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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 januari
Cees Jansen over: Een beschouwing van de kenmerken van de Zwarte Lichten
Astrologie en een aanzet tot een onderzoek naar het optreden van huizencycli in
de horoscoop.

Zaterdag 1 februari
Open discussie bijeenkomst

Zaterdag 7 maart
Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 4 april
Open discussie bijeenkomst met onder meer: geo-helio groep – stand van zaken
en ontwikkelingen.

Zaterdag 2 mei
Nog in te vullen
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Uit Astrofocus juni 2019
Martien Hermes ‘Waarom een graad geen graad is ‘
Het Griekse woord voor wat wij een ‘graad’ van de zodiak noemen, is moira. De
hedendaagse aanduiding graad komt van het Latijnse gradus, dat stap, of trede
betekent. Het woord moira betekent “deel” of “portie” van het werkwoord
meiromai, wat betekent “ontvangen van het deel dat je verschuldigd is, het
toegewezen deel”. Moira was de godin van het lot of de lotsbestemming. Elk
teken verdeelt zich, ‘deelt zichzelf uit’ in 30 porties, 30 lotjes (lootjes); zoals de
schikgodinnen een weefsel spinnen, zo worden de planeten verknoopt met een
teken, en hun aanknopingspunt is één portie van dat teken, een prachtige
astrologische Lotmatige context. Zelfs dat woord, context, is een Lotconcept,
afkomstig van het Latijnse textus, dat weefsel betekent.

Jan Pronk ‘De Soemeriers’
Beschrijving van de historische context van de vroegste (Babylonische)
astrologie beginnend met de landbouwrevolutie 8 à 9000 v. Chr., de
Soemerische godenwereld en de veranderingen daarin door de tijd. ‘Het
hoogtepunt van deze verandering vond plaats in de zevende en zesde eeuw v.
Chr. tijdens de dominantie van Assyriërs . Het is ook de tijd waarin de astrologie
in Mesopotamië zijn hoogtepunt bereikt. Uit deze tijd stammen de meeste
kleitabletten met astrologische informatie... Al met al kunnen we stellen dat het
eerste astrologische referentiesysteem niet gebaseerd was op de zonnebaan,
maar op de baan van de Maan. Ergens tussen de zevende en vijfde eeuw vóór
Chr. komt daar verandering in. Het pad van de Maan wordt vervangen door dat
van de Zon. Uit gevonden kleitabletten blijkt dat vanaf ongeveer 400 vóór Chr.
de posities van planeten voortaan in één van de twaalf Zodiaktekens werden
weergegeven. Aanvankelijk onderscheidde men 18 tekens. Een andere
ontwikkeling was het verdwijnen van het exclusieve karakter van de
horoscoopduiding: niet langer meer voorbehouden aan vorsten, maar voor elk
individu die dat wenste en daarvoor betaalde... Rond 280 vóór Chr. vestigde de
Chaldeeuwse astroloog en priester van Marduk, Berosos, zich op het Griekse
eiland Kos. Zijn leerlingen vestigden zich weer in andere Griekse steden en
stichtten er eveneens astrologie scholen. Nieuwe Griekse ideeën vermengden
zich met de traditionele Babylonische astrologie en zo ontstond een moderne
vorm van astrologie die door Claudius Ptolemeus in de tweede eeuw na Chr. in
zijn Tetrabiblos op schrift werd gesteld. Het fundament voor de moderne
Westerse astrologie was daarmee gelegd.
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Oscar Hofman ‘Klassieke medische astrologie () ‘de 5 elementen’
(eerste van 4 artikelen)
‘In alle grote tradities, in India, in China, in Europa, maar bijvoorbeeld ook in de
kosmologie van de Amerikaanse Indianen spelen de vijf elementen een
fundamentele rol. Het vijfde element is altijd op de achtergrond of soms zelfs
expliciet in het spel… Alle medische tradities hebben hun eigen manieren om een
diagnose te stellen, soms komt daar een vorm van astrologie bij kijken en soms
ook niet. Maar altijd wordt de diagnose in dezelfde termen gesteld, als er zich
symptomen voordoen is de balans van de elementen in het lichaam
verstoord, genezing is het herstel van die balans. Een teveel van een element
dient verminderd, een tekort moet worden versterkt… Het Europese humorale
model heeft zijn oorsprong in het oude Egypte. ... Het vijfde element, de
Ether, speelt in de praktijk in het Europese perspectief geen rol, maar het is wel
op de achtergrond aanwezig. De Ether wordt gezien als het bron-element waaruit
de andere vier elementen ontstaan, en meer concreet wordt het daarom opgevat
als de ruimte.

Edward Snow ‘Een nieuwe verklaring over hoe astrologie werkt’
(fysisch)
Enorme hoeveelheden mysterieuze donkere materie, die door de planeten met
hun zwaartekracht gebundeld worden, zou het ontbrekende “mechanisme”
zijn dat verklaart hoe astrologie in de fysische wereld werkt. … Een artikel uit de
Daily Grail, opnieuw gepubliceerd op de website van Canaveral Research,
suggereert een andere mogelijkheid. CERN onderzoekers ontdekten een
correlatie en mogelijk causaal verband tussen voor het overige onzichtbare
donkere materie-deeltjes en melanoma, een type huidkanker. ... CERN
onderzoekers vonden stromen van onzichtbare materie d.m.v. zwaartekracht
gefocust door de planeten, als oorzaak van hardnekkige afwijkingen in
zonneactiviteiten (zonnevlammen) en ionisatie van de aarde ionosfeer. …
Onderzoekers Konstantin Zioutas en Edward Valachovic tilden de kwestie naar
een volgend niveau door te testen of de onzichtbare stromende donkere materie
ook effect zou kunnen hebben op mensen. ... Voorzitter Courtney Roberts van
het Canaveral Research zegt dat de onderzoekers de maandelijkse gegevens
betreffende melanoma in de VS tussen 1973 en 2011 hebben geanalyseerd
en een statistisch planetaire invloed hebben waargenomen van ruim boven de 5
sigma… Het is niet te geloven maar nadat het eeuwen geleden al terzijde werd
geschoven, wordt de impact van de ons omringende planeten op de aarde weer
eens serieus overwogen door de mainstream wetenschap. ... Men denkt dat
donkere materie ca. 85% van alle materie in het universum verklaart … dus,
alle natuurwetten die we kennen en waar we op vertrouwen, zijn fundamenteel
gebaseerd op slechts 15% van de realiteit zoals wetenschappers die feitelijk
kunnen waarnemen en meten. In de huidige eeuw worstelen wetenschappers
met het verklaren van studies die op onverklaarbare wijze seizoenen of
maanden linken aan specifieke ziekten, persoonlijkheidskenmerken,
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psychologische afwijkingen en dergelijke. Bij voorbeeld, statistische studies
hebben uitgewezen dat schizofrenen vaker dan anderen in februari geboren
worden. Of dat mannen die in de zomer geboren zijn, gewetensvoller zijn dan zij
die in de winter zijn geboren… Canaveral Research is de organisator van de
jaarlijkse Kepler Conferentie voor astrologisch onderzoek.
http://canaveralresearchcenter.com. Edward Snow is managing editor van de
Astrology News Service (ANS).

Uit The Astrological Journal jan/febr 2019
Jubileum
1 januari 1959 was de startdatum van het blad – geen ‘geboortemoment’
overgeleverd. Dus nu het 60-jarig jubileum.

Ritman bibliotheek gedigitaliseerd
A large portion of over 3,500 “pre-1900 texts on alchemy, astrology, magic and
theosophy” are now freely available online at the Ritman Library website,
www.Ritmanlibrary.com. The digitisation of this priceless collection was made
possible by the Da Vinci Code author Dan Brown who donated €300,000 to the
Amsterdam-based library in summer 2016. lts priceless collection includes the
Corpus Hermeticum (1472), Giordano Bruno’s Spaccio de la bestia trionfante
(1584), and the first printed version of the Tree of Life (1516).
The library’s digitisation plans are central to its Hermetically Open Project and to
learn more about this, visit its dedicated site at: www.hermeticallyopen.com

Een beknopt overzicht van de thema’s en voornaamste artikelen van de 306
journals tot 2019.

Uit een terugblik van Chester Kemp over 60 jaar geschiedenis
‘The AA was formed in 1958 as a reaction against the more conservative
Astrological Lodge of the Theosophical Society. There was a desire for a more
scientific rationale for astrology in new times. London was the centre of this
world, and there was no sense of a national or international context at that time.
The nature of the London astrology world at that time was of an enthusiastic
amateur ethos – this is what drove most activities… For me the most important
person in the Astrological Association was Charles Harvey. After he died the
astrological world became a less vibrant place... I feel that I have lived through a
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Golden Age of astrological development… Research became more important,
with a greater emphasis on scientific methodology. Geoff Dean was the prime
author of ‘Recent Advances in Natal Astrology’ (a critical Review 1900-1976)
– he collated a lot of research, and highlighted faults in the scientific approach. It
was a substantial tome and could be regarded as a wake-up call for those
wishing to produce scientific evidence for astrology – and avoiding some of the
elementary pitfalls in handling statistics. A lot of feathers were ruffled by Dean’s
style. However, within this book is a really nice piece of astrological
research done by Dean himself: his findings on how to interpret
unaspected planets in a birthchart still stands the test of time.

500 horoscopen met geboorte tijd van vooraanstaande musici van
de afgelopen eeuw
‘A compilation of 500 timed horoscopes, by Frank Clifford, of famous pop, rock,
soul, country and jazz performers – some of the most influential musicians of the
past century. Also included are over 50 essays on the astrology of music
from some of astrology’s leading and brightest lights. Available on Amazon and
http://flareuk.com.
Bespreking van horoscopen van klassieke componisten: Beethoven, Mozart,
Gershwin

Babs Kirby:

Jung’s struggle with astrology

Carl Jung had a life-long struggle trying to reconcile his need for scientific
respectability (Saturn) with his more mystical, intuitive leanings (Neptune) and
never more so than with astrology. Onder meer: Zon vierkant Neptunus en
Saturnus op de Waterman Ascendant in het 1e huis.
Jung first refers to Firmicus Maternus’ ... an astrologer of the most complete
works of astrology of the classical world. Jung wrote to Freud in 1911: “At the
moment I am looking into astrology, which seems indispensable for a proper
understanding of mythology. … I shall return laden with rich booty for our
knowledge of the human psyche.” ... What is interesting about his usage in the
early stage is that it is something he simply incorporates into his writing, as if
there were nothing controversial about it.
In 1951 Jung states: “Astrology is not a mantic method but appears to be based
on proton radiation (from the sun)’. In 1952 ‘my unconscious thinking is
definitely rotating around the problem of time….! How … to explain the
astrological … is dark to me’. Writing to André Barbault, Jung says: “In any case,
astrology occupies a unique and special position among the intuitive methods,
and in explaining it there is reason to be dubious of both a causal theory and the
exclusive validity of the synchronistic hypothesis”. In 1958, Jung writes; “I would
be inclined to rank astrology among the natural Sciences”. But later in the year
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Jung reasserts that astrology is acausal: “As astrology does not follow the
principle of causality, but depends, like all intuitive methods, on acausality”.
The empirical scientist in Jung, could not reconcile itself with astrology, while the
intuitive side of Jung could not walk away from it. Jung’s daughter, Gret
Baumann-Jung said: “Shortly before his death, as we talked about horoscopes,
my father remarked: ‘the funny thing is that the darned stuff even works after
death’ ”.

Anne Whitaker: een mooie beschrijving hoe een astroloog zou horen om
te gaan met een in zijn of haar ogen potentieel komende tragische
gebeurtenis. Ze refereert aan transit Cheiron met de Maan.

Transgender een beschouwing en een casus.

Boekbespreking: ‘A 22th Century Science: How to Demonstrate
that Astrology is True’ door Paul Westran.
De recensent: ‘This book contains the most informed a and compelling
argument for the astrological hypothesis since the subject was excluded
from academia in 1666’.

De Saturnus-Pluto conjunctie krijgt in onderstaande beschouwing
aandacht en in het Astrofocusnummer wat daarna aan bod komt.

Wendy Stacey Beschouwing over de Saturnus-Pluto conjunctie 12
januari 2020 We are reminded that Saturn and Capricorn are about
erecting walls, not just physically but also socially, culturally and
psychologically. We witnessed this in 1961 with the building of the Berlin Wall….
When Saturn was in Sagittarius square Neptune in Pisces (from November 2015
to September 2016) we observed the international crisis of huge numbers of
refugees.
Saturn-Pluto transits through Capricorn will be about personal and national
responsibility, shaking up the bones of society by enforcing old (and
introducing new) rules. Saturn in Capricorn breeds fear and superstition and
we might observe political and corporate agendas (to push through policy and
legislation) which, among other things, are designed to reinforce authority…
However, when ‘fear’ is the key to ensuring people behave, there are many who
will push back.
As Saturn and Pluto build to the conjunction in January 2020 at 22 degrees of
Capricorn, it will bring down all that has decayed and what modern society
has no use of anymore. In its place, paths will be paved for new
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infrastructures to be erected and the creation of different values and attitudes
which are more suitable in preparation for humanity’s next era.

Uit Astrofocus december 2019
Over de Saturnus-Pluto conjunctie

De Astrofocus redactie: de conjunctie duidt er op dat we tegen de grenzen
aanlopen van wat op onze Aarde mogelijk is, want Saturnus is begrenzing
en Pluto brengt de problemen naar de oppervlakte.

Edward Snow ‘De wereld zet zich schrap voor verandering’
“Wat duidelijk is deze keer is dat we aan de rand staan van een grootse
herverdeling van macht...’’ aldus financieel astrologe Grace M. Morris. In de
huidige cyclus zal de Pluto-Saturnus conjunctie op 11 januari 2020 exact zijn,
waarbij Mercurius zich dezelfde dag nog bij deze configuratie zal voegen en de
Zon twee dagen later, op 13 januari. Saturnus archetypisch wordt
geïdentificeerd met structuur en stabiliteit maar ook met fysieke en
psychische begrenzingen en beperkingen. De kleine Pluto is de explosieve
planetaire energie die radicale of reactionaire veranderingen laat
ontbranden.
Historische voorbeelden: 11/9 2001 Twin-Towers een Saturnus-Pluto
oppositie. De Vietnam oorlog begon in februari 1966 ..., in 1898, werd Amerika
een wereldmacht na de Spaans-Amerikaanse oorlog. In 1914, de conjunctie van
Saturnus en Pluto in Kreeft, brak de Eerste Wereldoorlog uit. De kaart van
Europa wederom vormgeven was ook aan de orde na de Tweede Wereldoorlog:
in 1947 conjunctie Saturnus Pluto in Leeuw. Door de ontmanteling van de
grenzen in Europa en de wanorde binnen de leiderschapsstructuren op het
continent, kregen de Sovjet-Unie en Amerika de mogelijkheid om het ontstane
vacuüm op te vullen. In 1980-82 conjunctie. In 1518 Saturnus conjunct Pluto in
Steenbok: correpondeert met Luthers stap.
In de editie van Time Magazine van 22 april 2019 een artikel getiteld ‘’Het
uiteenvallen van Europa”. Saturnus gaat over het opnieuw instellen van
parameters.
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Hans Planje: de werking van Saturnus conjunct Pluto is al dit jaar is ingezet.
Zo bevond Saturnus zich eind april dit jaar op minder dan 3 graden van Pluto
evenals in december 2019.

Threes Brouwers ‘Pluto conjunct Saturnus in de Steenbok bezien
vanuit Jungiaans perspectief ‘
Jupiter komt er nog even bij, maar dat is toch maar heel kort en zal daarom niet
zo heel veel effect sorteren. In feite loopt ook Saturnus behoorlijk snel tegen die
tijd waardoor hij deze conjunctie maar eenmaal maakt, en dat betekent
doorgaans dat de progressie aan intensiteit verliest. … Er zijn op het moment
van dit schrijven talloze verschijnselen waarneembaar die mijns inziens
met deze stand in verband moeten worden gebracht. Denk alleen al aan de
vele protesten die het failliet van een politiek, economisch of ander systeem
trachten aan te kaarten. Denk ook aan de alom om zich heen grijpende burnout verschijnselen, mensen die hun carrièrelat almaar hoger proberen te
leggen en ten onder gaan aan de eigen fysieke en psychische grenzen; heel erg
Steenbok. Denk aan de volkswoede wereldwijd die de ongelijke toegang
tot rijkdom en macht betreft. In al deze verschijnselen is mijn inziens één
rode draad waarneembaar: we zijn de menselijke maat uit het oog
verloren, we missen eenvoud en rust, we missen de noodzakelijke
begrenzingen en beperkingen, we begrijpen dus de essentie van het teken
Steenbok niet meer. Ik denk dat het vooral die problematiek is die door deze
conjunctie wordt gemanifesteerd binnen een economisch systeem dat groei als
dwingend gegeven voorschrijft
Meer rust en eenvoud betekent: meer positieve Steenbok-energie. Zo is het
ecologisch probleem bezig uit te groeien tot onvoorstelbare proporties.
Het is … geen toeval dat dat gebeurt nu Pluto door de Steenbok loopt. De loop
van deze planeet door een teken leidt tot het manifesteren van verborgen
problematiek die met dat teken te maken heeft. Het teken Steenbok gaat op
het allerdiepste niveau van de psyche als laatste aardeteken in de cyclus over
een realistische afbakening van de identiteit en daar vervolgens de
verantwoordelijkheid voor dragen op een volwassen manier. (verder in het
artikel gaat ze vooral in op de individuele kant ervan die ze, Jungiaans, als
grondslag ziet voor collectieve veranderingen (‘alle collectieve problemen
beginnen bij het individu en kunnen alleen op dat niveau werkelijk worden
aangepakt’).

Commentaar: Kloppen zaken die op wereldniveau behoorlijk objectief te
constateren zijn met deze symboliek?
Twee dingen springen er m..i. uit: m.n.: protesten wereldwijd, op een schaal en
intensiteit die zelden vertoond is, tegen het bestaande gezag en de gevestigde
belangen.
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En ten tweede, citaat: ‘Inmiddels begint het besodemieteren van mensen niet
alleen de democratische rechtstaat te ondermijnen, maar ook de betrekkingen
tussen landen. Aangewakkerd door desinformatiecampagnes verkruimelt het
zorgvuldig opgebouwde vertrouwen tussen mensen en landen. ...Hoe het kan dat
de moraliteit overal ter wereld in het slop zit, is mij een raadsel’. Rob de Wijk is
hoogleraar internationale relaties en veiligheid aan de Universiteit Leiden.
He eerste lijkt me sterk overeen te komen met de symboliken Saturnus-Pluto,
het tweede, dat al langer gaande is, niet zo.

Naar ‘Nieuwsbrieven’ op de website: https://www.nvwoa.nl/nb.php
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