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WILFRIED MARTENS (1936-2013)
Wilfried Martens leidde negen regeringen in België en was later tot aan zijn dood
voorzitter van de EVP. ( Europese Volkspartij)
Zijn succesvolle politieke carrière zien we in heer ascendent Zon in huis 10, uitgaand
driehoek Jupiter in Boogschutter in huis 5
Bij zijn overlijden valt transit Jupiter driehoek Saturnusop. Jupiter, de weldoener, ontlast
hem van zijn zware taak (Saturnus). Jupiter is ook de dokter, de verzorger, de zorg van
zijn familie die hem bij zijn overlijden omringen.

HET BEGIN VAN WERELDOORLOG I - ASTROLOGISCH GEZIEN
Aangezien we binnenkort toch WO I herdenken, en ook wel omdat ikzelf van Ieper
afkomstig ben ( frontstreek toen), ben ik bezig met de horoscoop van de concrete
aanleiding van die oorlog: de moordaanslag op aartshertog Franz Ferdinand.
In die horoscoop zou ik verwachten dat het begin te zien is van iets dat dan ongeveer 4
jaar duurt ( 1914 - 1918)
Analogisch, astrologisch zou dit kunnen overeenkomen met de astrologische inhoud van
de dwergplaneet Eris. De appel van Eris was ook het kleine minieme begin van de
Oorlog van Troje, een dramatische gebeurtenis met vele verwikkelingen die vele jaren
duurde. Het was uiteindelijk maar één appel zoals het slechts enkele pistoolschoten
waren in Sarajevo

Het gaat dus over de horoscoop van de moordaanslag op aartshertog Franz Ferdinand in
Sarajevo op 28 juni 1914.
Ik bekijk die nu achteraf, 100 jaar later, en weet wat sedertdien gebeurd is: vooral in
deze context een wereldoorlog die 4 jaar duurde.
Ascendent is de "incarnatie" zelf, hier dus een wereldoorlog.
Heer asc, Mercurius staat in duet conjunct Neptunus: vernietiging zonder inmenging van
andere planeten: de vernietiging gaat onweerstaanbaar 4 jaar lang verder. Het is een
proces dat zichzelf voedt, hoewel, zoals we nu weten, men aanvankelijk dacht dat dit
maar een paar weken zou duren.
Daarnaast valt op: Eris driehoek Neptunus. Misschien spreken we hier beter in termen
van energieën: de tweedracht-energie ( Eris), de tegenstelling tussen de visie van
Gavrillo Princip ( de uitvoerder van de aanslag) en aartshertog Franz Ferdinand, maar
ook de zeer diepe tweedracht tussen de 2 grote allianties vloeit haast vanzelf, spontaan
over in de vernietigingsenergie (Neptunus) die deze wereldoorlog was.
In het teken van Neptunus, Vissen staat Cheiron pal op de descendent, een hoek, dus
krachtig. Cheiron is verwonding, maar doorheen die verwonding ook genezing. Hoewel,
zonder al die slachtoffers en ellende was de vooruitgang er wellicht ook gekomen, zij het
dan wat trager.
En wat is precies "Vooruitgang"? Wordt de wereld steeds beter of...modderen we maar
wat aan???

OEKRAÏNE
Vele astrologen kijken al sedert maanden benieuwd en bezorgd naar het cardinale grote
vierkant dat eigenlijk vandaag begint en duurt tot 24 april. Maanden terug was het
probleem Oekraïne nog minder acuut, en dacht men aan Syrië, dat eveneens in zijn
horoscoop raakpunten heeft met dat grote vierkant.
Maar intussen is het acute "brandpunt" Oekraïne geworden, en inderdaad, het ziet er nu
naar uit dat niet deze komende vier dagen cruciaal zouden zijn maar wel eind juni,
wanneer de intussen direct lopende Mars weer opposiet Uranus komt.
Er is nog meer. Het gaat over de horoscoop van Oekraïne, getrokken op Kiev, dus we
nemen de kant van het Europees-gerichte deel van Oekraïne, en zo wordt het Russischgerichte deel van Oekraïne de tegenstander.
is dan het Europees-gerichte volksdeel van Oekraïne, waar de nu direct lopende
transitaire op valt, en waar transitaire opposiet mee staat.

Op te merken is hier dat Rusland zelf onder valt, en dat dus letterlijk gezien kan worden
als de Russen, die aanvallen, en dit langs twee kanten: zelf, en dispositor , ( de
oorlogsgod) .
Is de catastrofale oorlog nu onvermijdelijk?
Ik zou zeggen, in de middeleeuwen zou dit onvermijdelijk zijn ( we vergeten even dat
men toen Uranus nog niet kende)
Nu mag men hopen dat de intelligentie, het inzicht, de wijsheid van de mens wat is
toegenomen. ( democratisering etc.)
Maar het is dan wel hoogstdringend want " de planeten staan niet goed."

Mark Rutte telefoneert met Vladimir Poetin n.a.v. vliegtuigramp in
Oekraïne.
Premier Mark Rutte ziet zich momenteel geplaatst in een zeer moeilijke situatie. Er is
een hemelsbreed verschil tussen de gevoeligheid van zijn eigen bevolking tegenover
gruwelijke dood van zoveel Nederlandse slachtoffers en de mentaliteit in pro-russisch
gebied in Oekraïne, waar dikwijls echt brutale terroristen de plak zwaaien. Het is ginder
een zeer genadeloze burgeroorlog, terwijl Nederland daar ver vanaf in vrede leeft.
Rutte voelt zicht daartussen opgejaagd, en tracht denk- en gevoelswerelden samen te
brengen die nauwelijks samen te brengen zijn. Poetin heeft ginder heel wrschl de
raketten geplaatst, en de bemanning die de raketten bedienen, en ook de entourage van
dikwijls mensen die zodanig veel op hun geweten hebben dat oorlog en vechten voor
hen nog de enige uitweg is.
De reactie op deze moeilijke situatie is duidelijk in de horoscoop van Rutte te
zien.Scherp vierkant van tr Jupiter op Mars (overmoed van Rutte tegenover Poetin)
tr neptunus vierkant ascendent Rutte: zijn ( politieke) situatie nu is onduidelijk, en lijkt
t.o.v. hem ondermijnend.
Hier wordt ook duidelijk dat transits op progressieve planeten of punten wel degelijk
meespelen:
tr Saturnus ( heer 5) vierkant sec prog Venus ( heer 10 en heer 3) : de persoonlijke
expressie ( heer 5) van Rutte tegenover de harde, onwrikbare politiek ( heer 10) van
Poetin en dit via telefoon ( heer 3)
Dit laatste patroon wordt herhaald in sec prog Zon vierkant progressieve MC

