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Programma
Zaterdag 1 december

Martien Hermes
De juridische metafoor in de Griekse astrologie
In de Griekse astrologische teksten wordt vaak juridische terminologie gebruikt.
Een van de meer bekende voorbeelden is het taalgebruik rondom wat wij nu
'aspecten' noemen. In de Griekse teksten wordt daar vaak over gesproken als
een 'getuigenis', (martureo, epimartureo). Veel astrologische vaktermen blijken
ook juridische termen te zijn (en ook grammaticale trouwens). In zijn lezing zal
Martien deze juridische metafoor toelichten en de gevolgen schetsen voor het
begrip van ons astrologische jargon.
Plaats:

Tijd:

Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, Utrecht
Een routebeschrijving vindt u op onze website
https://www.nvwoa.nl/contact.php
13:30 – ca. 17:00 uur.

Verder programma voorjaar 2019
Zaterdag 5 januari
Gespreksbijeenkomst
Iedereen is in de gelegenheid onderwerpen ter sprake te brengen, vragen te
stellen of ideeën uit te wisselen.

Zaterdag 2 februari

Frank Hoogerbeets
Specifieke planeetstanden rond de tijd van zwaardere aardbevingen.
Hij geeft in december ook een lezing in Heemstede, waarover hij schrijft: ‘In de
afgelopen vier jaar heb ik intensief onderzoek gedaan en van daaruit succesvol
zwaardere aardbevingen (magnitude 6+) voorspeld. Mijn onderzoek is echter
niet vanuit de traditionele astrologie of enige andere vorm van astrologie. Ik
begon met waarneming zonder voorkennis en heb mij daarbij niet beperkt tot
geocentrische posities. Om dit mogelijk te maken, heb ik het computer-

programma Solpage geschreven dat posities en samenstanden (conjuncties)
berekent vanuit elk centrisch gezichtspunt. Mijn onderzoek is naar mijn mening
een zeer waardevolle aanvulling op de reeds bestaande astrologie en werpt een
nieuw licht op de invloed van planeten.
Meer informatie kunt u vinden op mijn website https://ditrianum.org.
Informatie over de lezing kunt u vinden op:
https://www.delezing.nl/lezingen/frank-hoogerbeets-planetaire-geometire-enlichtgolven-als-voorteken-van-zware-aardbevingen
Ik zou graag mijn bevindingen met wetenschappers en astrologen willen delen,
want dit onderzoek kan naar mijn mening een brug slaan tussen de twee
stromingen.’

Zaterdag 2 maart
Algemene ledenvergadering
Daarna presenteert Robert Doolaard zijn onderzoek:
Neptuniaanse verkenningen deel 2: URANUS.
‘Ik heb de eigenschappen van bekende mensen met een significant geplaatste
Uranus in de horoscoop onderzocht. Wat blijkt? Het hemelsbrede verschil tussen
Neptunianen, waarover ik eerder een onderzoek presenteerde (zie website
NVWOA), en Uraniërs!'

Zaterdag 6 april
Nog niet ingevuld

Zaterdag 4 of 11 mei (nog nader te bepalen) :
Nog niet ingevuld

Let op: zaterdag 12 oktober 2019 symposium in Zwolle.

Het intrigerende van simpel astrologisch onderzoek:
Boris Konrad
door Frank Vernooij

Wanneer ik ergens een verhaal lees van een min of meer bekende persoon die
van extreme kanten blijk geeft, wil ik dat wel eens per onmiddellijk astrologisch
bekijken. Ik vorm me een hypothese welke planeet of planeten, soms aspecten,
ik denk dat er uit zouden moeten springen. Omdat ik zelden de geboortetijd heb
vallen aspecten met de Maan of hoekpunten er helaas buiten. Maar ondanks dat

kom ik op deze wijze zeer zelden een stand tegen die ik niet aansluitend vind op
wat ik dacht. Maar wie ben ik? Hoe suggestief zijn astrologische standen en
verbanden, hoe makkelijk doe je aan hineininterpretieren? Maar toch, want het is
ook een manier om tot nadere gedachten te komen over de astrologische
symboliek, de volgende casus.
In Trouw van 17 11 18 stond een interview met de Duitse neurowetenschapper
en geheugentrainer Boris Konrad (geb. 28 05 1984). Enkele citaten: hij leert in
een halve minuut de volgorde van een geschud pak spelkaarten uit zijn hoofd.
“‘Wanneer merkte u dat u zo’n goed geheugen had?’ vragen mensen me vaak.
Daar klinkt de verwachting in door dat ik een indrukwekkend talent heb. De
werkelijkheid is minder spannend. Mijn topgeheugen heb ik te danken aan
geheugentraining. Heel veel geheugentraining... Als puber zag ik op de Duitse tv
een populairwetenschappelijk showprogramma. Daarin kreeg een presentatrice
een uur geheugentraining. Aan het begin van de uitzending kon ze zeven van
twintig willekeurige woorden reproduceren, aan het eind negentien van de
twintig. Ik was diep onder de indruk. Dat wil ik ook, dacht ik….Het competitieve
deel in mij werd wakker...Tot op heden heb ik veertien keer aan het
wereldkampioenschap meegedaan. En ik sta vier keer in het Guinness Book of
Records, onder meer voor het in twee minuten onthouden van de namen en
geboortedata van 21 mensen...Toch heb ik zoals gezegd een brein als ieder
ander. Wat maakt dan dat ik dit kan? Naar die vraag ben ik later
promotieonderzoek gaan doen. Zo ontdekte ik dat geheugensporters met hun
training niet zozeer hun geheugencapaciteit vergroten, als wel meer en betere
wegen tussen hersengebieden aanleggen. Zo kunnen ze hun
kortetermijngeheugen omzeilen en informatie meteen in het
langetermijngeheugen vastleggen.”
Hij stelt dus dat iedereen dit kan en onderzoekers van onder meer het Radboudumc in Nijmegen hebben dit bevestigd en daarover gepubliceerd in het vakblad
Neuron.
Mijn idee dat hij erg bijzonder is op dit gebied heeft dus iets paradoxaals. Hij is
het natuurlijk ook, bijzonder en niet voor niets zo bekend, maar hij ontkent het
en op goede gronden. Wat ‘zegt’ zijn radixhoroscoop? Verwachting: Ik kon me
moeilijk een andere planeet dan Mercurius voorstellen, symbool van ‘kennen,
informatie verwerken, verbinding leggen, communiceren, taal’ die in zijn
horoscoop sterk zou moeten staan en in nauw aspect met Saturnus: ‘structuur
aanbrengen, bewust maken’.
Er blijkt het volgende: dat hij de Zon in Tweelingen heeft (het teken van
Mercurius) zit in de veronderstelde richting, Mercurius zelf staat in Stier, dat kan
goed geassocieerd worden met vasthouden. En dan de aspecten: er is inderdaad
een aspect met Saturnus (oppositie van ruim 2 graden), maar ook nog twee
andere majeure en een mineur aspect, allen, met een orb kleiner dan 2 graden:
met Mars (oppositie), met Jupiter (driehoek) en met Uranus (inconjunct).
Daarnaast een meer of minder ruime conjunctie met de Maan, hoe later op de
dag geboren hoe nauwer die wordt. Een sterke Mercurius?
Ook een interessante vraag: hoe zien de horoscopen eruit van degenen die op
zijn training komen. Want ook zonder de astrologie erbij te halen kun je
psychologisch veronderstellen dat dit geen doorsnee van de bevolking is.

Radixstanden Boris Konrad 28 05 1984, 12 uur ‘s middags:
Mercurius 13.39 Stier
Mars 15.03 Schorpioen
Jupiter 11.43 Steenbok
Saturnus 11.17 Schorpioen
Uranus 11.45 Boogschutter
(Maan 10 Stier)
Zon 7.13 Tweelingen
Node 6.40 Tweelingen

In Astrological Journal van maart/april 2017
Een beschouwing van de ‘Ptolemaic bounds’. Enkele citaten: ‘The bounds are
an important feature of traditional astrology... The bounds are among the less
researched and understood features of the ancient Ptolemaic Table of
Dignities...The Ptolemaic bounds became popular during the Renaissance period
because it was assumed that they represented the system preferred by Ptolemy.’

In Astrological Journal van mei/juni 2017
Een beschouwing van Anne Whitaker over secundaire progressies met enige
case studies.
Ook een stukje van Anne Whitaker over hoe een astrologische duiding
iemand kan verwonden.
Een artikel van Dave Hook getiteld ‘Mars and stockmarket corrections’. Een
voorzichtige poging om het verband tussen Marscycli en aandelenmarkten te
interpreteren.

In Astrological Journal van juli/aug 2017
In de Quote 1000 in Engeland zijn de ‘Zon in Scorpio’s’ al jaren
ondervertegenwoordigd. Dat is theoretisch astrologisch niet zo voor de hand
liggend. Omdat ze hun geldzaken verborgen houden meent Robert Currey. Dus
een astrologische duiding voor hun ondervertegenwoordiging, maar niet dat ze
minder rijk zouden zijn.
Een interpretatie van Eris door Pam Crane. Sommigen van ons zijn erg
geïnteresseerd in onderzoek naar Eris. Pam Crane onderscheidt onder de titel
‘Eris: Agent Provocateur’ goedaardige en kwaadaardige Eris correspondenties,
zoals Jozef Mengele met een Zon-Eris conjunctie en naar haar inzicht komt het
nogal eens voort bij comedians, satirici, provocateurs. Citaat ‘With Eris, as with
all planets, there is a spectrum of expression, but the key to Eris’ nature, and
that of her people, is provocation. We find Eris people by adding the Dwad to the
natal chart in the biwheel. Here, Eris’s speed is 12 times faster; her positions
especially in her interactions with radix planets and angles. There is a fairly

benign Eris energy; these are activists, campaigners, whistle-blowers,
evangelists, cage-rattlers, interventionists – the anti-complacency brigade all
busy these days fighting back against those negative Eris people who truly are
the callous and spiteful trouble-makers, interfering busybodies, spoil-sports,
agents provocateurs, invaders, terrorists and war-mongers who can be
downright evil’. Ze vermeldt onder meer data, met geb. tijd, van Jozef Mengele,
Edward Snowden, David Frost, Donald Trump, Nigel Farage, van de stichting van
het 3e Rijk, het IS kalifaat en de bom op Hiroshima.
Ann Whitaker beschrijft op behoedzame wijze een uit het leven gegrepen casestudy over het samengaan van een eclips met het besluit te hebben kunnen
stoppen met roken…30 jaar geleden. Sluit aan bij een eerdere lezing van Willem
Simmers over de effecten bij eclipsen, waarbij vooral de nauwheid van de orbs
van relevante aspecten indrukwekkend was.
Gun Hansson geeft resultaten van een onderzoek naar ‘company directors’.
Met enige regelmaat publiceert zij haar onderzoeken naar specifieke groepen in
de Astrological Journal, nooit in Correlation. In dit geval sprongen Zon in Leeuw,
Mercurius driehoek Jupiter, Venus vierkant Mars en Mars driehoek Pluto eruit en
was Mars vierkant Pluto ondervertegenwoordigd. Het artikel roept opnieuw twijfel
op over de betrouwbaarheid van haar statistische beoordelingen.
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