan de hemel in onze radix), en die als een soort postkaart
versturen naar de nieuwe mens waarin we op het punt staan geboren te worden. Wij hebben
dus zelf onze radix bepaald, en kunnen die eens we geboren zijn, gaan lezen en ontcijferen, en
dat kan ons heel wat vooruit helpen. Terwijl wij nog vóór dit leven aan gene zijde waren,
stuurden wij zelf de opdracht met het karma dat we in het leven nu willen oplossen + de
middelen die we aan onszelf voor die oplossing ter beschikking stellen ( Of we dit alleen
doen, of in samenspraak met God of gidsen, is een andere discussie) - De radix kun je ook
zien als een soort spiegel. Vanuit vorige levens + tussenperiodes aan gene zijde spiegelen wij
in het firmament onze karmische situatie. Wanneer wij dan geboren zijn, kijken wij terug naar
die spiegel, en zien, nu met onze intussen aardse ogen, onze geboortehoroscoop, waar wij, nu
met ons aardse verstand heel wat kunnen uit afleiden. Let wel: een gewone spiegel is neutraal:
hij spiegelt gewoon alles wat voor hem komt zoals het is, hij zal bv. evengoed een moord
spiegelen als een vaas bloemen, telkens zonder enige emotie, zonder enige goed- of afkeuring.
Zo is ook onze radix aan het firmament. De radix geeft gewoon de gegevens door, zonder
meer. - Een essentiële gedachte bij "astrologie en karma" is dat die combinatie geen enkele
moraliserende uitspraak doet. Karma is op het diepste niveau noch goed, noch slecht. Wel is
de wet van oorzaak en gevolg absoluut. Onvermijdelijk zal een daad ( ook uit een vorig leven)
ooit een gevolg uitlokken. Ooit komt loontje om zijn boontje, al is dit in ons tijd-denken
eeuwen en zo vele levens later. - En waarom is dat allemaal zo? Omdat alles één is.

KOSMISCHE PATRONEN
Kosmische patronen zijn een realiteit zoals een voorbijrijdende auto een realiteit is.
Het is hier nodig even aan te stippen dat veel dingen, die wij in de praktijk als realiteit
behandelen, in wezen geen realiteit zijn. Zoals binnen bepaalde visies de goden. De goden

zijn in wezen geen realiteit. Zij treden wel op als een beeld voor realiteit, en die realiteit is dan
die van de kosmische patronen.
Nu, nu wij ons kunnen indenken dat veel van die dingen passé zijn, zijn wij soms verbluft
wanneer wij naar ons verleden als mensheid terugkijken. We zien dan hoe dat vreemde
wezen, dat wij zelf nog steeds zijn, zwoegt met zijn benarde situatie. Een mens zit met
verlangens, overrompelende behoeften, angsten. Daarnaast ook de mogelijkheid tot dromen,
fantasieën uitbouwen, beelden maken van wat hem bezielt. Zo projecteerde de vroegere mens
zijn driften en angsten in goden. Maar dan was hij al weer ver weg van de kosmische
patronen, die een veel groter realiteitsgehalte hebben dan al die geprojecteerde goden. Maar...
de menselijke positie blijft uiterst tragisch. In zijn aandrift om het toch maar te beredderen,
dichtte hij aan die goden de kosmische patronen toe. Bij kosmische patronen gaat het dan
inderdaad om een reële kracht of energie, die de geprojecteerde goden zogezegd maar al te
goed konden gebruiken.
Ook in esoterische scholen zal men er nooit echt uit geraken. Bv. onze planeten zijn materie,
maar zijn eveneens ergens spirituële entiteiten. Hoe wij ons uiteindelijk, na al die eeuwen
theorieën en genieën, ons die spiritualiteit van planeten het best voorstellen, zal altijd
onduidelijk blijven.
Toch zullen reeds eeuwenoude blokkades in ons denken moeten doorbroken worden. En één
daarvan is onze visie op...kosmische patronen

LEVEN VERSUS MATERIE

Dit is maar één hypothese naast zovele mogelijke andere: Op school hebben we geleerd dat
het eerste leven de amoebe was. Misschien heb ik niet goed opgelet; misschien heeft men
intussen nog vroegere levensvormen ontdekt. Mijn hypothese hier is dat het leven eigenlijk
een degeneratie is. Waar een gewoon "zijnde" geen last heeft met het in stand houden van zijn
permanentie, heeft het leven dit wel. Het leven in een levend wezen houdt het maar een
beperkte periode vol. De levende wezens die wij meestal kennen zijn op zich nooit volledig;
ze zijn, natuurlijk afdoende bekend, ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. Nogmaals, zoals tot
den treure bekend, wanneer de twee "samenkomen" ontstaat er een nieuw levend zijnde. Men
zou misschien denken: nu is het probleem opgelost, nu is het weer eentje dat zijn permanentie
kan verzekeren, maar nee, het is weer een mannetje of een vrouwtje, met zeer beperkte
levensduur etc. Ook daar kan het leven zich alleen bestendigen door zich opnieuw voort te
planten, met weer hetzelfde "wanhopig" resultaat. Terwijl een rotsblok, op wat erosie na,
millennia lang stabiel blijft, is het leven aan ontelbare invloeden zwaar onderhevig. Warmte,
koude, ziekte en noem maar op. Echter niet alleen de atmosferische omstandigheden "

teisteren" dit levende wezen, ook de kosmische, zoals astrologen maar al te goed weten.
Nogmaals samengevat: leven is degeneratie.Enkele verduidelijkingen:
- "Het leven is degeneratie": het woord "degeneratie" heeft hier geen enkel waardeoordeel in
zich. De "gewone" toestand en de gedegenereerde toestand zijn ( qualitatief, "moreel")
evenwaardig. Degeneratie betekent alleen dat een kenmerk dat er in de "gewone" toestand
was nu verdwenen is. Dit kenmerk is hier de "probleemloze instandhouding".
- Een eenvoudig voorbeeld van leven is een boom. Bekijk die boom vanuit voormeld
perspectief. Een boom is niets anders als een poging niet zichzelf, maar gewoon het boomzijn te bestendigen. Een boom is dus niet anders dan wortels in de grond ( aangepast aan
aarde) en wortels in de lucht ( aangepast aan lucht, dus bladeren i.p.v. grondwortels). Het
enige wat een boom zelf doet is vruchten dragen. Vruchten hebben als enig doel het boomzijn te bestendigen ook als dit specifiek exemplaar is afgestorven. Vruchten zijn alleen
voorplantingszaadjes ( die het boom-zijn dragen) omgeven door het eerste noodzakelijke
voedsel, het vrucht"vlees" dus. De boom staat hier exemplarisch voor alle levende wezens:
hun enige doel is hun specifieke levensvorm te laten voortbestaan. En die specifieke
levensvorm moet voortbestaan omdat hij in het verleden bewezen heeft efficiënt te zijn om
leven in stand te houden. ( ik moet hier dus alle beelden vanuit verschillende denkrichtingen
door mekaar gebruiken; ik tracht enkel zo begrijpelijk mogelijk te zijn).
- Niet alleen het leven bestendigt, al wat bestaat ( dus ook het levenloze) bestendigt. Wij, met
onze zintuigen zien wel iets statisch, in werkelijk is alles in volle beweging, het is één groot
gekrioel van atomen etc. door mekaar. Wel volgen in het "levensloze" die atomen vaste
regels. Wij zien dan ook een rotsblok, die millennia lang dezelfde blijft. "Ooit" zijn die vaste
regels doorbroken - let wel: wij mensen zijn alleen in staat in beelden te praten - en is ergens
leven beginnen "woekeren". Hoewel "het leven" de vaste regels doorbroken had, heeft die
"ontsporing" ( een ander woord voor leven) zich tot op de dag van vandaag kunnen
handhaven, en doe ik hier deze zondagmorgen wat ik doe.
- Voorlopig ziet het er naar uit dat de "ontsporing" (het leven) dat zich hier rond deze
planeetkorst ontwikkeld heeft binnen zoveel lichtjaren weer zal verdwijnen. Het probleem dat
zich zal stellen, wanneer de ster van dit stelsel( de zon dus) zal uitdoven, zal er wellicht te
veel aan zijn. Of het mocht zijn dat de mens zich intussen reeds naar andere sterrenstelsels een
weg heeft gebaand. De overlevings"drift" van levende wezens mogen we toch als enorm
beoordelen. Misschien redt het aardse leven het toch.
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MERCURIUS
Mercurius is van oudsher de boodschapper. Iedereen heeft in zijn horoscoop een Mercurius
staan, en telkens komt die Mercurius met zijn boodschap. Mercurius kan in de horoscoop een
sterke plaats innemen en dan komt die boodschap in die bepaalde incarnatie door. Zoals uit de
feiten blijkt, brengt niet iedereen zijn boodschap. Trouwens, boodschappen kunnen door het
contact met het aardse leven sterk vervormd worden. Ze kunnen ook degenereren tot
regelrechte leugens en ander bedrog. Mercurius is niet alleen de boodschapper, maar ook de
communicator, ook de handelaar, en waar handel is, is bedrog, misschien nog meer in het
verleden, nooit ver af.
Mercurius is een mooi voorbeeld van hoe het er hier, onder geïncarneerden, en dat zijn we
allemaal, kan aan toe gaan. Mercurius kan de boodschapper van de goden zijn, maar staat
evenzeer voor de gewiekste handelaar, die door zijn taalvaardigheid zijn producten ver boven
prijs kan van de hand doen. En toch, als boodschapper van de goden, zelf ook god, beschikt
ook Mercurius over een enorme kosmische macht.
Wanneer Mercurius in een horoscoop sterk geplaatst staat, kan hij inderdaad een heel
menselijk leven naar zijn hand zetten. Aan de wil van de goden valt niet te tornen. Wanneer
de goden hebben beslist dat langs jou, langs je Mercurius dus, een boodschap zal verspreid
worden, dan is geen kosmische ingreep te groot, ze zal toch gebeuren. Alles, letterlijk alles,
kan gemodelleerd worden in de handen van de goden. Die precieze ouders, die precieze

geboorteplaats, die concrete ontmoetingen, die grillige loopbaan, alles kunnen de goden
bepalen zodat uiteindelijk hun boodschap op de meest overtuigende manier doorkomt.

MERCURIUS 2
Mercurius is de planeet die het dichtst draait rond de zon. Vanaf de aarde gezien is Mercurius
steeds in de nabijheid van de zon waar te nemen. Ook in de horoscoop vind je Mercurius
steeds binnen een aantal graden rond de zon.
Mercurius, dicht bij de zon, dicht bij de goden, is van oudsher hun boodschapper geworden.
En vanuit zijn basisbetekenis, de boodschapper, heeft hij wellicht zijn talen ontwikkeld, wordt
de communicator, en wordt in aardse aangelegenheden ook de handeldrijver, de handelaar.
De betekenis van Mercurius komt vooral voort uit zijn unieke positie in het zonnestelslel. Hij
staat het dichtst bij de zon. Hij zit er a.h.w. met de neus op, en is als dusdanig in staat de zon,
de god van het meest dichtbij te kennen. Zijn kennis, zijn inzicht geeft hij dan aan de minder
fortuinlijken, de verder afgelegen planeten door. Waaronder de aarde, en dus wij. Ook de zon,
de god, schijnt het felst op Mercurius, toont aan Mercurius haar kracht en licht het
duidelijkst.
Mercurius staat tegenover de zon in een kosmisch patroon - het dichtst bij - dat zich ontelbaar
malen in het zonnestelsel herhaalt. Zo ook in een gezin. Een volledig gezin bestaat uit de twee
ouders en een aantal kinderen. Overeenkomstig de zon met een aantal planeten. Het eerste
kind, de oudste, neemt de plaats van Mercurius in, zit dus met de neus op de ouders, en krijgt
ook van hen het felste licht. Let wel: wanneer wij over het zonnestelsel spreken, hebben wij
het alleen over ruimte: ruimtelijk staat Mercurius het dichtst bij de zon. Bij het gezin spreken
wij over tijd. Het oudste kind is de eerstgeborene, leeft een tijd met de ouders als enig kind,
kent de ouders reeds in hun nog jongere jaren, ziet de relatie van de ouders in haar naakte
gedaante, zonder andere kinderen.

MERCURIUS CONJUCT SATURNUS
In ieder begin zit de volledige afwenteling, ontwikkeling besloten. Wanneer je met deze
gedachte niet vertrouwd bent, neem ze voorlopig aan als hypothese. Wanneer de
werkelijkheid zich aan je toont zoals die uiteindelijk is, zal alles duidelijk worden.
Bij het begin van een bepaald mensenleven staat, astrologisch technisch gesproken, aan het
firmament Mercurius dus uitgaand gelijk Saturnus. Dit betekent dat korte tijd voordien
Mercurius, de snellere planeet, vanop de aarde uit gezien, de tragere planeet Saturnus is
voorbijgegaan. Dit voor ons "moderne" denken totaal te verwaarlozen gebeuren zal in
concreto het op stapel staande menselijk leven grondig tekenen.

De mensen zijn nog altijd bezig " de taal van de kosmos" te ontcijferen. Maar dat zijn niet
zovele mensen meer. Waar in oude tijden haast iedereen wat van die taal wilde leren, zijn het
nu maar de volharders die in die zoektocht verdergaan. Het is zeker geen eenvoudige taal. Ze
geeft steeds weer aanleiding tot nieuwe meningsverschillen. Maar over de grote lijnen is er
toch een zekere consensus. Zo is algemeen aanvaard dat de planeet Mercurius iets met
denken, communicatie, onderhandelen, handel drijven te maken heeft. De planeet Saturnus
zou, waar die zich in de horoscoop ook bevindt, remmend werken, tot bezinning dwingen,
zelfs behoorlijk onwrikbaar zijn, als was hij de drager van het niet te ontwijken,
onvermijdelijke lot.
In ons genoemde bepaalde mensenleven, stond dus Mercurius bij de geboorte net voorbij
Saturnus. Mercurius, die ook de boodschapper van de goden wordt genoemd, komt, daar het
zijn natuur is, met zijn boodschap, maar in dit geval is er remming, hinder, obstructie
alom. Mercurius is langs die bepaalde persoon terug op aarde gekomen, maar dat het de aarde
is, dat zullen we wel weten. Saturnus staat ook voor aarde, is niet meer vloeiende lava maar
gestolde lava. Saturnus staat ook voor tijd. Waar geesten in een flits in mekaars nabijheid
komen, spreidt Saturnus alles uit over de tijd, en niets zal gebeuren zolang de tijd ervoor niet
rijp is.
Laten we stellen dat Mercurius bij genoemde persoon inderdaad met een boodschap van de
goden komt. Dit zal dan blijken uit zijn plaatsing ( teken, huis) en de aspecten die hij met
andere planeten vormt. Aanvankelijk echter komt van die boodschap niet veel in huis. Want
onvermijdelijk zal Saturnus zijn remmende werk doen.
Je wordt dan geboren in een tijd, een streek en een familie waar je grotendeels het zwijgen
wordt opgelegd. Er is angst zowel in het tijdsgewricht als in de streek, want men is volop
herstellende van de oorlog die daar nog maar enkele jaren terug heeft gewoed. Oorlog was
verbergen, oorlog was zwijgen, liegen, bang zijn, vrienden plots verliezen. Oorlog was
donkere sluwheid, je hachje redden. En die sfeer blijft maar hangen hoewel het kind
rechtstreeks niets meer van die oorlog ziet. Het wordt zwaar geremd in zijn spreken maar
weet eigenlijk niet waarom. Hetzelfde met de familie. Wanneer een kind in een familie
geboren wordt, heeft die familie voorafgaand al een hele geschiedenis, heeft de relatie tussen
de ouders al een hele geschiedenis, waar het kind niets van afweet. De relatie tussen de ouders
is er, maar vanuit welke oorzaken en motieven ze tot stand gekomen is, daar weet het kind
niets van.

NOSTRADAMUS
Indien astrologen een patroonheilige zouden hebben, dan zou dat misschien wel Nostradamus
( Michel de Notredame) mogen zijn. Maar astrologen hebben geen patroonheilige, want de

verhouding tussen astrologen en "religieuzen" is in doorsnee niet zo goed. En het zit erin dat
dit ons, mensen nog ooit duur te staan komt. Toen ik Nostradamus leerde kennen, toen zaten
we nog in de " koude oorlog": de USA en de toenmalige USSR hadden zich tegenover mekaar
tot de tanden gewapend, dreigden naar mekaar, stookten onder mekaars bondgenoten maar
vielen niet rechtstreeks aan, daarom : koude oorlog. En de interpretatoren van Nostradamus
deden hun best om met zijn teksten een komende 3e wereldoorlog tussen Amerikanen en de
Sovjet-Unie te voorspellen. Als je zelf naar de teksten keek, leek het er vlug meer op dat
Nostradamus een 3e wereldoorlog tussen Muzelmannen, Arabieren, Islam of hoe ze zich ook
noemen en het Westen voorspelden en Afghanistan zou daarin - we konden het ons toen
moeilijk voorstellen - een belangrijke rol spelen. En inderdaad, de oorspronkelijke
Nostradamus lijkt gelijk te krijgen. Zij die dachten hem belangrijker te maken door zijn
teksten naar de actualiteit toen, te verdraaien, deden nutteloze moeite. De zuivere astroloog
blijft overeind, en zijn raadgevingen blijven levensbelangrijk. Ergens voorspelde hij de 3e
wereldoorlog als een oorlog tussen godsdiensten : Islam versus Christendom. Godsdiensten
zijn organisaties, bewegingen, denk- en leefpatronen die chronologisch na de astrologie
komen. Godsdiensten nemen inderdaad zeer veel elementen uit de hen voorafgaande
astrologie over. Bij ons noemt men dat dan: ze hebben de heidense symbolen "gekerstend".
Astrologisch leven we nu in een uitgestrekte (250 jaar of zoiets) overgangsperiode. Van het
Vissentijdperk naar het Watermantijd. Vissentijdperk was inderdaad het tijdperk waarin
godsdiensten dominant waren en zijn. Het Watermantijdperk verwijst natuurlijk naar
Waterman, heer Uranus. Uranus heerst dus over het Watermantijdperk maar is ook de planeet
van de astrologie. Mensen die nu al feeling hebben voor astrologie staat nog een mooie
toekomst te wachten. Meer nog : hoe gaat men ooit uit de tegenstellingen tussen Oost en West
geraken, wanneer men niet naar de oergrond, de basis wil terugkeren en die vindt men alleen
in ...juist, de astrologie. Sommigen zullen astrologie ( en Nostradamus) liever anders
benaderen. Het is het moment.

PLANETEN
De planeten worden ook de dwaallichten genoemd. Ze dwalen, alleen zichtbaar 's nachts aan
de sterrenhemel voorbij. Slechts enkele planeten zijn voor het blote oog zichtbaar, andere kun
je alleen zien met telescopen of kunnen langs andere fenomenen in de ruimte berekend
worden. De zon en de maan zijn in wezen geen planeten. Zij worden
echter in horoscopen op gelijkaardige manier behandeld.
De impact van zon, maan en planeten op ons aardse bestaan is

overweldigend. Anderzijds is de impact niet groter dan om het even wat dat van die orde van
grootte zou zijn, en zich op gelijkaardige orde van afstand zou bevinden. Maar: in de nacht
trekken zij dwalend tegen de sterrenhemel onze aandacht. Zo hebben zij ook in de oertijd de
aandacht van het eerste menselijke getrokken. En de mensheid is op die dingen blijven
doordenken, en zo is een enig sluitend denksysteem ontstaan.
In deze denkmaterie liggen de nuances zeer delicaat. De gevolgen van ook maar de kleinste
ontsporing zijn enorm. In de loop van de geschiedenis zijn er, vertrekkend van die
overduidelijke eenheid tussen de bewegingen daarboven en de gebeurtenissen hier beneden,
een onnoemelijk aantal denkbeelden ontstaan. Vanzelfsprekend alle astrologieën, maar ook
alle godsdiensten met veel goden, met één of ook zonder god, allerhande geheime leren en
sektes zijn uit de "planetenleer" ontstaan. Het werd allemaal te onoverzichtelijk, en in vele
gevallen ook leugenachtig.
Niettemin, wat de mens ook doet of denkt, de planeten blijven onverstoord hun baan volgen,
nemen tijdelijk in dit of ginds sterrenbeeld plaats, en gaan driehoek of vierkant tegenover
mekaar staan. En de impact op aarde blijft even groot, of de mens het nu gelooft of niet. Ook
wanneer de mens de invloed van de planeten niet respecteert, doen zij hun werk. De
bewegingen van de mens daartegenover zijn misschien bijkomstig.
Wat hier geschreven staat is maar een aanzet, en zeker voor verbetering vatbaar. Het punt is
dat door het doorheen de eeuwen meeslepen van al die godsdiensten, de echte, levende vragen
worden toegedekt of uit de weg gegaan. Het waren antwoorden, die men toen gewaagd heeft.
Ze hebben op den duur vooral hun tekorten getoond. Misschien de enige, voor de mens
toegankelijke antwoorden liggen in de bewegingen van de planeten.

PSYCHOLOGIE
Psychologie, met eromheen de psychiatrie en de psychopathologie vertrekt van de verkeerde
premisse dat de mens bij zijn geboorte een tabula rasa is. Een onbeschreven blad. Opvallend
is daarbij dat men met die wijze van denken toch resultaten boekt. Het leven wordt voor
psychiatrische patiënten wat meer leefbaar gemaakt, en soms worden ontstane problemen
gewoon opgelost. Een benadering binnen de psychologie ziet bv. vele problemen ontstaan in
de jeugd, wanneer het kind maar weinig verweer heeft tegen negatieve drijfveren van ouders
en omgeving. Die benadering van de psychiatrie brengt de situatie in de volwassenheid terug
wat meer in het reine. En wanneer men de oorzaak van problemen in de nog meer onbewuste,
meer ontvankelijke jeugdjaren gaat zoeken, kan de stelling van de tabula rasa overeind
blijven. Dit alles toont alleen maar hoe onvermoed rijk onze werkelijkheid is. Ze laat zich
gemakkelijk manipuleren door de geest, door het intellect, zelfs al vertrekt die vanuit
stellingen die ver van de waarheid liggen. Dikwijls lukt dan ook de psychiatrische ingreep op

de werkelijkheid niet. Men maakt wel het water in de beek schoon zover de blik reikt, maar
veronachtzaamt dat de giftbron kilometers ver buiten het gezichtsveld ligt en die blijft maar
gift uitbraken.
Tegenover de oogkleppen van de psychologie, staat de waarheid die de astrologie tracht weer
te geven. De mens is bij zijn geboorte helemaal geen tabula rasa, maar is reeds dan een uiterst
complexe horoscoop. Stel dat die horoscoop een amalgaam is van zware afflicties, dan kan
men niet verwachten dat in één mensenleven de rust of het evenwicht zal zijn
hersteld. Vandaar dat het juister is te denken dat ons meerdere levens te wachten staan. Het
moeten daarom niet noodzakelijk aardse levens zijn. En ook die afflicties zullen wel van
ergens komen. De planeetkrachten zijn er wel, maar het lijkt onjuist alle heil of onheil tot de
planeten te herleiden. Er moet aan dit leven iets voorafgegaan zijn, waarvan wij in dit leven
nog de gevolgen dragen, of bij een gunstige balans de vruchten plukken.

REÏNCARNATIE 1 & 2
Reïncarnatie 2 Ja, ook dieren zouden kunnen reïncarneren. Het zal natuurlijk niet gemakkelijk
zijn zo'n dierenreïncarnatie zwart op wit aan te tonen. Het begrip reïncarnatie kun je
benaderen vanuit twee verschillende invalshoeken: de spirituëel-religieuze en de
wetenschappelijke. Ik zal het hier houden bij de laatste. Er valt mij hierbij een idee te binnen
van Jacob Lorber. Die zegt over reïncarnatie ongeveer dit : het bestaat, maar het komt niet
veel voor. Zo zal het wel ongeveer ,"wetenschappelijk" gezien dan, zijn. Er zijn feiten
beschreven, over mensen die dingen wisten over vroegere tijden, die ze onmogelijk op de
gewonen manier konden weten. Feiten die alleen kunnen verklaard worden, wanneer men de
mogelijkheid van reïncarnatie aanvaardt. Het is inderdaad allemaal nogal moeilijk. We zijn
hier trouwens met een moeilijke materie bezig: het "meer" tussen hemel en aarde, datgene wat
je niet dagelijks, niet in je gewone leven tegenkomt, maar dat er niettemin is. Ik heb me eens
laten readen-healen. De reader-healer zag mij in vorige levens. Ik zelf zag dat dus niet. Wel
erkende ik, wanneer zij mij dat vertelde, duidelijk patronen die ik ook nu in mijn leven heb.
Waren dat toen werkelijk vroegere reële levens zoals mijn leven nu reëel is, ik weet het niet.
Uit de ernstige literatuur rond dit onderwerp blijkt wel dat er mensen zijn, bij wie het
inderdaad om zeer concrete vroegere levens ging. Maar daarom moet het nog niet altijd zo
zijn. Dat de mogelijkheid tot reïncarneren in onze realiteit bestaat, mag gerust als waar
aangenomen worden. En nu een " stelling uit het ongerijmde": het zou nogal absurd zijn te
geloven dat dit slechts voor één "zoogdier" zou gelden ( het bewuste zoogdier - de mens dus)
en dat reïncarnatie zou stoppen aan de grens van die soort ( het mensenrijk dus). Stel dat je
poes, die nochtans van een heel ander nest komt, en misschien zelfs tot een ander kattenras
behoort, onmiskenbare trekken gaat vertonen van een vorige poes van je. Die vorige poes is

nochtans overreden, is morsdood. Dat heb je met je eigen ogen gezien.Wel, dan mag je in zo'n
geval met de mogelijkheid van reïncarnatie rekening houden. Het leven kan boeiend zijn.

Reïncarnatie Vorige zondag, Pasen, werd op TV1 rechtstreeks de mis uitgezonden vanuit de
Abbaye de Mont-Saint-Michel, Frankrijk dus. De predikant, wellicht de abt van de abdij,
vond het blijkbaar nodig een uitval te doen naar de idee van de reïncarnatie. Toegegeven, zo'n
preken hebben zoiets van pep-talk, zoals Bush in Irak bij zijn troepen pep-talk gebruikt. Het
gaat erom dat de deelnemers aan de viering de abdij met meer moed tegenover de problemen
van het leven verlaten dan toen ze er binnenkwamen. De essentie van zijn betoog was
ongeveer dit: in de idee van de reïncarnatie is geen plaats voor de liefde van God.
Reïncarnatie is a.h.w. een puur mechanisch, onvermijdelijk voortgaand proces. Je begaat een
fout, of zit in je "kring der wedergeboorten" nogal negatief en moet dus zolang terugkeren (
reïncarneren) tot je doorheen bloed en tranen, doorheen eigen scha en schande, bent
uitgezuiverd en definitief naar het licht kunt gaan. Daartegenover stelde hij de liefde van God,
die je in één liefdegebaar, zo Hij dat wil, in het Licht kan brengen. Het klonk natuurlijk
allemaal veel mooier: vloeiend klassiek Frans in een prachtige romaans-gotische kathedraal(?)
bovenop een berg aan de rand van de zee. En toch kan ik dat zo niet laten. Uiteindelijk is er
maar één realiteit, uiteindelijk is alles één. Het is onmogelijk dat er een wereld zou bestaan
van reïncarnatie zonder God, en daarnaast een wereld van Gods liefde zonder reïncarnatie. De
abt zaait verdeeldheid, de abt maakt vijanden. Fantasie mag, mooie wereldvreemde fantasieën
mogen. Daarvoor maken wij mensen ook kunst, waarin die dingen terecht kunnen. Maar die
fantasieën mogen er niet toe dienen de mensen met een kluitje het riet in te sturen. We zullen
maar een kans op beginnende wereldvrede maken als ieder wat meer respect voor de waarheid
heeft. In haar domein stoot Aura-Oasis soms naar die waarheid door. Er is meer tussen hemel
en aarde. Ook vanuit die "tussenwereld" zijn alle godsdiensten indertijd vertrokken. Maar ze
moeten ernstig blijven. Zoals Aura-Oasis, en ook andere sites, meestal proberen. Er is dus nog
hoop.

REÏNCARNATIE EN KARMA
Bij onderwerpen als reïncarnatie, karma heb je meestal twee tegengestelde denkpolen: er is de
wetenschappelijke benadering en er is de religieus-moraliserende benadering. Bij die
religieus-moraliserende benaderingen gaat het niet zozeer om weten, maar wel om willen en

het willen te beïnvloeden. Ook de meeste sites in onze sector zitten met dezelfde
tegenstellingen: nu eens zoekt men naar de wetenschappelijke waarheid; een andere keer
tracht men met dingen die nu plots onherroepelijk vast blijken te staan een bepaalde
levenshouding aan te bevelen; een derde keer mikt men vooral op een therapeutisch resultaat.
Reïncarnatie en karma komen vooral uit die religieus-moraliserende denkwereld, maar in de
enige, echte realiteit moet dat terug te vinden zijn, dan weliswaar niet in die idealiserende
gedaante. Het is wellicht niet echt zo dat iedereen van ons zo maar incarnatie na incarnatie
doorloopt en intussen zijn lessen leert. Het echte leven is heel wat complexer, of voor ons niet
meer te vatten eenvoudiger dan dat. Het is ook niet zo dat elk ongeluk dat je overkomt, ergens
karma moet zijn dat je van een misdaad begaan in een vorig leven moet inlossen. Zo
mechanisch werkt het allemaal niet, het leven zelf is veel complexer, of simpeler dan dat. Wel
is al wat gebeurt, al wat is, met mekaar verbonden want uiteindelijk is alles één, zo één als
toen de Big Bang nog moest "beginnen".

SATURNUS OPPOSIET PLUTO
Planeetstanden kunnen intrinsiek wreed zijn. Planeten kunnen zodanig tegenover mekaar
komen te staan dat iemand, die hier op aarde met die planeetaspecten is geïncarneerd voor een
onmogelijke opdracht staat. Zo'n planeetstand is Saturnus opposiet Pluto.
Wanneer je geboren bent onder voornoemde "sterrenhemel", dan is het niet zo dat je er direct
komaf kunt mee maken. De realiteit is dat mensen meestal het uitzichtloze van hun situatie
niet zien, niet kunnen of willen zien. Astrologen zullen trouwens bij iedere planeetstand
vergoelijkende adviezen geven. En inderdaad, in feite zou er voor elke situatie een oplossing
moeten zijn.
Saturnus opposiet Pluto in de geboortehoroscoop. Saturnus, de incarneerder bij uitstek. Hij
vestigt zich in een bepaalde tijd en ruimte en wil dan de geschapen situatie handhaven,
bestendigen. In plaats van chaos komt er zekerheid, in plaats van onrust komt er evenwicht en
harmonie. Niet echter wanneer Pluto, de plutonische macht, de tyrannie, vanuit de verte
dreigt. Dan bedreigt Pluto de zekerheid die Saturnus met moeite bracht, en op zijn beurt weet
Saturnus zich gedwongen de plutonische revolutie aan banden te leggen. Naar het menselijke
vlak omgezet zien wij een mens die dwangmatig orde aan het scheppen is, vooral tegenover
en in de andere mensen die elk op zich een Plutonische tyrannie zou kunnen worden of
zijn. De op zich al beperkende, het spontane remmende Saturnus is hier ook nog besmet door
de donkere dictatoriale drang van Pluto. De donkere Pluto gebruikt hier zijn onmenselijke
kracht om te remmen, te frustreren, te ondermijnen.
"Gelukkig" zijn Saturnus en Pluto in een mensenleven niet de centrale kosmische krachten.
Het is zeker niet noodzakelijk dat die krachten in het mensenleven permanent manifest zijn,

integendeel. In werkelijkheid kunnen ze door andere centra in de schaduw, op een zijspoor
worden gehouden. Beschreven in potentie zeer dominante mens, kan zijn eigen titanische
kracht als negatief veroordelen, en in het praktische leven nauwelijks nog gebruiken. Dan
gaapt er vanzelfsprekend een enorme leegte. Deze mens neemt nu helemaal geen positie meer
in in domeinen die onder Saturnus of Pluto resorteren. In het maatschappelijke leven
(Saturnus) wordt hij/zij visieloos en stuurloos. Meestal neemt men dan wel iets van anderen
over, gedachten en houdingen die dan nergens gegrond zijn.Vanuit aards standpunt kan het
een "geluk" lijken dat sommige mensen zelf in zichzelf de werking van bepaalde kosmische
constellaties elimineren. Zo'n innerlijke eliminatie kan echter nooit het laatste woord zijn.
Want altijd, onvermijdelijk, leeft een mens tussen andere mensen. Je zou het zelf niet zo
ingenieus kunnen bedenken. Je zou er nooit aan denken mensen uit mekaar geboren te laten
worden. Zo is het absoluut onmogelijk dat ooit één mens helemaal alleen komt te staan. Deze
situatie is dan ook weer een uitweg voor de kosmische krachten.
Wanneer ikzelf mijn Saturnus-Pluto constellatie in mezelf verdring, en als onbestaande ga
behandelen, dan komt die onverbiddelijk terug in mensen met ik wie noodgedwongen
interageer. Veel machtiger dan mijn tijdelijke ik zijn de kosmische krachten. De oplossingen
die ik uitdenk zijn onvermijdelijk maar van korte duur. De kosmische krachten zullen hoe dan
ook de grote lijnen bepalen. Wat ik er tegenover plaats is maar een kort oponthoud, een
vruchteloze belemmering.
De juridische wereld, de moraal zijn uiteindelijk maar om pragmatische redenen in het leven
geroepen. In de werkelijkheid zelf raken ze uiteindelijk geen grond. De werkelijkheid zelf, die
fundamenteel één is, volgt gans andere, kosmische wegen. Het is dan ook normaal dat het
mechanisme misdaad - straf; schuld - boete in het leven dat wij kennen niet klopt. Met onze
jurisdictie, onze moraal komen wij er niet wanneer wij bij een ziekte, een dood naar schuld
gaan zoeken. Al onze gedachtenconstructies hieromtrent zijn artificiëel, knopen niet meer
naar de echte werkelijkheid terug.

SITUERING ASTROLOGIE
Het is geen gat in de markt. Je hebt geen gat in je cultuur. Maar er is wel een gat in onze
cultuur, en het is geen kleintje.
Er is in de wereld heel wat wijsheid, kunst en liefde aanwezig. En toch, als "puntje bij paaltje
komt" lukt het niet. Men grijpt naar de wapens en bombarbeert met een nooit geziene
driestheid dood en vernieling. De wijsheid laat het afweten, de kunst zwijgt of neemt de
positie van underdog in, de liefde bloedt.
Er is duidelijk een gat in onze cultuur. Al die mooie woorden in kerken, moskeeën en
synagogen, al die subliem verwoorde wijsheid in boeken en andere media, het botst allemaal

op een blinde muur. Het bevel wordt gegeven, de bommenwerpers stijgen op, de tanks rukken
uit. Wanneer we de mensheid als één enkel mens voor de geest roepen, dan ziet die mens er
vervaarlijk ziek uit. Er klopt wel nog een hart, maar het bloed bereikt blijkbaar de voeten niet
meer. Die gaan blijkbaar hun eigen gang, egoïstisch, kortzichtig, onbegrijpelijk bekrompen.
Deze website nu wil naar de wortels van het probleem gaan. In het verleden hebben we veel
conflicten gekend, en dit in alle toonaarden. In den beginne moest men de mens niet kwalijk
nemen dat hij wat naïef was. Maar dit geldt nu niet meer: wij zijn van alle markten thuis, wij
hebben zowat alles gezien. Van holocaust tot nucleair geweld, van dodelijk fanatisme tot
complete bandeloosheid.
Naïef kunnen we niet meer zijn, of we moesten moedwillig onze "kop in het zand steken".
Het is de bedoeling dat langs deze website een uitweg groeit. Er zullen teksten komen die in
het groeiproces door betere zullen worden vervangen. Geleidelijk aan zal een inzicht uit de
stijgers komen, dat een uitweg toont. We keren terug naar de moeder van alle wetenschappen,
de astrologie. Zoals een klein kind dat terug naar zijn moeder loopt, wanneer het bij een val
gewond is, en met de pijn geen weg weet. Want de mensheid is nog altijd een klein kind, dat
nu echter voor een belangrijke groeifase staat.
Veel kijk- en leesvreugde, dat wensen we u.

URANUS VIERKANT MAAN
Laten we dit een astrologische formule noemen. De volledige formule zou eigenlijk zijn:
uranus in het 6e huis, vierkant maan in de geboortehoroscoop van een mens. Zo kan men
eigenlijk duizenden formules construeren, waaronder zeer uitgebreide. Zoals: uranus in het 6e
huis in tweeling, vierkant maan in het 8ste huis in maagd, conjunct....
Deze formules komen dus overeen met de feitelijke standen van zon, maan en planeten op het
tijdstip van in dit geval de geboorte van een mens. Hun verhoudingen t.o.v. mekaar zien er
echter alleen maar zo uit vanop de precieze plaats waar die mens ter wereld komt, dit terzijde.
Astrologische formules hebben met alle andere formules gemeen dat ze werken. De formule:
uranus in het 6e huis, vierkant maan werkt doorheen het hele mensenleven dat met deze
formule is tot stand gekomen.
De uitwerking van het vierkant uranus - maan is goed na te trekken in zo'n mensenleven. Het
gaat hier dus om "energieën", "vibraties", enerzijds Maan, anderzijds Uranus die sterk van
mekaar afwijken. Het komt een mens ten goede wanneer dergelijke energieën in zijn leven
weinig in contact komen. Bij een vierkant, vooral wanneer dit nogal precies is, is dat echter
onmogelijk. De waterige, intuïtieve, zeer sensibele, geborgenheid zoekende en gevende
vibratie die Maan is, wrijft dan telkens weer tegen de flitsende, kwetsende, ijskoude, in de
openheid van de toekomst levende, ongeborgen energie die Uranus is. In de kloof die tussen

deze beide energieën gaapt, huilen onophoudend ongure stormen.
Waar wij in onze horizontale cultuur geleerd hebben te denken over materie, bestanddelen,
vastheid, is er ook een andere mogelijkheid om de realiteit te benaderen, het denken met
energieën. Je zou het plastisch kunnen voorstellen als energieën die door elke vorm van
materie heengaan. Overhoop met Uranus gaat de maanenergie dan door je maag, en je maag is
geïrriteerd, ze ontsteekt. Maar evenzeer gaat de geafflicteerde maanenergie door je baby-tijd,
je kinderjaren en de verbinding met je moeder, je ouders, je nest is zwaar verstoord. Je bent er
enerzijds volkomen onveilig, en anderzijds voel je je volkomen geborgen in het piepkleinste,
donkerste hoekje van de zolder, iets wat je in werkelijkheid helemaal geen geborgenheid
biedt. Tegenover het natuurlijke, langzaam golvende, in herinneringen levende van Maan
staat Uranus uiterst vreemd en daarom haast vijandig. Tegenover het priemende en flitsende
van Uranus kan Maan zich niet afdoende beschermen, en verkeert dan ook in een permanente
toestand van spanning en afgeslotenheid.
De resulterende energie is er één van grote angst. Maan en Uranus kunnen zeer moeilijk
samenleven maar in dit beschreven mensenleven zijn zij ertoe gedoemd. Uranus, ook ergens
de kille abstracte gemeenschap verstoot de gevoelige Maan, en gevoelige Maan op haar beurt
krult zich terug in haar cocoon, wordt extreem eenzelvig en moet van al de rest niets meer
weten. En toch blijven beide op mekaar aangewezen, want zonder gevoel geen leven, maar
ook zonder omgeving om in te leven is leven

Aanzetten
Het menselijk leven kan men wel mooi noemen maar het blijft anderzijds toch ook complex en
moeilijk. Om het wat op te klaren en te verlichten, heeft men door de eeuwen heen beelden en
verhalen gemaakt. Dat bracht tijdelijk soelaas, maar ook bedrog, misleiding, begoocheling. En in
reactie hierop kwam een schrijver als...Kafka. Meer...

Het is al van de eeuwen gezegd: de werkelijkheid die wij rond ons zien en waarmee wij interageren
is maar schijn, is een schijngestalte. Zo kunnen we het wel nog enkele jaren, enkele eeuwen
volhouden, maar toch kan het zo niet blijven duren: de leemtes, de kloven worden stilaan te groot.
Een eerste aarzelende stap naar hoe het dan werkelijk is Meer...
Het is al zo vaak gezegd: in de huidige barre tijden leven we in feite op een culturele puinhoop.
Vroegere krachtige inzichten en ideeën zijn nauwelijks nog terug te vinden en vinden we ze terug,

dan zwaar gehavend. Hetzelfde gebeurde met het idee van de kosmische patronen. Meer ...
Wie zowel het plaatselijke als internationale nieuws wat volgt, kan soms met verbijstering geslagen
achterblijven. Waar zijn wij mensen in godsnaam mee bezig? Is er dan geen enkele andere uitweg
meer dan zelfmoordaanslagen, of vanuit bedenkelijke motieven geconstrueerde oorlogen? Een
astrologische invalshoek daaromtrent...Meer ...
De website paryos.be legt niet zozeer de link tussen wetenschap en astrologie maar eerder tussen
kunst en astrologie. De achterliggende gedachte is: wanneer je je naar de echte levensvragen
begeeft, schiet wetenschap voor je schromelijk te kort, en moet je je wel richten naar de kunst, het
kunnen op de limiet...Meer ...
Dat planeetkrachten of de krachten die in de verhouding tussen planeten spelen hier op aarde zwaar
kunnen uithalen, staat voor mij onomstotelijk vast. Iets gemakkelijker dan gewoonlijk is dit
invoelbaar wanneer bv. de energieën van de Maan overhoop liggen met die van Uranus. Dit is het
geval bij Uranus vierkant Maan. Meer....
Het ziet er momenteel naar uit dat we weer een wereldoorlog in mekaar aan het timmeren zijn.
Zullen we het dan nooit leren? Is de mens als wezen inderdaad onbekwaam zijn totale situatie
bevredigend tegemoet te treden, en kan hij uiteindelijk niet beter? Of blijven wij opzettelijk ons als
onverantwoorde kinderen gedragen, omdat het ons zo leuker uitkomt. Waarom willen wij niet
astrologisch, kosmisch verantwoord leven? Meer...

Een geïnspireerd stukje over astrologie, waarin haar ware diepten en kracht even opsteken,
waarheden die wij in een wat valse drang naar zelfbehoud wat hebben verdrongen. Een afkooksel,
een schijnleven, is dan ook dikwijls het gevolg. Maar de kosmische krachten blijven hun werk doen.
Tot spijt van wie het benijdt . Meer...
Wanneer een nieuw inzicht wil doorbreken, dan doet het dit bij voorkeur langs kunst, in casu
literatuur. Het gaat hier wel om een inzicht dat "doorbrekende" is, vandaar het open einde. Open
einde is weer een literair procédé, en hoort in wetenschap minder thuis Meer....

