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• Zo boven zo beneden 

• Synchroniciteit   Jung 

• Onvoorstelbare manier 

• Onzin 

• Oorzaak en gevolg 

 



Ik kan me makkelijker voorstellen 

dat astrologie werkt op een manier 

die ik me kan voorstellen dan op 

een onvoorstelbare manier. 



Ik kan me niet voorstellen dat 

astrologie werkt 

dus het werkt niet  

dus het is onzin  

dus het is onzin het te onderzoeken. 





January 
1610 





Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo    Salviati dice: 
"Ma fra tutti gli uomini grandi che sopra tale mirabile effetto di 
natura (le maree) hanno filosofato, più mi meraviglio del Keplero che 
di altri, il quale di ingegno libero et acuto e che aveva in mano i moti 
attribuiti alla terra, abbia poi dato orecchio ed assenso a predominii 
della Luna sopra l'acqua ed a proprietà occulte e simili fanciullezze". 
 

Among all the great men who have philosophized 

about this remarkable effect, I am more astonished at 

Kepler than at any other. Despite his open and acute 

mind, and though he has at his fingertips the motions 

attributed to the earth, he nevertheless lent his ear 

and his assent to the moon's dominion over the 

waters, to occult properties, and to such puerilities. 
 
 



In Dialogo zegt Salviati: 

Van alle belangrijke mensen die nagedacht 

hebben over dit wonderlijke effect van de 

natuur, de getijden, ben ik het meest 

verbaasd over Kepler. Ondanks zijn vrije 

en scherpe geest en al heeft hij de 

beweging van de aarde in zijn vingers 

gelooft hij in de heerschappij van de maan 

over de zeeën, occulte zaken en dergelijke 

kinderachtigheden. 



Perkenwet van Kepler 
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1953 



Newton strand 



Almagest 
Ptolemeus 

2e eeuw 

Revolutionibus 

Copernicus 

1543 

Dialogo 
Galilei 

1632 
 

Astronomia nova 
Kepler 

1610 

Principia 
Newton 

1687 



 In a 1926 letter to Max Born, 
Einstein wrote:  
"I, at any rate, am convinced that 
He [God] does not throw dice.“ 
 

Bohr: 
“Stop telling God what to do with 
his dice.” 
 



 

 

•  bekend, gewoon, bewezen, wetenschap                    
 

•  

• Astrologie 
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• Zon 

• Maan 

• Bliksem 

• Eb en vloed 

• Xx 

• Xx 
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Fantaseren hoe 
astrologie werkt 
 
 



• Niet 

• Regels en ervaring dat het werkt 

• Aangetoond dat het werkt 

• Verklaard hoe het werkt 
 



15 



 
 

Zwaartekracht 
Straling  
Reflectie 
…… 
….. 
 
 







Muziek 

3:4       Harmonisch 
17:18   Dissonant 
 

Congres:  
Over 15 jaar begrijpen we hoe 
muziek werkt, 
als alle disciplines heel goed 
samenwerken. 
 

440 > 432 Hz 







Bron:  
Robert D. Doolaard 



Golven film 







Dank voor uw aandacht 
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The man 

who killed 

Pluto 



England 

1685 Authorities worried by astrology, all 

 forecast political or contoversial nature 

 banned   

1736 Witchcraft act, all aspects of telling future 

 illegal, 1 year imprisonment. 

Predictive astrology illegal in UK until Nov. 1989  
 

US, Connecticut  

Astrology, psychology or any kind of predictions 

$20.000 and 10 years jail; changed 1973 


