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Online bijeenkomst 5 september
Op 5 september a.s. is er na een lange onderbreking gelukkig weer een
bijeenkomst. Vanwege de Corona situatie doen we dat deze keer virtueel:
via Zoom.
Leden van de NVWOA krijgen een mail met de nodige gegevens om aan
deze sessie deel te nemen en een korte uitleg.
Voor ons is dit een experiment en alleen toegankelijk voor leden.
Overigens is het mogelijk voor de rest van het jaar kosteloos lid te
worden, pas volgend jaar betaal je dan, als je door wil, contributie.
Natuurlijk is het prettiger elkaar in de echte wereld te ontmoeten maar
hopelijk is een sessie via Zoom een bruikbaar alternatief in deze
bijzondere tijd.
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Bibliotheek
Op de website vind je nu een database me de al gecatalogiseerde boeken
van onze bibliotheek. In de database kun je zoeken en sorteren.
Je kunt de database benaderen via de link http://nvwoa.nl/bibliotheek en
natuurlijk via het menu op de website. Hier vind je ook een uitleg over de
werkwijze.

Binnenkort voegen we een aantal titels toe. Deels van tijdschriften en
deels van boeken die we nog moeten catalogiseren. Voor het verder
catalogiseren zijn we wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het
Corona virus.
We kijken nog hoe we het uitlenen van boeken aan leden kunnen
faciliteren. Dat zal in ieder geval pas mogelijk zijn als we weer
bijeenkomsten kunnen organiseren in onze locatie aan de Kruisstraat.
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Vervolg: Onderzoek catastrofale
gebeurtenissen
Door Frank Vernooij
Vorige keren heb ik bijna uitsluitend stilgestaan bij de horoscopen van
explosies en gekeken naar aspecten met een orb kleiner of gelijk aan 1
graad. Op grond van 6 gevallen leek het verschil tussen enerzijds Mars en Uranusaspecten en anderzijds Jupiter – en Venus aspecten erg groot.
Op de Zoombijeenkomst van 5 september wil ik daar op terugkomen aan
de hand van uitgebreider onderzoek van twee groepen van 14 explosies.

Vuurwerkbom Haarlem
Soms betreffen de explosies ondernemingen waarvan de oprichtingsdatum
te achterhalen is. Dan zou mogelijk duidelijker kunnen worden waarom
het toen juist daar gebeurde. Ik heb dat niet nagegaan. Je zou ook
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kunnen verwachten, dat een verondersteld onheilspellende stand op
meerdere plaatsen tegelijk een aangrijpingspunt zou vinden, dus dat
binnen betrekkelijk korte tijd, misschien zelfs heel korte tijd, meer
rampsituaties plaatsvinden.
De twee sterkste voorbeelden die ik tegenkwam.
Op 31 mei van dit jaar ontplofte in Haarlem om 1.20 u vuurwerkbom
ontplofte met een zwaargewond slachtoffer ten gevolge terwijl er in Zwolle
net na 3 uur ook een explosie plaatsvond die voor veel schade zorgde
waarbij vier woningen moesten worden ontruimd. Niemand raakte daar
gewond en de politie ging uit van een misdrijf.

Explosie Zwolle
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Een nog sterker en recenter voorbeeld dateert van van 23 augustus in
Enschede. Om 1.40 was er een aanrijding tussen twee auto’s die aan twee
mannen het leven heeft gekost. Twee anderen werden gewond en om 1.45
u. werd een man dermate mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen
overleed.

Aanrijding Enschede

Waarin komen de horoscopen van Haarlem en Zwolle overeen wat betreft
aspecten kleiner of gelijk aan een graad? Het blijkt: niet in ‘gewone’
majeure aspecten. Wel:
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•

Pluto vierkant Eris .22

•

Pluto vierkant gecorrigeerde Zwarte Maan .44

Daarnaast nauwe mineure aspecten:
•

Mars halfvierkant Jupiter .12

•

Zon anderhalfvierkant Pluto .17

•

Venus anderhalfvierkant Saturnus .43

•

Jupiter quintiel Cheiron .07

•

Uranus halfsextiel Cheiron .12

•

Zon halfvierkant Eris .43

•

Venus septiel Eris .07

•

Zon anderhalfvierkant Zwarte Maan .23

•

Venus septiel Zwarte Maan .58

Een benadrukking van Eris en de gecorrigeerde Zwarte Maan, naast
Pluto...
Bij de twee Enschedese horoscopen, waarbij wel dodelijke slachtoffers
vielen, zijn er tussen de twee horoscopen uiteraard een paar
verschuivingen in de orbs van de aspecten met Ascendant, MC en
Gelukspunt.
De majeure aspecten kleiner dan of gelijk aan 1 graad in volgorde van
nauwheid van orb zijn:
•

Mars sextiel Node .07

•

Maan oppositie Zwarte Maan .15

•

Venus sextiel Gelukspunt .25 (alleen bij de mishandeling)

•

Pluto vierkant Zwarte Maan . 28

•

Mars vierkant Saturnus .30

•

Maan vierkant Pluto .43

•

Maan oppositie Eris .51

•

Cheiron vierkant Ascendant .56 (alleen bij de mishandeling)
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In elk geval vallen de twee sterke Marsaspecten op, naast de
Maanaspecten, en vinden we bij Jupiter opnieuw geen nauw majeur
aspect.
Je zou de datum van ontstaan van de stad Enschede wel willen kennen.

Uit The Astrological Journal
January/February 2020
Door Frank Vernooij

Een zeer interessant artikel over ‘harmonics’ door David Hamblin ‘The
importance of harmonics’
‘Harmonics had seemed to have fallen into disuse but there are signs of a
revival – they can yield fascinating new insights into the interpretation of
charts which would not otherwise be available’
In 1971 in zijn Carter Memorial lezing stelde John Addey ‘astrology will
be “reborn” as a result of the introduction of the concept of harmonics’.
In 1976 publiceerde hij zijn boek ‘Harmonics in Astrology’ en schreef:
“What is needed is a vision of the underlying realities of our Science in the
light of which astrological concepts can be coordinated, simplified and
unified. Now at last we appear to be in sight of such a vision...The picture
that has so emerged is one of the harmonics, that is, the rhythms and
sub-rhythms of cosmic periods, which can be demonstrated to provide the
basis of all astrological doctrine, both ancient and modern.”
“But this has not happened. Astrology has not been reborn, and the
concept of harmonics has been largely forgotten.”
Mogelijk omdat Addey al in 1982 stierf en omdat Hamblin die het in de
beginjaren ‘80 had opgepakt en het boek ‘Harmonic Charts’ publiceerde
eind jaren ‘80 voor twintig jaar astrologie de rug toekeerde. Maar
inmiddels heeft Hamblin weer enkele boeken op dit gebied gepubliceerd
waaronder ‘Harmonic Astrology in Practice’, evenals David Cochrane
in Amerika, waaronder een online boek ‘The first 32 harmonics, a
Qualitative Research Study’, een interpretatieboek.
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Definitie: “‘Harmonic’ has been defined as a signal or wave whose
frequency is an integral (whole-number) multiple of the frequency of some
reference signal or wave”. (die laatste is dan de 1e harmonic en in de
astrologie is dat de cirkel van 360 graden, met het aspect: conjunctie, de
2e harmonic is 360 : 2 = 180 graden met als aspect de oppositie en
bijvoorbeeld het semi-sextiel en het inconjunct zijn aspecten van de 12 e
harmonic etc.). Het begrip is van toepassing op elke cirkel maar in de
praktijk het meest uitgewerkt voor de aspectencirkel.
Een paar basisuitgangspunten: elk priemgetal (een getal ondeelbaar
door een ander) brengt een nieuwe kwaliteit. De kwaliteit van 2 is
anders dan die van 3 of 5 of 17. Hij geeft interpretaties bijvoorbeeld
‘zeventienheid’ gaat over ‘rebelliousness, subversiveness, campaigning for
change’ en ‘negenentwintigheid’ over ‘pride in one’s uniqueness’. Dan:
hoe exacter een aspect, hoe sterker het is. En als derde: de orb van
elke harmonic is de orb die voor de conjunctie gekozen is gedeeld door
het getal van de harmonic. Dus bijvoorbeeld bij een conjunctieorb van 12
graden bestrijkt de 13e harmonic iets minder dan een graad.
Illustraties aan de horoscopen van Hitler en Trump. Ze zouden in
hun uitspringende karakters licht moeten werpen op de onderscheiden
werking van ‘harmonics. Bij Hitler springen ‘tweeheid’ (moeite en strijd) ,
vooral ‘vijfheid’ (creativiteit, nieuw vorm geven) en ‘zevenheid’ (inspiratie)
eruit en er is, en dit is extreem, een bijna totale afwezigheid van ‘drieheid’
(gemak / plezier). Bij Trump springt ‘elfheid’ eruit (defiance and dogged
persistence) en ook ‘zevenheid’.
Een interessante interpretatie geldt John Wayne Gacy (geboren 17
March 1942, 00.29 a.m., Chicago) een sadistische seriemoordenaar
wiens horoscoop ooit door 5 vooraanstaande astrologen, in het kader van
een onderzoek van Tim Allen, als zeer positief werd beoordeeld “kind,
gentle and considerate with a marked capacity to uplift others”, hetgeen
een van de argumenten werd voor anderen dat astrologie onzin zou zijn.
Maar analyse op basis van harmonics laat een sterke 31e zien die ook
terug te vinden is in de horoscopen van sommige andere
seriemoordenaars waaronder Marc Dutroux én die van de markies de
Sade.
Verder gaat Hamblin nog nader in op Zon-Venusaspecten.
“In ‘Harmonic Astrology in Practice’ I also discuss the use of harmonic
analysis in mundane charts, in synastry, and in transits and
progressions. Also I propose that we should move away from the
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‘boxes’ model of signs and houses, in which (for instance) the Sun at
0°00’ Taurus suddenly moves from pure Aries to pure Taurus, and adopt
instead a system of “overlapping signs and houses”, in which (for
instance) Aries is gradually transformed into Taurus. This would bring us
closer to a harmonics model of waves rising and falling (whereas the
‘boxes’ model is incompatible with harmonic theory). …. My work with
harmonics has helped to convince me that astrology (other than horary
astrology) is not essentially divination. The planets are not just
symbols, they are real objects occupying positions in the sky, and their
positions in the sky really do have an effect on events here on Earth.”

Een artikel van Janet Saunders ‘William Blake Hermeticism and the
god of the left hemisphere’. “In this article I explore Blake the man
and the key tuming point in his life with illustrations from his chart. This is
followed by a discussion of the extent to which Blake remains prophet for
our time and for all time, linked to the hermetic texts (Copenhaver, 2000)
and the work of contemporary psychiatrist lain McGilchrist. (The Master
and His Emissary: the Divided Brain and the Making of the Western World,
2009.”

En een artikel van Oscar Hofman ‘Great conjunctions, fixed stars and Brexit!’. Hij claimt een oplossing voor het probleem om de juiste
horoscoop voor steden en naties te vinden. “However, there is an
important condition; the fixed stars must be used; these are so
immensely important in mundane and natal astrology...My mundane
method takes the Great Conjunctions of Saturn and Jupiter as its starting
point.”
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Gratis downloaden
Anthony Writer / Research study on the use of
fixed stars in astrology
In dit boek vind je een
uitgebreide verhandeling
over het gebruik van vaste
sterren in Jyotish astrologie
(vedische astrologie). Het
woord ‘research’ uit de titel
slaat op exploratief
onderzoek. Dat onderzoek
ziet er gedegen uit.
De auteur kijkt in het eerste
deel van zijn boek naar een
breed veld van toepassingen:
onder meer
archaeoastronomie en
paranen.
In het tweede deel
bespreekt hij 22 horoscopen
in combinatie met de vaste
sterren.
Opvallend is dat Writer de
tropische zodiak gebruikt, in
de vedische astrologie is dat
het Sayana systeem.

Je kunt het downloaden via Academia.edu:
https://www.academia.edu/41688047/THE_USE_OF_FIXED_STARS_IN_ASTROLOGY

Je moet je eerst registreren maar dat is gratis.
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