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Cycli
In deze Nieuwsbrief vind je veel je veel informatie over cycli. Een verslag
van de presentatie van Kees Jansen over cycli en het Corona-virus, de
volledige presentatie van Robert Doolaard met daarin een andere kijk op
hetzelfde fenomeen, een reactie van Robert Doolaard op de bijdrage van
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Kees Jansen èn een uitleg over dit onderwerp door Albert Bredenhoff. Juist
deze verschillende invalshoeken maken de studie naar cycli (en andere
astrologische verschijnselen) interessant. In een vereniging die de ‘O’ van
Onderzoek in haar naam heeft is een dialoog over de methoden van
onderzoek immers essentieel.
Het is weer een forse Nieuwsbrief en daar zijn we blij mee. Maar we
hebben dat niet zelf in de hand; we zijn ook afhankelijk van jullie
bijdragen. Die zijn meer dan welkom via redactie@nvwoa.nl

Bijeenkomst 5 december
De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 5 december vanaf 13:30
uur.
Ook deze bijeenkomst houden we via Zoom. Frits Bolk vertelt dan over
‘Beeldende kunstenaars en dierenriemtekens’.
Leden van de NVWOA krijgen kort van tevoren een email met de
gegevens die nodig zijn om aan deze Zoom-sessie deel te nemen.

Agenda
5 december 2020
‘Beeldende kustenaars en dierenriemtekens’ door Frits Bolk beeldend
coach, opleider en astroloog, geschoold onder meer in kunstzinnige
therapie, kunstgeschiedenis en tekeninginterpretaties. Al vele jaren heeft
hij studie gemaakt van de 12 tekens in relatie tot de beeldende kunst. Zie
ook : www.atelierdedierenriem.nl
‘De 12 dierenriemtekens tonen wetmatigheden in ons gedrag en drukken
vanzelf ook hun stempel op de beeldentaal, het kleurgebruik, de
thematiek, de penseelvoering, de stijl, kortom de werkwijze van het teken
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als beeldend kunstenaar. In deze lezing gaan we in op 12 grondtonen,
basale vormgevingskrachten of kunstkenmerken van de beeldende
expressie. Tussendoor verwijs ik ook naar de invloeden van de elementen
en de planetenkrachten. Ondanks alle gemeleerdheid kan een werk van
bijvoorbeeld een Ram goed onderscheiden worden van een Tweelingen of
Schorpioen. Vele klassieke en moderne kunstenaars met grote namen
zullen de revue passeren

2 januari 2021
Onder meer een presentatie van Karin Boel, astrologe, over het verschil
tussen ‘opgelegde’ relaties, die waar je niet voor gekozen hebt, zoals
familie, en ‘zelfgekozen’ relaties.
‘Waar het om gaat, is om te kijken of er een verschil is in raakpunten met
Zon, Maan, Venus en ASC tussen opgelegde relaties en zelfgekozen
relaties. Ik heb gekeken naar conjuncties van radixplaneten, radix ASC en
radix MC met planeten, ASC en MC van de composite van deze radixen.
Hierbij heb ik voor Zon en Maan een orb aangehouden van 4°, voor de
overige planeten een orb van 3° en voor de ASC en MC een orb van
2°. Voor de opgelegde relaties heb ik radixen van mijn eigen familie
gebruikt. Voor de zelfgekozen relaties heb ik mezelf vergeleken met
vrienden en goede collega’s, goede collega’s onderling en 3 relaties binnen
de familie. Daarnaast heb ik een controlegroep meegenomen met
willekeurige combinaties tussen de groep familie en de groep vrienden en
goede collega’s’.

Plato schreef ‘Time is the flowing image of eternity'. The planets in their
never-ending cycles being the instruments of Time'.
En ‘Prediker’ (een van de boeken in de Bijbel): “To everything there is a
season, and a time to every purpose under the heaven”. Whether the cycle is
huge, like the 500 year Neptune/Pluto one, or small, like the monthly Sun/
Moon one, the same basic stages apply: seeding, germinating, sprouting,
flowering, ripening, harvesting, dying back in preparation for the new. ( Anne
Whitaker in haar column in de Astrological Journal).
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André Barbault over pandemieën
en oorlogen
door Robert Doolaard
Presentatie tijdens de Zoom-sessie van 5 september 2020
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Kosmische straling en Corona
Een presentatie van Kees Jansen,
samenvatting door Jan Kampherbeek

In de Zoom-sessie van 7 november 2020 presenteerde Kees Jansen een
nieuwe invalshoek voor het begrijpen van cycli. In drie stappen legde hij
uit dat:
1. Rechts-draaiende DNA-moleculen gevoeliger zijn voor mutaties dan
linksdraaiende. Dat komt door een verhoogde gevoeligheid voor
kosmische straling die leidt tot meer mutaties en dus meer
ontwikkeling. Je ziet rechtsdraaiende moleculen daarom vooral in
levende wezens. Essentieel hierin is dat kosmische straling mutaties
kan veroorzaken in DNA moleculen.
2. Je cyclische patronen kunt weergeven op basis van de afstanden
tussen planeten. Hier gaat het vooral om planeten die dicht bij
elkaar staan. Het zijn dit soort patronen die André Barbault al
herkende en op basis waarvan hij stelde: “Het is goed mogelijk dat
we serieus worden bedreigd door een nieuwe pandemie in 20202021, een periode die valt op het laagste punt van de Cyclische
Index (ofwel de Jupiter golf) voor het geheel van de 21e eeuw”.
3. Een astronomisch effect – de gravitatielens – er voor zorgt dat
kosmische straling na een planeet convergeert tot een brandpunt.
Een effect dat sterker wordt als er meerdere planeten op één lijn
staan. Door deze sterkere straling is er meer kans op mutaties bij
levende materie. We zullen zien dat dit aansluit op een mogelijk
effect op aardse omstandigheden van dicht bij elkaar staande
planeten en dat we hier zelfs oorzakelijkheid aan kunnen koppelen. 1

1

In Quanta Magazine vind je een toegankelijke beschrijving ‘Cosmic Rays May Explain Life’s Bias for
Righthanded DNA’ door Samuel Velsaco die gratis is te downloaden:
https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f73fa196d9d&id=d748632190&e=6924ee5ef4
www.quantamagazine.org/cosmic-rays-may-explain-lifes-bias-for-right-handed-dna-20200629/?
utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=1a9af13f85-briefing-dy20200629_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-1a9af13f85-43348009#
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of https://

Kees bouwt deels voort op bestaande inzichten van André Barbault en
Robert Doolaard. Hij voegt hier een mogelijke causale grondslag aan toe
en verrijkt daarmee de theorie.

Rechtsdraaiende moleculen
In het artikel The Chiral Puzzle of Life2 beschrijven de auteurs hoe
moleculen links of rechtsdraaiend zijn. Dit principe is al ontdekt door Louis
Pasteur. Belangrijk is dat in levende materie de vooral rechtsdraaiende
DNA-moleculen voorkomen. Dit effect ontstaat doordat rechtsdraaiende
moleculen gevoeliger zijn voor mutaties door kosmische straling dan
linksdraaiende moleculen. Dat leidt tot meer kans dat er een enkele keer
een gunstige (voor dat wezen) mutatie optreedt. Hierdoor kan het wezen
beter aangepast raken om te overleven in zijn omgeving dan anderen.
Daardoor zijn we van bacterie mens geworden. En blijft een bacterie een
bacterie of delft het onderspit en sterft uit.
Door de rechtsdraaiende moleculen wordt het effect van de kosmische
straling sterker en neemt de kans op mutaties bij levende materie toe. Dit
sluit aan op het dicht bij elkaar staan van planeten en kan hier zelfs
oorzakelijkheid aan koppelen.

Cyclische patronen
In onderstaande grafiek zie je de lineaire golven voor Jupiter, Saturnus en
Uranus, evenals een histogram (de paarse blokjes onderin) waarin je ziet
wanneer alle golven van deze drie planeten stijgen (hoog blokje), dalen
(laag blokje) of verschillen van richting (middelste lijn).
•

De Uranus golf bestaat uit de opgetelde kortste afstanden tussen
Uranus en Neptunus, Neptunus en Pluto en Uranus en Pluto.

•

In de Saturnus golf voeg je de afstanden tussen Saturnus/Uranus,
Saturnus/Neptunus en Saturnus/Pluto toe aan de totale afstand die
je hebt berekend voor de Uranus golf.

2 The Chiral Puzzle of Life. Noemie Globus en Roger D. Blandford. In The Astrophysical Journal Letters, Vol. 895,
Number 1. 2020 May 20.
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•

En voor de berekening van de Jupiter golf voeg je de afstanden
tussen Jupiter/Saturnus, Jupiter/Uranus, Jupiter/Neptunus en
Jupiter/Pluto toe aan de uitkomst voor de Saturnus golf.

Effectief kun je de twee buitenste planeten nemen. Het gaat immers
steeds om het totaal van de afstanden.

De afstanden bereken je volgens de kortste boog.
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De waarden in de y-kolom deel je door twee. Op deze manier krijg je de
afstand in graden. In de grafiek zie je dat verschillende belangrijke
pandemieën duidelijk zijn aangegeven door de lage Jupitergolf. We
herkennen de huidige Corona pandemie maar ook bijvoorbeeld de Pest
(1347) en Aids (begin jaren ‘80 van de vorige eeuw). Niet elke pandemie
wordt aangegeven; zo zien we de Spaanse Griep van ruim 100 jaar
geleden niet terug.
Kees benadrukt dat er sprake is van een verhoogde kans. Vaak zullen er
meer factoren in het spel zijn waarbij het risico extra hoog is als de Jupiter
golf laag is. Maar alleen kijken naar de planeetstanden biedt geen
zekerheid.
Belangrijk is ook dat hoge pieken en diepe dalen het hoogste en laagste
punt duidelijk in tijd zijn gemarkeerd. Daardoor wordt de trefkans kleiner
maar is de statistische significantie van een treffer veel groter. Als je naar
de tijd kijkt dat een lijn daalt of stijgt praat je over veel langere perioden.
Je hebt dan vanzelf meer kans op treffers maar de statistische
significantie daarvan is veel lager.

De gravitatielens
De gravitatielens – ook wel Einstein lens genoemd – is het fenomeen dat
lichtstralen door zwaartekracht iets af kunnen wijken. Ze buigen iets af
richting de zwaartekrachtbron. Dit heeft als effect dat de stralen
convergeren en een brandpunt vormen. De kracht van de stralen is in het
brandpunt extra hoog; de stralen worden immers gecombineerd.
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Als er meerdere planeten op één lijn staan krijg je een aaneenschakeling
van brandpunten en je ziet dat al geconvergeerde stralen met andere
stralen convergeren. Dit leidt tot een grotere stralingsintensiteit. Je ziet
dat in de volgende afbeelding.

De stralen die al geconvergeerd zijn door de eerste planeet (grote blauwe
bol) worden opnieuw geconvergeerd door de tweede planeet.
Dit effect heeft enige overeenkomsten met de manier waarop Frank
Hoogerbeets onderzoek doet naar aardbevingen; ook hij kijkt naar
planeten die op één lijn staan maar bij Hoogerbeets hoeft de lijn niet naar
de aarde te zijn gericht.

Conclusie
Kees Jansen poneert deze theorie nadrukkelijk als een eerste verkenning.
Het gaat hier om exploratief onderzoek.
De getoonde invalshoek is een veelbelovende aanleiding tot verdere
studie. Je moet je daarbij vooral bedenken dat de trefkans bij een piek of
dal in de grafiek kleiner is dan als je kijkt naar een stijgende of dalende
tendens. Hoe korter de periode is waarbinnen je een gebeurtenis zoekt,
des te kleiner de kans dat je iets vindt en des te hoger de statistische
significantie als je toch iets vindt.
Vanuit theoretisch oogpunt is het mooi dat er een theoretisch bouwwerk
ontstaat waarin verschillende fenomenen samenvallen: cycli, de
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gravitatielens en de gevoeligheid van levende organismen voor kosmische
stralen.
Maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Interessant is het fenomeen
dat Robert Doolaard al eerder beschreef: als planeten op één lijn staan
verplaatst het barycentrum3 van de Zon zich soms tot buiten de fysieke
Zon. Ook dat is een bijzonder fenomeen.
Onderzoek van cycli is veelbelovend maar heeft ook nadelen. Als je naar
grote cycli kijkt krijg je dermate lange perioden dat herhalingsonderzoek
feitelijk onmogelijk is. Je kunt dus niets bewijzen en hooguit iets
aannemelijk maken. Evenzo is het moeilijk om gebeurtenissen objectief te
kwantificeren. Wat meet je als je bijvoorbeeld naar een epi- of pandemie
kijkt? Het aantal infecties, het aantal dodelijke slachtoffers, de
maatschappelijke ontwrichting, de economische kosten?
Maar dat zijn pragmatische problemen. Voor een vereniging als de NVWOA
is dat juist een uitdaging om na te denken over een goede aanpak.

Over onderzoek naar
pandemieën, oorlogen etc.
Ingezonden brief door Robert Doolaard

Allereerst wil ik Frank Vernooij danken voor zijn Zoomopname van de
laatst plaatsgevonden Zoom voordracht verzorgd door Kees Jansen. Die
ging over diverse golven en hun relatie met pandemieën.
Door verplichtingen elders kon ik daarbij niet aanwezig zijn.
Helaas was de opname moeilijk te volgen. Daardoor bleven cruciale
formuleringen voor mij als toehoorder onnavolgbaar. Omdat het
zoombestand geen slider bevatte kon ik niet even teruggaan om bepaalde
gedeelten nog een keer te horen.
3

Het barycentrum is het effectieve punt waarop de zwaartekracht aangrijpt. Dat punt komt niet exact
overeen met het middelpunt van de Zon maar verplaatst zich als gevolg van de gecombineerde
zwaartekracht-effecten binnen het zonnestelsel.
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Ik heb twee uur lang naar een computergrafiek gekeken met een
onoverzichtelijk oerwoud aan steile pieken en dalen i.pl.v. elegante
overzichtelijke golven. Daarbij zag ik al snel dat er meer noteringen zijn
van gemeenschappelijk dalende golffasen dan in mijn grafieken, met
name in die perioden waarin Pluto binnen de baan van Neptunus komt,
dus sneller loopt dan Neptunus. Het programma van Kees ziet het tijdelijk
krimpen van de hoekafstand tussen NE en PL als ingaand, terwijl ze
cyclisch gezien zich in de uitgaande fase bevinden.
Het maken van grafieken is een kunst, computerprogramma's kunnen dat
niet. Daarom bouw ik mijn grafieken met de hand in Corel Draw en Adobe
Illustrator.
In september, tijdens de eerste Zoom bijeenkomst, heb ik een
verkennend onderzoek getoond naar de conclusies van André Barbault
waarin hij stelt dat pandemieën plaats vinden als de buitenplaneten JU,
SA en UR bijna tegelijkertijd bijna conjunct staan, dus als de Jupitergolf
(de cyclische indicatie) op de laagste positie is aanbeland. Er zouden dan
niet alleen meer pandemieën uitbreken maar ook meer oorlogen en
natuurrampen. Dat bleek niet waar te zijn en dat heb ik laten zien.
De fixatie op het laagste punt in de golven wordt door Kees nog extra
benadrukt door er de zwaartekrachtlens bij te betrekken, terwijl uit al
mijn onderzoeken blijkt dat oorlogen uitbreken juist niet op het laagste
niveau van de golven maar meestal op het hoogste en de vrede wordt
getekend vaak op het laagste punt zoals blijkt uit de twee wereldoorlogen.
Heraclitus zag het goed in zijn fragment “De weg omhoog en omlaag is
één en dezelfde...” al weet niemand precies waar hij op doelde. Oorlogen
en andere tekenen van teloorgang beginnen juist op weg naar omlaag,
dus tijdens de dalende golffase, tussen oppositie en conjunctie. Nog
voordat de golf zijn laagste stand heeft bereikt is de vrede vaak al
getekend zoals b.v. blijkt uit alweer de twee wereldoorlogen, (zoals ik ook
persoonlijk aan Barbault heb laten zien, die het nota bene gepubliceerd
heeft in zijn tijdschrift L'Astrologue).
Alleen in de laatste 100 jaar breken er opvallend vaak epidemieën uit in
tijden van lage golfstanden. Die kennelijke anomalie is een vraagstuk op
zich.

Bron: 5 september 2020 discussiebijeenkomst via Zoom
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Deze lijst presenteerde ik tijdens de zoom bijeenkomst in september.
Duidelijk is te zien dat Barbault alleen gelijk heeft waar het de 20ste eeuw
betreft. Evenals in mijn oorlogenonderzoek zijn de Jupiter- en
Saturnusgolf favoriet als indicator.
Verder ben ik zeer tevreden over de nieuwsbrieven met interessante
bijdragen van het bestuur. Dank daarvoor.

Robert D. Doolaard
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Golfjes
Tijdens onze laatste zoom-bijeenkomst op zaterdag 7 november bleek nog
eens weer hoe snel er verwarring kan ontstaan over de zogenaamde
golftheorie. Wat betekent een dal en wanneer is er sprake van een top en
welke betekenis dient men daar aan te kennen. Ter plekke heb ik toen
aangeboden om in de komende Nieuwsbrief mijn gedachten over dat
onderwerp te publiceren. Allereerst de visuele weergave: in de grafiek
behoort de X-as de tijd weer te geven, dagen, weken, maanden, jaren,
eeuwen. De Y-as laat het aantal graden zien, in dit geval van 0 tot 180
graden, waarbij het 180 gradenpunt begint onder bij de X-as en het
nulpunt bovenaan komt. Ik ga uit van drie golven,: saturnus, jupiter en
mars. De paren van de buitenplaneten beschouw ik als een eenheid: NEPL, UR-PL en UR-NE. De combinatie van saturnus met de buitenplaneten
levert zes planeetcombinaties op. De afstand tussen twee planeten wordt
berekend via de kortste boog, tussen 0 en 180 graden. De uitkomsten van
de zes planeetcombinaties van saturnus met de buitenplaneten tel ik bij
elkaar op en deel het totaal door zes. Dit getal wordt in de grafiek
genoteerd. Voor de jupitergolf zijn er tien planeetparen, de uitkomsten bij
elkaar opgeteld en gedeeld door 10. En tenslotte de mars-golf, die bestaat
uit 15 planeetparen en het totaal wordt gedeeld door 15. De drie
gemiddelden van deze golven worden dus in dezelfde grafiek
weergegeven. De planeten venus mercurius en de zon laat ik buiten
beschouwing, omdat deze drie te zeer met elkaar verbonden zijn en hun
uitkomsten teveel door de zon wordt bepaald. In de praktijk is het
mogelijk dat alle zes planeten in conjunctie kunnen staan en de limiet van
nul graden kunnen bereiken. Dit is niet het geval bij de limiet van 180
graden. Met twee planeten is 180 graden nog haalbaar; met drie
planeten, evenredig verdeeld over de cirkel (120 graden) is de limiet 120
graden en dit geldt ook voor vier planeten; de zogenaamde saturnusgolf.
Voor de jupiter en de marsgolf is de limiet 108 graden: experimenteer zelf
met de evenredige verdeling van het aantal planeten rond de cirkel.. Dat
zou dus inhouden dat de Y-as in de grafiek bij de saturnus golf slechts
hoeft te lopen van 0 tot 120 graden.
Als voorbeeld heb ik de grafiek gemaakt voor het jaar 2020, het
coronajaar. Het jaar heb ik verdeeld in drie delen en heb dus vier
berekeningen gemaakt met ouderwets handwerk, Eerst noteer ik de
standen van de zes planeten en zet die om in decimale lengtes. Het
voorbeeld betreft de datum 1 september 2020.
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PL 22.45 CA

292,75

NE 19.51 PI

349,85

UR 10.35 TA

40,35

SA 25.58 CA

295,97

JU

17.38 CA

MA 27.24 AR

287,63
27,57

Vervolgens de zes
planeetparen die bij de
saturnusgolf horen op 1
september 2020.

NE-PL

57,10

UR- PL

107,60

UR- NE

56,50

SA-UR 104,38
SA-NE 53,88
SA-PL

3,22

Totaal 382,68 gedeeld
door 6 geeft 63,78 dit is
de saturnusstand

JU-SA

08,34

JU-UR

112,73

JU-NE

62,22

JU-PL

5,12

Totaal 188,40 plus 382,68 is 571,08 gedeeld door 10 is 57,11 dit is de
jupiterstand.

MA-JU

99,94

MA-SA

91,60

MAS-UR 12,78
MA-NE

37,72

MA-PL

94,82
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Totaal 336,86 tesamen met 571,08 geeft 907,94 gedeeld door 15 is 60,53
de marsgolf.
Overzicht van de vier data voor 2020 met de uitkomsten
SA-golf JU-golf

MA-golf

01-01-2020

59,64

57,39

65,43

01-05-2020

59,00

51,41

45,93

01-09-2020

63,78

57,11

60,53

01-01-2021

59,12

50,42

54,40

Wat interpretatie betreft: hoe dichter de planeten bij elkaar staat, dus
tenderen naar nul, hoe groter de spanning is en kans op conflicten.

Albert Bredenhoff

Decaan of Decanaat
Het viel me op dat voor de verdeling van een cirkel in delen van 10 graden
twee termen in omloop zijn: ‘decaan’ en ‘decanaat’. Nieuwsgierig
geworden plaatste ik een berichtje in de Facebookgroep AstrologieBlog
met de vraag welke naam de voorkeur had. De reacties waren unaniem:
alle reagerende astrologen gebruikten ‘decanaat’.
Vanwaar dan de term ‘Decaan’? Ik maakte een overzicht van publicaties
waarin de term deze term voorkwam, zowel Decan(aat/ate) als het duitse
Dekan(at). Wat bleek: alle publicaties van astrologen gebruikten
‘Decanaat’. En alle wetenschappelijke (vooral historische) publicaties
gebruiken ‘Decaan’. Het duidelijkste voorbeeld is wel het standaardwerk
op dit gebied: Dekane und Dekansternbilder van Wilhem Gundel uit 1936.
De reden voor mijn vraag was de juiste aanduiding in Enigma. Daar zal ik
me conformeren aan de astrologische variant: decanaat. Wel curieus dat
wetenschappers en astrologen verschillende termen gebruiken.
Jan Kampherbeek
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Tip: zeer oude horoscopen
berekenen
Bij de laatste Zoom-sessie kwam het berekenen van zeer oude horoscopen
ter sprake. Het bleek dat horoscopen uit het begin van onze jaartelling via
SolarFire andere uitkomsten gaven dan via PlanetDance. Vergelijking met
andere software leidde tot de conclusie dat PlanetDance het nauwkeurigst
was. Maar de vraag bleef waardoor dit verschil ontstond. Zowel
PlanetDance als SolarFire gebruiken de Swiss Ephemeris (SE) voor de
berekeningen. De nauwkeurigheid van de resultaten is afhankelijk van de
SE, niet van PlanetDance of van Solar Fire. De berekeningen zouden dus
overeen moeten komen.
De oorzaak lijkt te liggen in ontbrekende bestanden. De SE werkt met
grote bestanden die de beweging van de planeten weergeven. Voor de
wiskundigen onder ons: dat gebeurt met Chebyshev Polynomen. De
resultaten zijn zeer nauwkeurig: veel beter dan een boogseconde. De
bestanden zijn aangepaste versies van bestanden van de NASA (eigenlijk
JPL: Jet Propulsion Labaratory, de club die de berekeningen voor de
maanlanding uitvoerde). Bij de toepassing in de SE heeft Miles Standish –
destijds hoofd van de JPL – medewerking verleend. Dit wel met de
aantekening dat hij niet in astrologie geloofde...
Maar de SE heeft ook een alternatieve berekening en wel van de
astronoom Stephen Moshier. Een uitstekend algoritme maar zonder
gebruik te maken van datafiles. Het is echter wel minder nauwkeurig dan
berekening met datafiles.
De crux is dat de SE, als deze geen datafiles vindt voor de gezochte
periode, automatisch terugvalt op de berekening volgens Moshier en dus
iets minder nauwkeurige resultaten levert. Je kunt dat oplossen door te
zorgen voor een complete set databestanden. In bijvoorbeeld PlanetDance
kun je deze eenvoudig downloaden via het menu (Help → Download →
Ephemeris bestanden).
Zeker als je historische horoscopen berekent is dit aan te raden.
De complete set aan bestanden is zo’n 112 MB groot. Dat was ooit fors
maar momenteel valt die omvang wel mee. Het zou een goede zaak zijn
als alle astrologische software standaard de complete set mee leverde.
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Uit The Astrological Journal juli/
augustus 2020
Frank Vernooij

Boekbespreking:
Alexander Boxer A
Scheme of Heaven:
Astrology and the
Birth of Science’
Een opmerkelijk boek, in de
vorige Nieuwsbrief van oktober
werd hier ook al aan gerefereerd.
‘How many astrologers have
thought about astrology as
civilisations first svstem of
algorithms or the universe s
grandest pattern-making game”?
This perspective comes from
Alexander Boxer, a data scientist
with a PhD in physics and degrees
in the historv of science and in the
classics. He writes this history of astrology with a focus on the scientific
side of astrology and, with some originality, argues that today’s data
scientists produce work that is similar to that of ancient astrologers who
use charts as a cutting-edge scientific tool.
His mixture of history, astrology and mathematics is enlightening. There is
a wealth of information. He writes of Ptolemy, Vettius Valens and the
contributions of the Arabian astrologers. He looks at planetary events with
a scientist’s eye for correlations. One example is the table of Jupiter
conjunctions as a harbinger of “presidential peril” (his words). In tbe US
we know this as Tecumseh’s Curse – or the 20-year Presidential Curse.
Though Boxer does not endorse astrology, he is plainly intrigued by many
of his findings such as the link between eclipses and political upheavals.
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Boxer ends the book thus; “I consider the opportunity to write about
astrology to have been both a privilege and a joy...a delightful excuse to
connect my love of history with my love of numbers. There is an
undeniable power in astrology to reveal the surprising ways in which
everything, and all of us, are connected to each other across time and
space”.
This is a wonderful book on the history of astrology. There are so many
interesting facts and ideas. He has conducted thorough research so that
one is not left feeling that the examples presented were cherry-picked to
prove an idea.

Carole Taylor ‘The nature of Mars
retrograde’
Zij begint haar artikel met een beschouwing over de essentie van de
retrograde loop.
In the Tetrabiblos Ptolemy says that retrograde planets lack power,
reflecting the ancient idea that whatever moves backwards in the sky runs
counter to the usual cosmic order: “The influence of each planet, however,
is strengthened chiefly when it may be oriental, swift and direct in its
proper course and motion – for it has then its greatest power: but, on the
other hand, it loses strength when occidental and slow in motion or
retrograde; as it then acts with smaller effect’.
Yet, when a planet is retrograde, it is closest to Earth in its orbit, and
thus a more palpable presence. Literally and symbolically, a retrograde
planet is not straightforward; it looks backwards into memory and it
shows a view of the world from a non-ordinary perspective... Retrograde
motion is just one of the phenomena in a chart that result from our
geocentric observation of the skies. Astrology, of course, takes everyting
as a symbol and accords meaning – we take it that the sky is a mirror
and not a random arrangement. Retrograde is thus a legitimate part of
cosmic flow, a necessary time in which to question, reflect and rework the
script.
It may be some irony that retrograde motion manifests from a
geocentric point of view, but can only be explained in a heliocentric
framework. It was an intrinsic part of the philosophy of the ancient
world, the Earth-centred view, that the planets were moving around in
perfect Platonic circles. The Arabs knew well that the planets revolve
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around the Sun, but the geocentric model of Plato and Aristotle was
considered to be truthful from a spiritual perspective, so it remained in
place.
Not until Copernicus rediscovered the work of the Greek astronomer
Aristarchus from the 4th century BCE did the heliocentric thing finally
land into Western consciousness, eventually enabling Kepler to explain
fully why planets appear to go retrograde.
Ptolemy’s added the notion of the ‘epicycles’ (“in addition to the cycle”),
circles of planetary motion along the ‘deferent’ (average motion of the
planet), all pinned to the centre via the aptly-named ‘eccentric’.
As stated, planets are retrograde when they are closest to Earth in their
orbit, when they are biggest, brightest, most visible – at these points in
the planet’s cycle, we we have less distance and the energy is more
subjective and immediate.
Daarna spitst ze haar beschouwing toe op allerlei aspecten van Mars
retrograde. Vanaf 9 september 2020 tot 2 januari 2021 is er afwisselend
een retrograde loop, waarin drie keer een vierkant wordt gemaakt met
Jupiter, Saturnus en Pluto.

Maria Blaquier over ‘Draconic Astrology’
Wanda Sellar over ‘Female undercover agents of the Special Operations
Executive’

Anne Whitaker in haar column citeert Plato ‘Time is the flowing image of
eternity”. The planets in their never-ending cycles being of Time. En het
Bijbelboek ‘Prediker’: “To everything there is a season, and a time to every
purpose under the heaven”.
Whether the cycle is huge, like the 500 year Neptune/Pluto one, or small, like the
monthly Sun/ Moon one, the same basic stages apply: seeding, germinating,
sprouting, flowering, ripening, harvesting, dying back in preparation for the new.
Daarna past ze dit toe op een aantal voorbeelden van cycli waaronder de JupiterSaturnuscyclus 2000-2020.

William Travers The planetary day and personality
‘By tradition, temperament and destiny could be determined by the day of birth.
A reminder of astrology’s part in this thinking’ Een beschrijving aan de hand van
folklore en taalkundig soms nader uitgelegd waar de dagen in de week
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symbolisch voor stonden. Zoals in een rijmpje degenen met woensdag als
geboortedag naar oren komen als : ’Wednesday’s child is full of woe’. Hij
verklaart: “Full of woe” nowadays refers to grief, bemoaning and bewailing one’s
lot in life. In the past these attributes were normally linked to having a lot of
responsibilities, challenges and liabilities brought about by managing the affairs
of others’.

Richard Alwin Fidler ‘A time to die: death charts as cosmic obituaries’
‘Can the moment of our passing be as astrologically revealing of character and
destiny as the birth chart? Even of the actual life lived? Sidereal and tropical
charts are used in exoloring this intriguing question’ Hij bespreekt vanuit deze
invalshoek 7 horoscopen van onder meer Charles Manson, Hugh Hefner en John
F. Kennedy.
Zijn conclusie: ‘In practically every cosmic obituary case I have studied a death
chart seems no less descriptive of the person’s life and character than a birth
chart’. En dan nog een interessante beschouwing: ‘This seems to be due to one
of two reasons: either the time of death does indeed contain more information
than we normally as astrologers accord it; or one can get a fairly convincing
reading of a person’s life from more-or-less any random moment using common
astrological logic. I recall Robert Hand once observing: “I have never cast a chart
that was wrong that worked better than a chart that was right’’. Eindigend met:
‘While aware of the technical and philosophical ambiguities regarding how death
charts should be read, and what they reveal, if anything, I offer you these
speculative musings as food for thought: ….

Brenda Wilson ‘Asteroid Wuhan’

Een verhaal dat weer eens aantoont dat de invalshoeken vanuit de
astrologie zonder einde zijn.‘The number 3206 is NASA’s designation for
the celestial. If you type ‘3206’ into astro.com’s Manual Entry box, the
word ‘Wuhan’ will appear in charts. The asteroid Wuhan (discovered in
1980 at the Purple Mountain Observatory) entered Capricorn in early
January 2020 shortly before the Saturn-Pluto conjunction, the aspect most
associated with the Covid-19 pandemic. The average rate of speed for
asteroids is about 1 degree every four days. This tiny celestial’s special
signifïcance (and that of other asteroids as China, Angel, Crisis and
Troemper) is charted in a coronavirus timeline through this year and
beyond from an American perspective. Troemper overigens niet
vernoemd naar Trump.
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Martien Hermes over de Lots
Martien Hermes werkt aan een reeks videos geplaatst waarin hij
uitgebreid ingaat op de Lots. Deze punten – vaak ten onrechte aangeduid
als ‘Arabische punten’ – vormen een belangrijk onderdeel van de
Helleense astrologie.
De eerste video uit deze reeks kun je bekijken via
https://www.youtube.com/watch?v=_z0hsxvHAms&t=4222s
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Gratis downloaden : De duiding
ontraadseld door Jan
Kampherbeek
In 2012 verscheen van Jan
Kampherbeek De duiding ontraadseld.
In dit werk kijkt hij naar enkele
problematische aspecten van de
astrologie: de tegenstrijdigheid in
technieken en systemen, het gebruik
van astronomisch ongefundeerde
methoden, het correct duiden op basis
van verkeerde tijden en het falen van
astrologie bij statistisch onderzoek. Hij
kijkt in hoeverre verschillende
astrologische systemen een oplossing
bieden voor deze problemen en
concludeert dat dat maar in zeer
beperkte mate gebeurt. De conclusie
van de auteur is dat astrologie vooral
op mantiek (divinatie) berust.
Hij illustreert dat met voorbeelden van
veel bekende astrologen die expliciet
mantische technieken gebruiken, zoals astrologische dobbelstenen en
kaarten.
Aanvankelijk was dit e-boek alleen tegen betaling te krijgen maar
inmiddels kan iedereen het gratis downloaden.

Je kunt dit boek in PDF-formaat of in EPUB-formaat downloaden via:
http://radixpro.nl/astrologische-boeken/
Bijdragen aan de Nieuwsbrief:
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