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Het NVWOA bestuur wenst eenieder een gelukkig, en op het gebied van
astrologie en onderzoek een inspirerend en productief jaar!

Programma voorjaar 2019
Plaats van de bijeenkomsten:
Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Een routebeschrijving vindt u op onze website https://www.nvwoa.nl/contact.php
Tijd: 13:30 – ca. 17 uur. Zaal open vanaf 13 uur.

Zaterdag 5 januari
Discussiebijeenkomst
met o.a. Sjoerd Visser
over zijn statistisch onderzoek met behulp van data uit de Astrodatabank.
Sommigen noemen de discussiebijeenkomsten het hart van de vereniging
vanwege de eigen inbreng van de leden. Het prettige is dat iedere aanwezige in
een ongedwongen sfeer gedachten naar voren kan brengen, die nog niet hoeven
te zijn uitgekristalliseerd. Dat leidt dan weer tot gesprekken die kunnen
inspireren en vaak naar allerlei verrassende kanten kunnen uitwaaieren. Deze
bijeenkomsten zijn ook vaak een klankbord voor onderzoekers die hun aanpak of
voorlopige resultaten aan de aanwezigen voorleggen. Verder wordt nieuws
uitgewisseld.

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 computerprogramma 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.
Over de lezing van Martien Hermes van december 2018
Voor meer info zie zijn website: www.martienhermes.com . Hij baseert zijn werk
vooral op de resultaten van het project Hindsight, waarin Robert Schmidt,
Robert Zoller en Robert Hand een grote rol speelden. Van alle drie staan er
instructieve filmpjes op youtube.

Jung en astrologie
Maar liefst twee boeken van Liz Greene over de rol van de astrologie in het
werk van C.G.Jung zijn er verschenen. Jung's 'Studies in astrology' en 'The
astrological world of Jung's 'Liber novus'' (de uitgever hierover: 'C. G.

Jung’s The Red Book: Liber Novus, published posthumously in 2009, explores
Jung’s own journey from an inner state of alienation and depression to the
restoration of his soul, as well as offering a prophetic narrative of the collective
human psyche as it journeys from unconsciousness to a greater awareness of its
own inner dichotomy of good and evil. Jung utilised astrological symbols
throughout to help him comprehend the personal as well as universal meanings
of his visions') zijn beiden uitgegeven door Routledge en kosten 24 GBP per stuk.
Greene kreeg toegang tot het persoonlijke astrologische archief van Jung,
waaruit zou blijken dat de rol van de astrologie in leven en werk van Jung groter
is dan eerst aangenomen.

Module Astrologie en Onderzoek

Karen Hamaker laat ons weten dat de module Astrologie en Onderzoek,
inclusief aandacht voor statistiek, binnen hun opleiding van start gaat.
Voor meer informatie:
https://www.asfaloth.nl/site/wp-content/uploads/2018/08/Module-4-01Astrologie-en-onderzoek-2019.pdf
https://www.asfaloth.nl/site/astrologie/modules-met-training/

Uit Asascoop 2018/2

een themanummer over 'de centauren' met onder meer artikelen van:
Han van Straaten: Centauren 'Cheiron, Pholus en Nessus zijn ontdekt in
resp. 1977 , 1992 en 1993 . ..De centauren vertegenwoordigen in de horoscoop
een oude wond, iets waar we (onbewust) vol afschuw voor terugdeinzen, waar
we bang voor zijn of waarvan we de pijn liever vermijden'....Zijn interpretatie:
'Centauren-wonden heel je geleidelijk door diepe bespiegeling, door naar binnen
te keren, bij jezelf te verwijlen en tijd te nemen, door acceptatie van je levenslot
en door jezelf en anderen te vergeven. Dat is de activering van de yin-kant, de
zachtere, wijze, vrouwelijke kant van onze natuur …Hij bespreekt onder meer de
horoscoop van Angela Merkel in dit licht
Sylvia Slegers: Cheiron, waarbij ze haar eigen levensloop in het kader van
Cheiron's progressies bespreekt. Ze refereert aan de boeken “Saturnus en
Cheiron, het helen van de innerlijke wond” van Liz Greene en Melanie Reinhart's
- “Cheiron, de weg naar heelheid”. Ze verbindt het symbool Cheiron aan diepe,
onpersoonlijke wonden verbonden met collectief verdriet.
Ingrid Benneken: 'centauren symboliseren een ongrijpbare component van
een thema of pijn die op iemands bordje ligt, maar niet te plaatsen is vanuit de
eigen biografie'. Ze gaat uitvoerig in op het verschijnsel trauma, ontstaan, effect
en verwerkingsmogelijkheden ervan.
Melanie Reinhart: 'chariklo (een vierde centaur) was discovered on February
15th 1997 at 02.15.51 UT, at the Kitt Peak observatory, Tucson, Arizona, USA.

Over de horoscoop van de ontdekking: 'We see Chariklo in Leo in the 11th
house. Further, we see no fewer than SIX planets in the 6th degree of their
respective signs, including Jupiter applying to a conjunction with Uranus by only
10 arc minutes! Chariklo sits in the 7th degree of Leo, for which the Sabian
Symbol reads: “The constellation of stars shine to man’s common humanity and
to all enduring archetypes.”
Daarnaast een beschouwend artikel van Dick van der Mark en een
bespreking van het boek 'Pholus' van Hilde de Steur

In de Astrological Journal van september/oktober 2018
vinden we onder meer:
Een artikel van Natalie Delahaye over de synastrie van Prins William (21-061982 21.03 BST, - 1 uur Londen) en Catharine Middleton (geb. 09 01 1982 19 u
GMT Reading Berkshire Engeland Asc 19 Leo) waarin ook de Davison
composiet besproken wordt, waar een van onze leden ook onderzoek naar doet.

Een voorspelling m.b.t. de wereldfinanciën van Anton d’Abreu, astroloog
gespecialiseerd in cycli: 'de volgende aardverschuiving in ‘the global financial
system’ zal gaan gebeuren ten tijde van het vierkant Saturnus-Uranus dat vanaf
vanaf midden januari 2020 actueel wordt en exact wordt in februari, juni en
december 2021' zie voor meer details: http://cyclesofhistory.com/saturnuranus1988-2032 en scroll naar FINANCE

Ema Kurent bespreekt de Grenfelltorenramp, de brand met minstens 80
doden. Op 14-06-2017 0.54 uur B.S.T - 1 u Londen (Asc 9.33 Vissen) kwam de
eerste emergency call http://www.london-fire.gov.uk/LatestIncidentsContainer_
commissioners-statement-on-north-kensington-fire.asp . Ze beschouwt de ramp
in het licht van de voorgaande zonne-eclips februari 2017 en andere branden
in die periode. Een duiding van Roy Gillett elders in het blad is mogelijk zinvol
voor veel astrologen: 'A tightly applying fire grand trine is focused on Saturn
near the Midheaven in Sagittarius, to which the Sun in Gemini on the Imum Coeli
applies to make a tight opposition. This Sun's ruler (Mercury) is in an air grand
trine to Jupiter in Libra and Moon in Aquarius. The two grand trines, close to
being an exact six-pointed star, demonstrate with tragic clarity that easy
flowing-aspects do not always have pleasant outcomes'.

Vincent Godbout : 'A.I. comes to astrology', een mogelijk interessant artikel
over kunstmatige intelligentie toegepast op analyses van horoscopen.
Godbout holds a B.A. and a B.Sc. in mathematics. He was a professor of
mathematics until 2006 and passionate about astrology. Hij is medeconstructeur
van een softwareprogramma 'Mastro' dat geavanceerde horoscoopduidingen zou
kunnen geven én ook voorspellingen op basis van transits. Als dit laatste hout

zou snijden zou het ook vanuit onderzoeksoogpunt van belang kunnen zijn en tot
toetsbare hypothesen moeten kunnen leiden.
'We first created interpretations for 5148 combined astrological factors, that is,
interpretations of all the planets in signs and aspects. To generate these, we
thoroughly analysed and researched the works of 25 famous and highly
respected astrological authors (American, French, British, German). Keywords
were extracted and organised into lists for each combined factor by 'intersecting"
the semantic fields of each planet in sign with each planet in aspect. Bij Moon in
Virgo sextile Jupiter als voorbeeld geeft hij 20 steekwoorden. 'The keywords used
by 'Mastro' in the interpretations are also he building blocks for our synthesis
algorithm'. Het is deze specifieke synthese van die gecombineerde factoren die
het nieuwe moet opleveren.
'The Forecast Curves allow us to locate at a glance the most important moments
in a time interval chosen by the user. ..The numerical scores of about 60
different keywords are calculated for several consecutive transit charts and
represented as a graph in time. Each point of the curve summarises the
complete analysis of a transit chart in a specific theme expressed by a
keyword...The keywords of the Forecast Curves represent about 60 themes on
which we often have to pronounce ourselves as astrologers. For example: love,
friendship, ambition, art, conflict, crisis, displacement, depression, discussion,
effort. failure, illusion, inspiration, joy, etc'.
Ze hebben honderden casussen bekeken en besloten op grond hiervan om als
orb voor aspecten 1.32° te nemen en 0.35° voor midpunten, die ook
uitdrukkelijk in de analyses betrokken zijn.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=tIC4OhWW8So en
https://mastroapp.com

Liz Hargreaves deed een analyse van 169 prominenten in de modewereld
waaronder modellen, ondernemers, designers en uitgevers van bladen. Ze geven
volgens haar een bovenmatige Scorpio invloed zien. Ze geeft imponerende
getallen maar beschrijft niet hoe ze precies haar populatie heeft verzameld, noch
de statistische berekeningen, zodat de betrouwbaarheid niet beoordeeld kan
worden. Naast andere Scorpio correspondenties hadden bij voorbeeld 92 hetzij
de radix Venus in Scorpio, Venus in 8 of een Venus-Pluto aspect.
e-mail: lizhargreaves@outlook.com (of: lizhargeaves@outlook.com)

Glenn Perry: ‘a meditation on Aries/Mars’ is een uitgebreid, boeiend en
diepgaand artikel over de symboliek van Ram en Mars. Hij bespreekt onder
meer: Aries-Mars as archetype, as developmental stage, binnen het kader van
'sports and competion', als 'aangezicht van het goddelijke' en ook de specifieke
psychopathologie, waarbij psychopathie en de anti-sociale persoonlijkheid z.i. het
makkelijkst kunnen optreden. Hierover:

'If my thesis is correct that psychopaths are inordinately preoccupied with Aries’
needs for survival, freedom, action and novelty, then impairment would lie in not
being able to fulfil these needs...
The antisocial personality can be symbolised by too much Aries-Mars in a chart.
This can take the form of multiple planets in Aries, a packed house, or a stellium
regardless of planets and signs involved. In addition, if Mars is under stress via
hard aspect, this can lead to Martian overcompensation as a defence against the
planetary impulses with which it conflicts. When any of these factors combine,
there is significant potential for Aries-Mars pathology though it is never
guaranteed Any configuration, no matter how difficult, can always function in
healthy ways at higher levels of integration'.

In het kader van het zoeken naar fysische aanknopingspunten voor
astrologische duidingen:
Een boekbespreking van 'CPI Theory Part Two ( Continuous Planetary
Interaction Theory) van Tony Waterfall. '...pioneering Canadian astrologer Tony
Waterfall's CPI Theory sticks to science - and sets about the challenge of placing
astrology in the realm of the known physical universe....In essence he contends
that each planet in our solar system interacts with other celestials via the portals
of 'auroral ovals" and that the energy source of this process is the Sun itself'.
Robert Currey in het voorwoord: "Waterfall has been able to show... the solar
system is a connected network".
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