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Bijeenkomsten
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 4 mei
Discussiebijeenkomst
waarin Fokkelien von Meyenfeldt ingaat op een onderzoekje dat ze bij wijze van
experiment via Astrologieblog heeft uitgezet op Facebook.
Zaterdag 7 september
Henry Kampherbeek over buiten-tekenaspecten.
Buiten-tekenaspecten zijn aspecten die over tekengrenzen gaan. Bijvoorbeeld een
conjunctie waarbij één planeet aan het einde van een teken staat en de andere
planeet aan het begin van het volgende teken.
Veel astrologen negeren buiten-tekenaspecten terwijl andere astrologen deze
aspecten wel meetellen maar een kleinere orb nemen.
Wat moet je nu doen? Negeren of ze als zwakker beschouwen? Net zo behandelen
als andere aspecten of ze op een alternatieve manier duiden?
Het blijkt dat de kijk op astrologie die men heeft heel bepalend is voor het gebruik
van aspecten, het gebruik van mineure aspecten en het gebruik van buitentekenaspecten.
Buiten-tekenaspecten zijn niet heel zeldzaam. Afhankelijk van de orbs die je
hanteert, is al gauw zo’n 10% van de aspecten buiten teken. Het is dus wel de
moeite waard hier onderzoek naar te doen.
Ik heb onderzoek naar buiten-tekenaspecten gedaan en ben wat specifieke
eigenschappen van deze aspecten tegengekomen.
Over de aanpak, de resultaten van het onderzoek en over vragen die nog open staan
wil ik het in deze lezing hebben.

Let op:
Zaterdag 12 oktober 2019
Symposium in Zwolle.

Uit The Astrological Journal July/August 2018
Zijn er overeenkomsten in horoscopen van miljardairs met ambities
op het gebied van ruimtereizen.
Een select gezelschap van slechts: ‘three obvious examples’ . ‘South
African-born magnate Elon Musk who founded SpaceX (Space Exploration
Technologies Corp) and believes the survival of humanity depends on
colonising the Moon and Mars; Sir Richard Branson, chair of Virgin
Galactic who for many years has pursued his dream of space tourism –
and is preparing to become an astronaut himself; and Jeff Bezos, the
world’s wealthiest person as Amazon boss (worth around $112 billion net,
according to Forbes), whose Blue Origin company is working towards
inter-space manufacturing and human emigration to other planets and
satellites.
The simplistic approach would be to look for a ‘prominent’ Uranus, maar
van twee van hen is geen geboortetijd bekend. Het meest
overeenkomende is: alle drie hebben hun Zon in hoofdtekens, en de Maan
in beweeglijke tekens, überhaupt staat veel in beweeglijke tekens en
relatief weinig in vaste tekens. Uranus staat telkens in het eerste decanaat
en nergens in ‘detriment or fall, namely Leo and Taurus’.

Frances Klynes beschouwt de geschiedenis van de Faculty of
Astrological Studies in het kader van haar 70-jarig bestaan.
De start was ‘voor zover mogelijk’, want ze zaten aan een bepaalde avond
en begintijd vast, astrologisch gekozen en zo dat niet Scorpio maar
Sagittarius op de ascendant verscheen met Jupiter er zo dicht mogelijk
bij. Onderwijl heeft de Faculty zijn ups en downs meegemaakt, onderlinge
twisten overleefd, beroemde astrologen aan zich verbonden gehad en ze
bestaat nog steeds, groeit en heeft nog altijd ambities.

Anne Whitaker schouwt nog eens terug op Uranus in Ram (vanaf 28
mei 2010 tot 15 mei 2018).
Onder meer: ‘The world certainly feels like a more turbulent, unstable
place in the wake of revolutionary, high-tech, unpredictable Uranus’ fiery
traverse of Aries. It is also important to point out that the turbulence has

been greatly deepened and amplified by Uranus’ long square to Pluto...,
which reached exactitude in 2012/3.
It started with a blast; op 11 maart 2011, de Fukushima kernreactorramp,
één dag voor Uranus definitief in Ram ging lopen.
En de periode eindigde toen Hawaii’s meest actieve vulkaan de Kilauea
een nieuwe fase van erupties begon.
Ertussen in the fires of revolution burn through the Middle East. Popular
uprisings, ... the rise of so-called Islamic State.
The USA has experienced the biggest unforeseen upset imaginable in its
political system – the election in November 2016 of Donald Trump.
En niet te vergeten de Brexit.
On the positive side, we have seen the world, expedited by major
advances in technology. The rapid worldwide spread of mobile
technology... At the core of Aries Uranus is the call to challenge limiting
circumstances, break free of constraint, and take initiatives to engage
with possibilities hitherto unseen or unknown.
Kies voor radicale verandering of het komt over je heen, dat was de
essentie’.

Rod Chang kijkt vooruit naar Uranus in Taurus. Uranus ging in
Taurus lopen op 15 mei 2018 en blijft in dit teken tot in 2026.
‘Astrologically, Uranus is the symbol of changes, revolutions and
technological advancements. We can suppose that in the upcoming few
years, agriculture, land, finance, fortunes and the human body will be
subject to ground-breaking advancements. ’ Taurus is a practical sign, and
shows us how to utilise knowledge’. Tot zover Chang.
Commentaar: kun je je vanuit deze Uranus-in-Stiersymboliek voorstellen
dat wat uit de hand aan het lopen, c.q. gelopen is, n.l. enerzijds de fysiek
aardse omstandigheden, samenhangend met klimaat en vormen van
landbouw/veeteelt en anderzijds de effecten van sociale media en de
macht van de grote informatie- en handelsgiganten via de doorbraak van
vernieuwende technieken én nieuwe politieke bewegingen weer tot aardse
proporties wordt teruggebracht. Betrouwbaarder, gebaander, aardser.
Uranus indirect als stabilisator? Een voorproefje : in Trouw van 27 april:
‘Veganisme verovert vleesminnend Polen’ ‘...een generatiebreuk...verrast
door de snelle verandering. Vroeger was eten zonder vlees geen eten...’.
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