
Lezing-met-dia's, gehouden op 7 April  2001 voor de NVWOA Utrecht over de horoscoopbespreking van

Nikola Tesla, visionair  electrofysicus.

Een demonstratie van horoscopische zeggingskracht uit precisie-opstelling, naar voren komend uit een sluitend 
bevonden kern-eenheid, samengesteld uit

1) progressieboogberekeningen op basis van v.Wageningen's geboortezon-tijdsleutel
2) de huiscuspen-indeling naar het systeem Placidus, en
3) Borelli's antieke reeks Italiaanse graadsymbolen van "La Volasfera".

            Maria Meij 

__________________________________________________________________________________________

Algemene Inleiding.

De horoscoop van de visionaire 19e eeuwse electrofysicus Nikola Tesla maakt deel uit van een tiental voorbeel-
den van Radixverificatie met behulp van de synchroniciteitsformule als beschreven in mijn studiewerk "Biograph- 
ical Horoscope Research and Rectification".  Voorafgaand aan deze lezing zijn de NVWOA-leden via het hun 
aangeboden presentexemplaar van dit werk*) - als aangekondigd in het NVWOA voorjaarsprogramma 2001 -  in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van  de details rond de opbouw van deze formule en het daaruit voort-
gekomen ontwerp voor de computergestuurde toepassing ervan. 

Binnen deze specifieke Radix- en progressiebespreking van Nikola Tesla als de titelfiguur van deze lezing wordt 
voor dit onderzoekgezelschap nu nog iets nader ingegaan op het kenmerkend  principe àchter de hier gedemon-
streerde methodiek tot horoscoopverificatie, waarin bovendien mogelijk een aanknopingspunt kan schuilen tot 
voortgezet onderzoek in NVWOA-teamverband naar Radix- of daghoroscoop-vergelijking binnen homogene 
groeperingen. Het e.e.a. eventueel met behulp van reeds beschikbaar materiaal uit voorgaande NVWOA-
onderzoekverrichtingen als ondernomen door A.Bredenhoff, J. Verhulst, L. Vastenhout en F. Vernooij s.s.t.t. (voor 
zover mij althans bekend sinds de ingang van mijn NVWOA-lidmaatschap en de ontvangst van de Open Huis 
verslagen.) 

Enkele van de hiernavolgende aanvullingen zijn voortgekomen uit de nuttige attendering op de behoefte aan 
nadere wetenschappelijk-essentiële toelichtingen als mij bereikt uit vragen en commentaren van successievelijk 
de NVWOA-(bestuurs)leden Drs.F.J. Methorst, Prof.Dr. W. De Graaff en Drs. F. Vernooij, o.m. na doorlezing van 
mijn boekuitgave.

In het algemeen kan van de daarin beschreven combinatiemethodiek worden vermeld, dat deze is gevormd 
binnen een zoektocht naar elementen van aantoonbare onderbouwing m.b.t. astrologische berekeningsprecisie 
en -zeggingskracht vanuit een overwegend alpha-gericht benaderingsvermogen tot de theoretisch-technische 
ondergrond van de horoscopie. Langs de alternatieve weg van proportionele rekenkunde, en dankzij bevorderlijk 
gebleken interesse in de beeldentaal van esotherische symboliek, heb ik mij een weg weten te banen in het (qua 
astrotechniek bêta-wiskundig) nagelaten spoor van de onderzoekwerken uit de tijd van de algehele Restauratie 
zoals deze heeft plaatsgevonden in de decennia rondom de aanvang van de 20ste eeuw.

Uit de rij van de Nederlandse groten onder hen blijkt het de astroloog Van Wageningen te zijn geweest die zich in 
zijn werk "De Astrologie, haar betekenis en draagwijdte" ( Ed. 1928) met name heeft uitgelaten over toepassing 
van de "La Volasfera"- graadsymboliek, zij het uitsluitend genoemd in verband met enkele Zonposities in voor-
beeldhoroscopen (blz. 82, 113, 122).

Pas sinds Rudolf Smit kortgeleden de aandacht nog eens vestigde op de coryfee onder de Nederlandse 30er- 
jaren astrologen : Leo Knegt, is mij gebleken dat ook déze "Witte raaf" en zijn trefzekere score als door Smit 
vermeld in zijn v.Rossum blindtest-artikelen, voorstander is geweest van niet alleen de individuele Geboortezon-
tijdmaat en de cuspenverdeling naar Placidus, maar dat ook híj melding heeft gemaakt van "The degrees of the 
Zodiac symbolised"; zij het alleen in algemene zin als "van nuttige interpretatiewaarde", zonder daarbij zijn voor-
keur voor één van de beide onderscheiden series in deze 1910-uitgave van de Engelse astroloog Alan Leo te 
hebben aangegeven.

Het lijkt mij met het oog op Smit's voorgenomen herhalingsonderzoek in de trant van de v.Rossumtest nu niet het 
juiste moment om hier enkele mij nog meer opgevallen bijzonderheden te verstrekken dan deze voor ieder vast te 
stellen gegevens uit Knegt's werken. Wel heb ik mij hierover inmiddels rechtstreeks met Smit in verbinding ge-
steld.

Als (gedeeltelijk) excuus voor het verzuim dat Knegt niet in mijn boek voorkomt onder de met ere genoemde grote 
Nederlandse onderzoekers kan ik alleen maar aandragen, dat diens uitgaven zich pas sinds betrekkelijk korte tijd 
onder handbereik bevinden in mijn verzameling astrologische studiewerken.  In Knegt's 1928-uitgave "Weten-
schappelijke Techniek" blijkt hij zelfs m.b.t. het Placidussysteem op blz. 49 als de grote waarde daarvan te 
hebben vermeld, dat deze huizenverdeling "steunt op de etmaalcyclus van de aarde, waardoor aan elk geboorte- 
of gebeurtenismoment een individueel geheel eigen 12-voudige verdeling hiervan wordt toegewezen".  Duidelijk 
zag dus ook Knegt dit als een correlerend tijdgegeven van groot belang. Hem komt hier dan ook alleszins deze 
rechtzetting toe.
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Ook een vermelding waard is de merkwaardige weg waarlangs ik ben gestuit op het onderwerp van het genie 
Tesla en diens hoogst-interessant gebleken leven en werk. Bij de voorbereidingen van mijn boek ging mijn 
astrologisch-technisch georiënteerde zoektocht door Lois Rodden's horoscopenbestand in haar "Astrodata"-
uitgaven namelijk uit naar ongeacht welke bekende figuur uit de wereldgeschiedenis, die een waar prototype zou 
kunnen vormen voor het thema "primaire progressie van de Placiduscuspen door de horoscoopgraden naar een 
geboortezon-eigen constante langs een ruim aantal (biografisch gedocumenteerde) gebeurtenisfeiten van 
duidelijke beroering", en wel op grond van de volgende specifieke selectievoorwaarden:

iemand die een leeftijd van hoge ouderdom heeft bereikt, maar wel bij voorkeur als Kreeft-geborene, 
gezien het van die geborenen meest aantoonbaar afwijkend tempo- en kalendertijdverschil bij de boog-
gradenverlenging van het MC en de daaruit volgende Placiduscusp-progressie door de Radixgraden.

(Zie voor de afwijkingen van de 60' vuistregel onderstaande Tabel uit "Biographical Hor.Research" etc., blz. 5) :

                                                                                               

Ook het z.g. "Naibod-gemiddelde" van 0°59'08" als tijdsleutelconstante blijkt, in vergelijking met de gedifferenti-
eerde geboortedagtijdsleutels als hier naar voren gebracht, graadafwijkingen in de Ware Zonneboogberekening 
te vertonen die, ondanks toepassing van Fagan & Firebrace's  Siderische Zodiakcorrectie als opgenomen in het 
door mij gebruikt astrologisch computerprogramma van John Halloran, qua graadpositiebepaling en nauwkeurig-
heid van het kalenderverloop door de graden niet het combinatie-effect kunnen teweegbrengen als dat naar de 
door mij beschreven synchroniciteitsformule. ( Zie hiervoor b.v. de progressieboog van 82°36'30" voor de dag van 
Tesla's overlijden op de leeftijd van 86 jaar en 192 dagen, die t.o.v. de Halloran-progressie een kalendertijdver-
schil oplevert van 1 ¼ jaar.)   Als alternatief keuzemenu aan Halloran voorgesteld volgens de naar hoofdzaken 
opgesomde mérites ervan,  verlangde deze vervolgens details waaraan ik vóór het gevestigd copyright op deze 
werkwijze nog niet kon voldoen, maar waarvoor nu de mogelijkheid van hernieuwd op te nemen contact open 
staat. Hoe de vergelijking met andere astrologische programma's precies uitvalt is mij niet bekend. Zeker is, dat 
binnen de cuspenprojectie-methode als uit deze synchroniciteitsformule ontwikkeld, het Radixbeeld in zicht blijft. 
Hetgeen m.i. een belangrijke bijkomende factor bij de "bomen-en-bos" afwegingen van belangrijkheid aandraagt, 
daar de gebruikelijke overdaad aan progressiestanden van alle planeten hierbij achterwege blijft. Die men, indien 
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gewenst, daarnaast overigens altijd apart in de bestudering kan opnemen via de geprogrammeerde 
keuzemenu's.

Voor wat betreft de hiervoorgenoemde selectie van de voorbeeldhoroscoop : Weinig kon ik vermoeden, hoezeer 
juist deze uitzonderlijke persoonlijkheid Tesla, na bestudering van diens biografie en horoscoopgegeven, nog in 
andere opzichten zou gaan schitteren als onderwerp van een  astrologische belichting. 
Binnen het bestek van mijn studie-uitgave weliswaar al omgeven met aanduidingen van zijn grote rol in de weten-
schappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van de 20ste eeuw, geeft onderstaande verhandeling hierop nog een aan-
tal aanvullingen tot versterking van het, na Tesla's dood uitgedoofd lijkend, licht van de roem die hem zo alleszins 
toekwam, maar die hem niettemin de geschiedenis deed ingaan als een in onze tijd welhaast vergeten genie.

=====================================================================================

Lezinginhoud dd. 7 April 2001, onder  verwijzing naar een  selectie daarbij vertoonde en uitgereikte afbeeldingen als 
weergegeven op achterstaande  illustratiebladzijden.

=====================================================================================

Geachte mede-geïnteresseerden in onderzoek naar astrologie.   

Het onderwerp van een visionair die zich bewoog op het electrofysisch terrein van de exacte wetenschappen 
leent zich bij uitstek voor een astrologische belichting. En wel in het bijzonder in onze tijd van toenemende bereid-
heid tot kennisneming van de voorheen veelal als extreem "overstaande" waarden beschouwde kwaliteiten in het 
denken naar een Rationalistisch-categorale onderverdeling in termen van "gevoel en verstand".

Het leven en werk van Nikola Tesla stond namelijk in het teken van een brede natuurfilosofische visie op de 
energische krachtenwerking in al het boven- en ondermaans gebeuren die, evenals de oudtijds-Alexandrijnse 
benadering van de hemelwetenschappen onder de verzamelnaam "Astrologia", het kenmerk van overkoepeling 
droeg tussen beide faculteiten van het gedachten- en begripvormend vermogen. 

Een zelfs "Hermetisch" te noemen visie, zoals deze voortkwam uit in evenredigheid opgevoerde capaciteiten van 
rationele kennisvergaring en filosofische beschouwing naar beeldvorming uit het ruimtelijk voorstellingsvermogen.

In tijden vóór de categorale Rationalistische scheiding der geesten ingang vond in het Europees academisch 
denken zou de combinatie "visionair natuurkundige" Tesla dan ook ongetwijfeld de reputatie hebben verleend van 
"Alchemist".  En, zoals ik hier naar voren wil brengen uit zijn biografie en horoscoopbelichting, lééfde Tesla ook 
vanuit dit besef.

Veelzeggend in dit verband is, dat hij zijn aangeboren hoogbegaafdheid aan intellectueel en schouwend vermo-
gen, (een eigenschap die hij deelde met zijn 7 jaar ouder broertje) al op de onwaarschijnlijk jonge leeftijd van 8 
jaar door oefening en studie tot nog groter hoogte begon op te voeren. 

Zoals ik hierna aan de hand van enkele schetsjes wil illustreren, bewoog hij zich hierdoor tenslotte op een zuiver 
Hermetisch afstemmingsveld van geïnspireerde creatie, waaruit zijn fenomenale stortvloed aan inventieve ideeën 
is voortgekomen. Daarmee wist hij zich te plaatsen in de rij van de allergrootste scheppende genieën uit de ge-
schiedenis van onze W-Europese wetenschappen.

Alleen al zijn vindingen en motorische constructies op basis van wisselstroomgeneratie uit het electromagnetisch 
draaiingsveld tussen de gigantische krachten van hemel en aarde waren zó baanbrekend, dat zij de 20ste eeuw de 
geschiedenis hebben doen ingaan als het tijdperk van de electronische revolutie.                                          Ook 
tot ver uitlopend in dit nieuwe Millennium is het niet onwaarschijnlijk dat Tesla's ideeën nog stof tot nadere 
bestudering zullen kunnen aanreiken. 

De 40 patenten die hij al tussen de jaren 1887 en 1891 vestigde op zijn z.g. enkel- en polyfasesysteem electro-
motoren en krachtstroomtransformatoren waren op zich nog maar onderdelen van wat hij betitelde als een waar 
"Wereldsysteem" van potentiële energievoorziening voor de hele aardbol.

Voor zijn ontwerp van draadloze lange-afstand-transmissie van energie uit zowel de electrisch-atmosferische 
krachten als die uit de aardse energiebronnen van vuur- en waterkracht  zag Tesla al in zijn tijd alle mogelijkhe-
den; het e.e.a. te verwezenlijken op basis van zijn idee voor een z.g. "Vergrotingszender".   En met  zijn vinding 
van de z.g. "Tesla-spoel": een radiofrequente transformator van enorme afmetingen, deed hij zijn tijdgenoten 
versteld staan van de gigantische krachten die hij daarmee wist op te wekken.                            

Voor een internationaal publiek van  wetenschappers en technologen  produceerde hij krachtstromen van mil-
joenen Volt en meters-lange electrische ontladingen, tot zelfs bolbliksems toe. Het e.e.a. overigens niet zonder 
incidenten van direct levensgevaar voor zichzelf, ook al wist hij als geen ander met welke krachten hij omging. 

De inspiratie tot zijn eerste perfect functionerende electromotor op basis van wisselstromen uit het electromag-
netisch draaiingsveld verkreeg Tesla, toen hij als 25-jarige hoofdingenieur in dienst was bij de eerste telefoon-
centrale in Budapest.   Een tijd, waarin zijn hersens het punt van overspanning genaderd waren door zijn dage-
lijkse en nachtelijke overdenkingen rond de energie-opwekking en -overdracht vanuit het wisselstroomprincipe.

Deze zou alle gelijkstroomproblemen van warmte-ontwikkeling en afstandoverbrugging op slag de wereld uit 
kunnen helpen.  Zelf beschreef hij die uitputtende overdenkingsperiode in 1881 als een tijd waarin zijn helder-
ziend- en helderhorendheid een welhaast ondraaglijke waarnemingssterkte had aangenomen.
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Om zijn overbezette geest enkele ogenblikken van rust te gunnen maakte hij in die periode tegen de avondsche-
mering een parkwandeling tijdens het schouwspel van de ondergaande zon.  Astrologisch bezien een veelbe-
tekenend moment van natuurlijk evenwicht tussen de domeinen van dag en nacht, vergelijkbaar met die van de 
dag- en nachthelftfuncties binnen het menselijk denken.

Op dat ogenblik van mentale afstemming op de mácrocosmische Harmonie drong zich voor Tesla's geestesoog 
een visioen op van een draaiende motor binnen het natuurlijk electromagnetisch veld van een wervelstorm : Een 
Hermetisch te noemen moment van verhelderend  "Zo boven, zo beneden"-inzicht betreffende (in dit geval)  de 
motórische "levensvonk"-inductie op het natuurlijk creatieveld van de samentreffende energische krachten uit 
hemel en aarde. 

Al sinds zijn 8e jaar was Tesla vertrouwd met het fenomeen van associatieve symboolbeelden die zich tijdens zijn 
gedachtenwerking spontaan op zijn netvlies manifesteerden, onveranderlijk voorafgegaan door felle lichtflitsen. 
Deze bleven echter vaak zó hinderlijk-lang daarop hangen dat hij al vanaf die jeugdige leeftijd begon te zoeken 
naar wegen om dit verschijnsel beheersbaar te maken. 
Hij vond die door 's nachts heimelijk te lezen in mystieke literatuur uit de bibliotheek van zijn vader, die priester en 
voorganger was van een orthodox-Servische gemeenschap in zijn Kroatische geboorteplaats Smiljan.

Rond zijn 17e jaar was hij met de oefening in beheersbaarheid van zijn visioenen zo ver gevorderd, dat hij ze niet 
alleen naar believen wist uit te schakelen, maar er ook gericht op wist "in te zoomen", met name wanneer het de 
talloze technische constructies betrof die door zijn hoofd spookten.

Sindsdien lukte het hem ze als ware blauwdrukken van alle kanten te bezien, alsof het "virtuele" beelden betrof 
zoals wij die nu 1¼ eeuw later op ons computerscherm kunnen manipuleren.  Waarna hij ze tenslotte zelfs ook 
nog voor zijn geestesoog in werking wist te stellen of veranderingen erop aanbrengen, zonder ook nog maar een 
schets te hebben overgebracht op papier.

Een vermogen dat hem later, tijdens zijn kortstondig dienstverband als employé van de geniale Amerikaanse 
uitvinder Edison, veel wrevel van diens kant zou opleveren, want wat moet je aan met ontwerpen zonder werk-
tekeningen? Of blauwdrukken waarvan de ontwerper intussen al weer bezig is met nadere vervolmakingen of 
toepassingsmogelijkheden?

Ook qua instelling t.a.v. het gemeenschappelijk studie- en interessegebied van de electronica bevonden beide 
pioniers zich in een even overstaande positie als die van een Jupiter- versus een Mercurius -inslag op de mun-
dane as 9-3. Namelijk kort samengevat:  Ideëel versus Commercieel.

Zo beschouwde Tesla het propageren van het wisselstroomprincipe voor o.m. industriële toepassingsmogelijk-
heden als een soort wereldmissie, terwijl Edison halsstarrig vasthield aan het gelijkstroomprincipe, mede omdat 
híj rond alle voorzieningen daaruit intussen al, samen met zijn financiers, een heel commercieel imperium had 
opgebouwd. 

Tesla daarentegen at liever droog brood dan zich voor zijn eigen experimenten te laten verstrikken in de netten 
van de grootindustrie, uit vrees voor inlevering van zijn  wetenschappelijke vrijheid. Hij koos zijn latere financiers 
dan ook zeer zorgvuldig.  Desondanks sprong hij achteloos om met het geld van zijn royalties en was hij vaak te 
zeer bezig met al weer nieuwe projecten om al zijn octrooirechten te claimen. Bovendien hield hij van grootse 
status en een royale levensstijl.    Financieel beleid was dan ook zeker niet zijn sterke kant, en hij verkeerde vaak 
in grote geldnood.

In zijn eerste jaar als immigrant in de harde zakenwereld van Amerika werd Tesla dan ook op zeker moment ge-
makkelijk de dupe van een handigheidje van Edison, toen deze een mondeling toegezegde financiële vergoeding 
voor een geslaagde probleemoplossing later niet meer wilde nakomen. Voor Tesla betekende dit een flinke finan-
ciële tegenvaller, maar sterker nog dan dit verlies was zijn hevige verontwaardiging over wat hij vanuit zijn Satur-
naal-principieel ontzag voor recht en wet zag als een aperte woordbreuk en misbruik van zijn goed vertrouwen.

Sindsdien verachtte hij Edison vanuit de grond van zijn hart. Ook op het gebied van de electronica had hij geen 
hoge dunk van Edison, in wie hij niet meer zag dan een inventief experimenteel technicus.  Scherp als hij kon zijn, 
sprak hij over hem als "een knutselaar".   Wat nu óók weer niet terecht was, want ook Edison, hoewel lager ge-
schoold, was uitgesproken geniaal.   Niettemin moet Tesla furieus zijn geweest bij de gedachte van een te delen 
Nobelprijs met Edison.  Dit moet zijn wetenschappelijke eer dermate te na gekomen zijn, dat het niet tot een toe-
kenning van deze hoge onderscheiding aan hem is gekomen. Hoewel hij zich "groot" heeft gehouden, komen uit 
zijn horoscopisch progressiebeeld voor de datum van dit New York Times bericht spontane momentgevoelens 
van grote miskenning en diepgaand hartzeer naar voren, zoals ik straks wil aantonen.   

Maar voor ik Tesla's Radix en ook nog andere progressiebeelden van impact daarop bespreek wil ik U eerst nog 
even aan de hand van enkele illustraties terugvoeren naar de algehele basis onder het U allen bekend Westers-
astrologisch stelsel.   Dit niet alleen n.a.v. het al aangeduid tweeledigheidsprincipe van de rationele mathematica 
en het gevoel voor symboliek waarop dit stelsel als geheel berust, maar ook met het oog op de analoge samen-
stelling van de hier naar voren gebrachte synchroniciteitsformule.

Deze draagt n.l. hierdoor het karakter van een soort kern- of clone-cel binnen het astrologisch concept als geheel. 
Maar belangrijker nog is het versterkend effect ervan op de controleerbaarheid van uitspraken op astrologische 
basis. Want door de vergrendeling  van graadprecisie en graadduiding, beide ontleend aan traceerbare indicatie- 

4



gegevens, n.l. die uit berekeningstechnische methodiek in combinatie met gedocumenteerde duidingswaarden 
van empirische validiteit,  verkrijgen de graden een dubbelfunctie van niet te onderschatten belang.    

De sleutel die past op dit "tijdslotgegeven" is die van de Geboortedagzon-constante uit de 30er-jaren publicatie 
"ASTROLOGIE. Eenvoudige handleiding voor het berekenen der Primaire Directies", ed. 1932 van de Neder-
landse astrologen v.Wageningen en Vreugdenhil.  Laatstgenoemde refereerde eveneens afzonderlijk aan deze 
tijdsleutel in de (niet minder dan 170 !) noten die hij als vertaler en bewerker toevoegde aan Dr. A. Fankhauser's 
boek "Horoscopie" uit ongeveer deze tijdperiode.

M.b.t. de hierna te tonen primaire progressie-overzichten van de Placidus-tijdcuspen in projectie over het statio-
nair blijvend Radixbeeld van - in dit geval - mijn hoofdpersoon Tesla, vraag ik in het bijzonder binnen dit onder-
zoekgezelschap aandacht  voor de opvallend gunstige beperking van het aantal horoscopische aandachtpunten 
dat uit het principe van deze synchroniciteits- en projectie-methodiek voortvloeit.   Namelijk een uiterst benodigd 
basisaantal van 29 Radixgraden en hun symboolschilderingen, dat per progressiemanoeuvre met niet meer dan 
18 extra graadfacetten toeneemt tot een maximum van 47.

Uitgedrukt in  percentages : niet meer dan resp. 8.06 % en 13.06 % van de 360 Zodiakgraden om een reeks aan 
de graadposities gekoppelde randschriften van treffende duidingswaarde naar voren te brengen.

Een niet alleen op het oog krachtig gegeven ten gunste van de astrologie en haar referentiewaarden als zodanig, 
maar ook een met de merkwaardige eigenschap dat beide percentages, binnen een onderling gelieerde vorm, 
(n.l. als het breukgetal "13 / 8e ") zich blijken te bevinden binnen de z.g. Fibonacci-reeks als genoemd in o.m. het 
werk van de Amerikaanse mathematicus Michael Schneider : een uitgave, die rijkelijk is voorzien met  (vooral ook 
tot de verbeelding van alpha-georiënteerde lezers sprekende !)  illustraties.   (Zie ill.   a    uit diens  "A Beginner's   
guide to constructing the Universe").  Daarin wordt aangegeven, dat de uitkomst van deze breuk in decimalen, 
namelijk 1.62,  neerkomt op die van het Hermetisch z.g."Gulden Snede"-getal 1.618-in-afronding. 

Hier komt dus de essentie van de astrologie aan het licht, uitgedrukt in horoscopische schaarstemodellen, waar-
van de getalswaarden zich scharen in de getallenreeks van de algehele Hermetische gedachte van bestaans-
voortzetting in proportionele verschijningsvormen, als neergelegd in deze Gulden Snedeverhouding :  Die van 
de Grootcosmische Harmonie uit de wiskundig-filosofische overdenkingen van de Alexandrijnse verzamelweten-
schappen. Het komt mij voor dat alleen reeds hiermee een serieus te nemen element voor herwaardering van de 
astrologie naar voren is getreden, die een aanzet zou kunnen vormen tot toekomstige voortbestudering van dit 
gedachtengoed binnen het academisch curriculum. 

Voor dit moment lijkt het mij toe, dat in beide hier aan de orde gestelde zienswijzen uit oud-Italiaanse bron zich 
nuttige elementen kunnen bevinden tot aanwending in nieuwe onderzoekexperimenten binnen NVWOA-verband. 
Ten behoeve van ideeënvorming rond het thema "harmonische aspecten" binnen de meetkundige cirkelverdeling 
biedt, behalve Schneider's "Beginner's guide", ook het werkje "De Gulden Snede" van zijn Nederlandse naamge-
noot Ir. C.J. Snijders, mogelijke aanknopingspunten. (Uitg.1969, "De Driehoek", Amsterdam) . Daarin belicht deze 
voormalig voorzitter van het Nederlands Astrologisch Genootschap en schrijver van het bekende leerboek "Begin-
selen der Astrologie" eveneens diverse verschijningsvormen van de G.S.- verhoudingsformule in de natuur, de 
kunsten en wetenschappen. Deze verhandeling bevat bovendien een vrij uitgebreide literatuurlijst over dit onder-
werp. Bezien in het licht van dit thema zou bijvoorbeeld, op grond van het vijfvoud als gevormd door het quintiel, 
mogelijk aan het 72°-aspect een grotere waardehechting kunnen toevallen dan hieraan tot dusver werd verleend.

Voor wat betreft het koppelingsgegeven tussen de zodiakale graad-posities en de graad-symboliek van "La 
Volasfera" stel ik mij voor, dat de hierna te tonen horoscoopvergelijking tussen Tesla en Edison een goede indruk 
kan geven van de resultaten die uit een dergelijke opzet kunnen voortkomen, zij het ook dat men in dit geval kan 
spreken van een ideale vergelijkingsbasis, daar beide opstellingen het resultaat zijn van voorafgaande toetsing 
aan biografische gebeurtenistijdstippen. Hierdoor kunnen n.l. ook de graadposities van de huizen en diverse 
daaruit voortvloeiende aandachtpunten meespreken, die binnen een seriële opzet naar ongeverifieerde Radix-
opstellingen en/of een naar planetaire dagposities alléén helaas buiten beschouwing komen te vallen.

T.a.v. een onderzoek binnen homogene groepen op basis van niet meer dan een reeks geboortedata en 
-plaatsen zal men dan ook voor wat betreft onderlinge aanknopingspunten uit graadbezettingen zijn aangewezen 
op niet meer dan een "aspectoscoop" uit de planetaire dagstanden voor het Plaatselijk Middaguur. Het laatste 
met het oog op de individuele O-W- zônetijdverschillen t.a.v. de kalenderdag, alsook omwille van een dagpositie-
bepaling van de Maan temidden van 6° orb aan weerszijden. Dit laatste kan n.l. een inschatting geven van de 
waarschijnlijke Maanstand-in-teken voor de desbetreffende kalenderdag indien zij zich beweegt rond een teken-
grens.

Zou men n.l. gevolg geven aan de aanbeveling op blz. 64 van mijn boek tot gebruikmaking van de treffende 
psychologische duidingen die de Amerikaanse astroloog Grant Lewi heeft gepubliceerd in zijn werk "Heaven 
Knows What", dan is daarbij een keuzebepaling t.a.v. de Maanstand-in-teken vereist. Dit t.b.v. naslag in de reeks 
persoonlijkhheidsbeschrijvingen die Lewi heeft weten op te stellen op basis van niet meer dan de Zon-Maan-
combinaties vanuit hun resp. tekenposities. 
Ook de treffende aanvullende facetten daarop (die hij ontleende aan niet meer dan planeetposities binnen een 
cirkelverdeling in decanaten) hebben ertoe geleid, dat dit werk op slag elk standaardrepertoire van het "Zon-in-
teken"-gehalte veruit in de schaduw stelde. De respons die de eerste 1936-uitgave al bij een miljoenenpubliek 
wist te wekken bleek voor astrologen uit het Engels/Amerikaans-talig circuit een voldoende graadmeter om Lewi's 
werk te verheffen tot een van de meest geraadpleegde referentiebronnen. 
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(ill.    b )   : Schets hor. Dag/Nacht-indeling + Hersenhelften/Yang-Yin, en   c )   : Tijdperk-overzicht )   Keren wij nu 
even voor een kort overzicht terug naar de basis onder de Westerse astrologie volgens het Alexandrijns gedach-
tenmodel van het bestaansleven: de horoscoop in zijn mundane indeling. Opgesteld in een tijd waarin de Zon in 
het Lentepunt nog tegen de daadwerkelijke hemelachtergrond van het Levensvonk-en beginteken Ram kon 
worden waargenomen, betekent dit een hemelsituatie van perfecte samenval zoals deze zich maar eens tussen 
de 24 en 26 millennia herhaalt.     Daaruit is echter een zodanig toonbeeld van harmonische opbouw  t.b.v. het 
levensinzicht voortgekomen, dat onze hedendaagse Westerse astrologie daar, tot behoud van haar sublieme 
symboliek en een goed deel van haar interpretatiesystematiek, de eigentijdse Nautische Ephemeriden nog steeds 
naar blijft omrekenen.

Stellen wij daarin rond het Hoofdkruis van de algehele samenlevingsorde de boven- en ondermaanse man-vrouw-
principes van de levengenererende energie op in hun overstaande hoekhuizen, dan nemen wij ze waar in hun 
plus- en minpolariteit van ultrasterkte uit resp. een Solair-Lunaire en een Mars-Venus eenheid der tegendelen.

Te beginnen met de hemelse personificatie daarvan: de Zon en Maan, zien we uit de primaire onderverdeling van 
dit grondmodel in de Dag- en Nachthelften, hoe de Zon daarin op volle sterkte aan de Midhemel zijn rijk beschijnt 
naar een  positie op de hoorn van het Saturnale Steenbokhuis : De Zon als de  Patriarch van de algehele 
bestaansregulering naar de strenge handhaving van discipline uit o.m. de wet van de Tijdordening en Plaatsbepa-
ling in het huis van Chronos, de god van de tijd. 
Daartegenover de Maan in haar zacht-weerspiegelend schijnsel op de hoorn van het Matriarchale teken Kreeft, 
waar zij als de Koningin der Nacht heerst over haar rijk van de grenzeloze zwerftochten door het droomleven.

Binnen het continuïteitsproces van het leven bewegen deze hemellichten zich, als op de schets weergegeven, 
naar en van het schemerveld van tijdelijke harmonie-in-identiteitsverlies rond de horizonlijn, om zich van daaruit 
weer volop ten opzichte van elkaar te profileren na heroplading in het eigen krachtstation. 
Op het ondermaanse fungeert de horizon als de verbindingslijn tussen de aardse twee-eenheid van de scheppen-
de ego- / alter ego-verbintenis der levensenergieën uit Mars en Venus vanuit het levensvonkteken Ram en het 
Librateken van harmonie.

Aldus kunnen wij in het schitterend denkmodel van de astrologie : het horoscopisch bestaansbeeld, niet alleen 
het symbool zien van het gróótcosmisch Brein achter àlle levensregulering, overeenkomstig ook het Oud-Chinees 
bestaanssymbool van het "Tao" en zijn Yang-Yin twee-eenheid, maar uiteraard eveneens een weergave van het 
òndermaans besturingsorgaan van lichaam en geest naar zijn hersenhelftfuncties van masculiene en feminiene 
inslag.       

Het is immers met inzet van dìt totale denkvermogen, samengesteld uit de rationele ordening van structuren en 
de emotioneel-beschouwelijke verwerking van indrukken, waarmee de weetgierige en zingeving zoekende mens 
al sinds de oudste tijden te werk is gegaan.  En dit naar exploraties door dit wonderwerktuig van kennis- en wijs-
heidvergaring, die zich onttrekken aan welke categorale grenslijnen ook waartussen men in vroeger tijden de 
faculteiten van het denken meende te kunnen gevangenhouden op gezag van wereldlijke, kerkelijke of acade-
mische overheden. 
Want uiteraard zijn alle grensoverschrijdende inzichten van de mensheid, nu en in het verleden, voortgekomen uit 
het brein, dat gewerkt heeft naar een informatie- en uitwisselingsproces in ongescheidenheid, óók binnen de 
kunsten en wetenschappen, zij het dan ook om begrijpelijke redenen niet altijd in alle openlijkheid toegegeven.

Stellen wij ons de twee-eenheid van het Dag- en Nachtdenken voor naar hun wezenseigen uitdrukkingsvormen, 
dan kenmerkt 

het Solair-Saturnale zich door het gebruik van vaste omlijningen in woord, getal en maat, als b.v. in formuleringen
en de technische onderbouw in o.m. de taal-, muziekleer en de beeldende kunst, of in de 
strakke metingen van o.m. de mathematica, maar zien we eveneens hoe 

het Lunaire element zich bedient van de begrippen-aanduidende beeldtaal van de symboliek, die speelruimte laat 
voor associaties en persoonlijke interpretaties uit het welhaast onbegrensd ruimtelijk voorstel-
lingsvermogen.

Binnen de kunsten en wetenschappen vinden wij deze principes vervat in het gelijkmatig vertoon van  kennis en 
kunde van praktisch-technische en structurele aard, in samengaan met innerlijke verdieping uit bespiegelend-
interpretatieve benadering.

(Verwijzing naar de mundane Hoofdkruis-afbeelding , links-onder opgenomen in  ill. c) : 
Het is op het snijpunt nu van de overstaande verbindingslijnen tussen de 4 hoekhuizen van de boven- en onder-
maanse krachtstations van levensenergieën, waar het fenomeen van Creatie zich manifesteert uit momenten van 
algehele afstemming op de golflengte van de grootcosmische Harmonie. Hier bevindt zich, als geschetst in deze 
tekening, het 5e punt van de Quint-Essence der bestaansverschijnselen in alle macro- en microvormen van pro-
portionele herhaling in continue voortzetting. En het is daarboven, waar zich het symbool verheft van de Hermeti-
sche Caduceus: het attribuut van de Egyptische priestergodheid THOT, (R.  op het "drieluik" in ill. d) : naar een 
symbolische afbeelding van deze Boodschapper der Goden uit Manly Hall's "The secret Teachings of all Ages". 

THOT, overbrenger van de overkoepelende weerspiegelingsgedachte uit hoger perspectief van Harmonie, zoals 
uitgebeeld in het algeheel levenssymbool van de gevleugelde slangenstaf : De verticale verbindingslijn tussen 
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hemel en aarde, waaromheen de aardse stromingen van de levenspolariteiten uit de overstaande gezichtsvelden 
elkaar treffen en uiteengaan in de golvende lijn van de contrasterende slangen. Als zodanig kan de Hermetische 
Caduceus worden gezien als de grootcosmische inductiestaf van de Levensvonk. Voor waar het de mensheid be-
treft: die van de in-spiratie ofwel de inademing-van-de-levensgeest die gestalte geeft aan hun kinderen en gees-
teskinderen. 

En hoewel de MERCURIUS-figuur van de oude Romeinen (Links) oorspronkelijk eveneens de verheven status 
van Boodschapper der Goden genoot, zakte déze in de loop der tijd af tot die van het snelle, handige en veel 
oppervlakkiger communicatie-godje van de intermènselijke betrekkingen, wiens Slangenstaf dan ook nu nog 
steeds in dié zin als logo gevoerd wordt door handelshuizen en communicatie-instituten.

De Hermetische Caduceus daarentegen leeft bij ons voort als het zinnebeeld van de Universele kennis en wijs-
heid zoals die verbonden was aan de oude Tempelwetenschappen. En wel bij ons met  name nog als symbool 
voor het destijds priesterlijk ambt der genees- en medicijnkunde ; al zou het zeker ook nu nog aanbeveling ver-
dienen dit zinnebeeld te voeren voor elke ambtsuitoefening waarin  een geschoold bovenpartijdig toetsings- en 
beoordelingsvermogen naar de hoogste normen wordt verlangd.  Bijvoorbeeld in toevoeging aan dat van de 
Romeins-Mercuriaanse Vrouwe Justitia die op de horizontaal de Mars-Venus-attributen van het  Zwaard en de 
Weegschaal hanteert.  

Hoe het ook zij, zowel in de kunst van het leven, als in de onvergankelijke meesterwerken van de Schone 
Kunsten en Wetenschappen, zullen alle geïnspireerde handelingen en overdenkingen vanuit een streven naar het 
Hermetisch overzicht manifestaties van perfect evenwicht weergeven tussen kennis en kunde van rationele 
hoogte, en die van schouwende diepte uit innerlijke beleving.

Wat wij dan ook blíjvend herkennen in dergelijke geïnspireerde scheppingen is de aanraking met het gebied van 
een hogere-dan-aardse dimensie die daarbij in het spel geweest moet zijn :  de hiervoor al genoemde momenten 
waarop alle boven- en ondermaanse levenscomponenten zich tijdelijk samentreffen op het creatieveld  van de 
z.g. "Unio Mystica" :  Het Toppunt waarvan de Alchemisten spraken bij hun natuurkundige verrichtingen en filoso-
fische overdenkingen inzake de werkingen van het algeheel Levensmysterie.

In die zin kunnen wij dan ook inderdaad van Tesla spreken als van een Alchemist, wiens geest met een soms uit-
puttende frequentie kon verkeren op deze Hermetische hoogte van inspiratie uit de Quint-essence der natuur-
verschijnselen.    Het e.e.a. naar een gegeven van genialiteit dat niet eenduidig valt vast te stellen, omdat daarin 
zowel elementen van familiale aanleg, milieutradities en -opvoeding, àlsook sterke persoonlijke drijfveren tot 
beheersing en opvoering ervan, een heel samenstel vormen.

Uit Cheney's Tesla-biografie valt op te maken, dat het dodelijk ongeval van Nikola's 7 jaar oudere broertje Daniel 
voor hem al op 5-jarige leeftijd de allereerste drijfveer moet hebben gevormd achter zijn zo hoog op te voeren 
gaven, daar hij aldus zijn ouders het verlies wilde compenseren van hun oudste zoon op wie alle familie-ambities 
waren gericht. Over de ware toedracht van dit ongeval heeft Tesla zich nooit geuit.

Twee versies zijn erover in omloop: Volgens de familie kreeg Daniel een fatale hoofdverwonding als gevolg van 
een trap van het paard van de familie Tesla ; volgens anderen echter zou Daniel in zijn laatste momenten Nikola 
ervan beschuldigd hebben hem een duw te hebben gegeven bovenaan de keldertrap van het ouderlijk huis. 
Psychologen verklaren veel van Tesla's talrijke neurosen en dwanghandelingen uit laatstgenoemde versie van 
deze traumatische jeugdgebeurtenis. Te oordelen naar Tesla's progressiebeeld op 5-jarige leeftijd stelt de oudste 
menswetenschap ter wereld, de astrologie, de psychologen in het gelijk, zoals ik hierna hoop te illustreren. 

Dit alles nu leek mij nuttig om vooraf te laten gaan aan de astrologische portretschildering van Nikola Tesla. Het 
e.e.a. naar de U inmiddels bekende huizenverdeling. Dat wil niet zeggen dat het hier volgende onvoldoende in-
teressepunten bevat voor diegenen die de voorkeur geven aan andere huizensystemen als b.v. die van Koch of 
Campanus. Want naast de eendere planetaire graadbezettingen hebben alle in elk geval de Hoofdkruis-
opstelling gemeen, alsmede het 5-tal daaruit voortvloeiende z.g. " sensitieve punten" en hun graadsym-
bolen als vermeld in mijn boek.  Zonder uitzondering heb ik deze als veelbetekenend leren bezien, ook in hun 
progressief  "meereizende" stand met de cuspen van het Hoofdkruis. Hier ter herinnering opgesomd: 

1) het Midpunt Asc.-MC;                                                                           
2) het punt van de Vertex*, in het horoscoopbeeld aangeduid met hoofdletter "V"; 
3) het Oostpunt** ofwel "East Point", in mijn horoscopen aangegeven door de hoofdletter "E"; 
4) het Dagpars èn                                                                                                                                        
5) het Nachtpars.

De laatstgenoemde twee, op grond van hun samenstelling uit Zon-, Maan- en Ascendantgraad, béide door mij 
van belang bevonden qua ankerpunt-functie, al kan men in dit opzicht worden geconfronteerd met het nadeel van 
ingestelde astrologie-programmatuur naar dag- òf nachtgeboorten ; e.e.a. volgens inzicht van de samensteller.

Voor wat betreft de Vertex en het Oostpunt: Deze extra aandachtpunten in het door mij gebruikt Amerikaans John 
Halloranprogramma worden m.i. in onze contreien minder in aanmerking genomen dan binnen het wereldwijd net- 
werk van astrologiebestuderenden van waaruit hem kennelijk de verzoeken om opname hiervan hebben bereikt. 

Hoe het ook zij, al deze 5 opgesomde sensitieve punten en hun graadsymbolen blijken een prachtig samenspel af 
te geven voor een à la minute controle op de horoscopische opstelling, en wel een van een constructie naar tijd- 
en graadminuten/ -seconden nauwkeurig.    Een absolute vereiste voor niet alleen het werken met graadsymbo-
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liek, maar in feite een horoscopische vereiste zonder meer. En dit niet vanuit een verkokerde gerichtheid op ge-
talletjes onder voorbijgaan aan de brede visie, maar eenvoudig gezien het feit, dat een niet gering deel van de 
astrologische duidingssystematiek hiermee staat of valt. 
Want niet alleen de toekenning van een juiste huisheer bij cuspposities op tekengrenzen en de plaatsing-in-huis 
van graadbezettingen rond de cuspen hangen af van precisievaststellingen, maar vooral ook valt te bedenken, 
dat de Radix  HET uitgangspunt vormt voor letterlijk alle vervolgberekeningen.  Waarbij met name binnen de pro-
portionele uitvergroting die zich afspeelt in de primair-progressieve tijdrekening, de ogenschijnlijk nietige MC-
graadminuten en -seconden gaan resulteren in soms grove misrekeningen qua kalenderverloop.

Voor wat betreft de oud-Italiaanse "La Volasfera"-serie graadsymbolen van een zekere Antonio Borelli  houd ik 
mij aanbevolen voor nadere informatie over dit document van naar mijn schatting 16e eeuwse of zelfs aanmerke-
lijk vroegere datering. (In vertaling: "de Vliegende Bol" / "de Planeet"; mogelijk zèlfs een referentie aan "de ge-
vleugelde bol" van de Egyptenaren waaraan Graaf Goblet d'Alviella (1846 - 1927),  hoogleraar in de vergelijkende 
godsdienstgeschiedenis aan de U. van Brussel,  een hoofdstuk heeft gewijd in zijn werk  "De wereldreis der sym-
bolen", ed. Schors Amsterdam, 1976).

De reikwijdte van deze "LV"-graadduidingen strekt zich uit  tussen de 30e minuut van de voorgaande graad tot 
halverwege de volgende. Ook tot in dit kleine detail van verspringing tussen elk van de astrologische compo-
nenten kunnen wij dus het spanningsveld zien weergegeven dat a.h.w. de anderssoortigheid van beide blijft 
accentueren, maar gelijktijdig ook de overbruggingsruimte vormt van hun synthese. 

Mijn vermoeden dat Placidus zelf al met deze symboolschilderingen uit Italiaanse bron kan hebben gewerkt wordt 
nog versterkt door een paar nadere gegevens over hem die ik kortgeleden aantrof in een 30-er jaren boekje 
zonder titelblad, dus van een mij onbekend schrijver. Volgens deze leefde Placidus van 1657-1720, was pater in 
Perugia, zeer bekend als astroloog, en professor aan de universiteit van Padua. 

Misschien hebt U veel van de "La Volasfera"-graadsymbolen herkend in de serie die de Franse astroloog Janduz 
in 1938 heeft gepubliceerd.  Ik moet U er echter op attenderen dat Janduz de volgorde ervan op diverse plaatsen 
heeft gewijzigd, waardoor hij de origineel-chronometrische correlatie heeft verstoord. Het e.e.a.  op basis van een 
door hem nagestreefde systematiek van positieve en negatieve afwisseling binnen de graden en conformering 
aan Kabbalistische bron. Ook qua empirische staat van dienst moet de versie van Janduz het uiteraard afleggen 
tegen de eeuwenoude "La Volasfera"-serie uit Borelli's document.  Het leek mij belangrijk dit hier te signaleren, 
gezien de m.i. grotere algemene bekendheid die de Janduz-serie onder astrologen geniet.

Een laatste opmerking nog voor het horoscopisch gedeelte van deze lezing aan bod komt betreft het gebruikers-
gemak van astrologische computerprogramma's. M.i. is hierdoor onwillekeurig de belangstelling voor de bereke-
ningstechnische afwegingen àchter de opgeroepen uitkomsten verflauwd. Misschien zelfs wel die voor astrolo-
gisch-technisch onderzoek in het algemeen. Daarentegen zijn, eveneens naar mijn indruk, sinds halverwege de 
20ste eeuw, mogelijk ook onder invloed van het her-opgeladen feminisme, bevindingen en publicaties uit de 
gevoelswaardenwereld van de psycho-analyse onevenredig toegenomen. 

Wil echter de astrologie de maatschappelijke en wetenschappelijke erkenning heroveren die haar op grond van 
haar eigen unieke mérites toekomt, - een zaak van primair belang toch voor met name  practiserende astrologen, 
zo zou men veronderstellen - , dan blíjft voortgaande structurele onderbouwing van zeker óók Solair-Saturnale 
aard nog onverminderd geboden. En wel zeker ook daar, waar  b.v. vóórgeprogrammeerde berekeningsuitkom-
sten tot nu toe alleen nog maar steunen op een algemeen geldende aanname of op de beste inzichten van deze 
of gene astrologische computerprogrammeur,  waar ook nog andere mogelijkheden voor nadere bestudering 
vatbaar kunnen zijn. Waaronder die van een Ware Zonneboog-berekening als hier naar voren gebracht, gezien 
de sluitende progressie-uitkomsten daarvan als mij inmiddels gebleken uit enige honderden horoscoopverifica-
ties.   Hoewel niet beslist noodzakelijk  - want voor de toepassing ervan kan worden volstaan met een eenvoudig 
voorafgaand handberekeningetje van enkele minuten -, zou het voor b.v. praktijkastrologen, dan wel  t.b.v. on- 
onderzoekdoeleinden uiteraard vlotter kunnen werken indien geïntegreerd in astrologische programmatuur.

Willen programmeurs echter tot dergelijke aanpassingen over gaan, dan is daarvoor commercieel gezien een vol-
doende gebleken draagvlak van gebruikers nodig. Dit nu vereist weer voorafgaande publicatie, redelijkerwijs 
voorzien van een gedegen onderbouwing. Die echter veelal in eigen beheer zal moeten plaatsvinden gezien het 
berekeningstechnisch onderwerp, dat voor boekuitgaven van de publiekspers commercieël gezien te vaktech-
nisch wordt geacht voor verspreiding onder een breed lezerspubliek. 

Gaat een onderzoeker echter over tot een uitgave in eigen beheer, dan rijst de even terechte weervraag of deze, 
gezien de in een dergelijk project geïnvesteerde tijd en financiën, nu wel zo voetstoots bereid zal zijn het resultaat 
van alle onderzoekverrichtingen zo maar "op een plateautje" aan een programmeur over te reiken.  Met name 
wanneer met het voorstel de onderbouwing van een hele methodiek gemoeid is geweest, gaan immers óók van 
onderzoekskant factoren van inspanning en arbeidsresultaten meespreken waaraan zekere eigendoms- en inves-
teringsaanspraken verbonden zijn.

Aldus doet zich óók op de mundane 3-9-as van het gemeenschappelijk astrológisch vak- en interesse-gebied een 
afwegingsproces voor tussen zakelijke en ideële probleemstellingen, waarbinnen het streven naar wetenschappe-
lijke herintegratie en maatschappelijke erkenning van de astrologie vooralsnog gevangen dreigt te blijven. 
Zolang de astrologie en de al of niet professioneel daarbij betrokkenen het moeten stellen zonder b.v. de publica-
tiefaciliteiten zoals deze beschikbaar zijn binnen de kring van andere interesse- c.q. belangenverenigingen of die 
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van de officieel erkende wetenschappen zal, naar ik vrees, de situatie vooralsnog blijven voortbestaan zoals zij is, 
n.l. die van een vicieuze cirkel. Ook dit aspect leek mij toch van belang hier voor het voetlicht te brengen. 

Gaan wij nu over tot de bespreking van Tesla's RADIX op Illustratieblad # 1 , dan ziet U een opstelling voor U 
naar de geboortetijd-opgave "klokslag middernacht" tussen de 21e en de 22e Juli van het jaar 1856.  De over-
wegingen voor deze opstelling in de Nieuwe Kalenderstijl vindt U beschreven op blz. 61 en 62 van mijn boek. 
(Een middernachtgeboorte in de van volksgeloof doortrokken streek van het 19e eeuws Kroatië die overigens op 
zich een minuscuul uitzonderingsgegeven naar voren brengt op een van Geoffrey Dean's artefacts van "midnight 
avoidance" uit diens indrukwekkend eenmans-onderzoek van de Gauquelingegevens als gepubliceerd in AinO 
Vol. 13 dd. October 2000 :"Astrology under Scrutinity"!). 

Een geboorte met een Zon Hr. 5 die, in conjunctie met Venus Hr. 1 en bijheer 6, zich in het 4e huis bevindt op het 
Middernachtpunt van overgang tussen de Zon- en Maan-tekens Leeuw en Kreeft.

Beide planeten bevinden zich onder heerschappij van een Maan Hr. 3+4, die in het teken Vissen conjunct het 
midpunt Asc.-MC en Neptunus Hr. 12 al een eerste aanwijzing geeft over de publieke reputatie die Tesla's sterk-
intuïtieve dispositie hem zou bezorgen binnen een Uranisch gekleurd 11e huis netwerkcircuit van    -in zijn 
geval-  ontdekkers op het gebied van de electronica.    Had Tesla zich aangetrokken gevoeld tot de astrologie, 
dan zou hij ongetwijfeld op grond van dit gegeven ook dáárin hebben geschitterd. 

De Hoofdkruisopstelling geeft een Ascendant te zien op de 21e graad Stier naar de symboolduiding van spontaan 
"Occultisme en helderziendheid" uit de beeldschildering van "een uil , gezeten op een tak die omwonden is door 
een slang", en een Midhemel op de 28e graad Steenbok naar de omschrijving van "een nuttige gids binnen het 
studieveld van navigatie, astronomie en de mathematica" . 

Dit op basis van de symboolschildering  "een sextant en een kompas". En het laatste met nadruk NIET in de zin 
van "een passer" ( zoals Janduz die in zijn Franstalige editie afbeeldt bij dit symbool), maar naar de daadwerke-
lijke betekenis van "een KOMPAS" : Hèt op het aardmagnetisme reagerend instrument dat al binnen de aller-
eerste onderzoekingen van Tesla's voorganger Faraday de interactieve relatie aantoonde tussen de hemel- en 
aarde-krachten van het electrisch hemelvuur en het aardmagnetisme. 

Borelli's sleutelwoord hierbij luidt: "Doelbewustheid", en ook "Sepharial" spreekt van een "compass" in het enkel-
voud en van "het doelbewust volgen van een richting; het voorgaan van anderen als een betrouwbare gids op het 
pad van kennis waarin men aanzien en eer zal verwerven". 

Op het 11e huis van Tesla's naamsbekendheid in zijn circuit zien wij de 23e graad Waterman; een graad die hij 
deelt met die van Edison's Zon Hr. 10 in 4 op het stuk van "uitzonderlijk constructief vermogen".

Volgt Tesla's Neptunus Hr. 12 op 20° Vissen die zijn mystieke impressies samenvat onder het symbool van "een 
Helix-strook" in de zin van "een continu gedachtenproces waarin men verstrikt kan raken binnen een veelheid aan 
projecten en voorstellingen". Een graad die tevens wijst op "Gevaar voor mentale overspanning"(!). Dit in con-
junctie met zijn Maan Hr. 3 en 4 in samenval met het Asc.-MC-Midpunt op de 24e graad Vissen onder de LV-
indicatie van "Droombeelden" en "een neiging tot geestverruimende ervaringen, al of niet geïnduceerd door 
kunstmatige middelen als die uit de wereld van de z.g. "lotus-eters" en de opiaten". Met betrekking tot Tesla's 
reizen in de wereld van het droomleven kunnen we het welhaast zeker houden op een spontaan-natuurlijke 
ervaring. Het lijkt althans niet waarschijnlijk  dat hij daarnaast nog zijn toevlucht hoefde te nemen tot kunstmatig-
psychedelische stimulansen. Vanuit zijn gecombineerd visionair en wetenschappelijk vermogen waren Tesla's 
gedachtenvluchten al uitzinnig genoeg voor zijn tijd. 

Vrij van zelfverzekerdheid en zelfs koninklijke allures en ijdelheid was Tesla met zijn Zon Hr.5 zeker niet: Op de 
lezingen en demonstraties van de spectaculaire electromagnetische effecten die hij gaf voor een internationaal 
publiek van vrienden, wetenschappers en industriëlen uit zijn (11e huis)-circuit gedroeg hij zich als een 5e-huis- 
illusionist bij een theatervoorstelling.     Zijn Cusp 5 op 23° Leeuw spreekt van "een Ster van intellect en intuïtie". 
Maar zeker óók gezien de 8e graad Steenbok op zijn 9e huis die duidt op "buitengewone gedachtenvluchten in 
nachtelijke uren van meditatieve afzondering" en van "een gedachtenwerking naar niet te onderschatten capaci-
teiten" moet Tesla zichzelf daarnaast wel degelijk beschouwd hebben als een wereldleraar. En niet ten onrechte:

Zijn Gelukspunt op 16° Steenbok in zijn 9e huis spreekt in dit opzicht boekdelen onder het symbool van "gedreven 
leraarschap", en staat gevat op een T-kruis tussen zijn 6e en 12e huis Maanknopen van "veranderingen" : die van 
het 6e huis  op 19° Libra spreekt van "Beheersing" / "Meesterschap" op de werkvloer van zijn buitenissige kluize-
naarsexperimenten, en die in het heimelijke 12e huis op 19° Ram duidt op de verborgen vijandschap uit "aardse 
geldzucht", waardoor veel van zijn futuristische ideeën onuitgevoerd moesten blijven wegens gevaar voor ont-
reddering van economische belangen.          Ook zorgden de wilde "Star-war"-achtige toepassingsmogelijkheden 
die Tesla al zag voor Radar, Laserstralen en energisch hooggeladen afweerschilden ervoor dat hij, ondanks zijn 
Amerikaans staatsburgerschap, tijdens de 2e wereldoorlog de surveillerende belangstelling ondervond van de 
Amerikaanse Geheime Dienst, gezien mogelijke loyaliteitsconflicten jegens zijn geboorteland.  

Vullen wij Tesla's 6e huis-werkplaats nog even op met de Vertex daarin op de 23e ° Libra, die wordt gekenschetst 
door een symboolbeschrijving van een "Alchemist, gehuld in een lange mantel, het hoofd bedekt met een nauw-
sluitend kapje als een geleerde, omgeven door chemische en andere instrumenten" onder het motto "Research", 
(als ons bekend uit afbeeldingen van alchemisten in allerlei weergave, zoals b.v. het portret van de 16e eeuwse 
alchemist/geograaf/mathematicus en astroloog John Dee ), 
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dan staat deze 23e graad Libra conjunct Tesla's Mars bij-Hr.12 op 25° Libra als de aanwijzer van "Verheffing en 
adoratie".    Waaraan Tesla óók geen gebrek had: Sommigen zagen in hem zelfs een Tijdreiziger of een bood-
schapper van een andere planeet.    Ook werd hij omzwermd door vrouwelijke bewonderaars uit de Amerikaanse 
en internationale high society  waarin hij verkeerde.   Zoals dit eveneens valt af te lezen uit het sextiel Mars-
conjunct-Vertex met zijn 5e huis-cusp op 23° Leeuw  ("Distinctie op grond van mentale kwaliteiten") en de Yod-
figuur uit dit sextiel naar zijn 11e-huis Maan onder Uranus.  Desondanks zag Tesla niets in een huwelijk: Hij was 
met hart en ziel toegewijd aan de wetenschap. Let U vooral ook nog op de andere Yods en hun pijlpunten in deze 
horoscoopfiguur, alsmede op het blauw-omlijnd Magisch Vierkant.

Zonder enige twijfel moet Tesla zich ervan bewust zijn geweest dat zijn leven en werk zich afspeelde binnen de 
oudtijdse belevingswereld van de magiërs en alchemisten, getuige ook zijn curieus-telepathische verstandhou-
ding tot een witte duif uit de New-Yorkse stadskolonie rond zijn laboratorium, die hij dagelijks van voedsel voor-
zag: een wezen uit de alchemistische traditie van het transmutatieproces tussen de macro- en microcosmische 
levenskrachten van de scheppingswereld, zoals bekend uit de symboolbeelden van de Hermetische literatuur. 
Maar daarnaast óók een wezen dat gevoelig is voor aard-magnetische krachten, en daarmee werkte Tesla uiter-
aard veelvuldig in zijn laboratorium. 

(Illustratieblad # 1 onderaan):  Kijken we nu naar Tesla's primair-progressieve Placidus-cuspwijzers in het jaar 
1881 van zijn schemeravondvisioen: dat van het electromagnetisch draaiingsveld waarin hij de kern ontdekte van 
alle toepassingsmogelijkheden op basis van het wisselstroomprincipe.  Een doorbraak, (zie de 22e graad Steen-
bok in 8, afb. Rechtsonder) in het jaar van zijn koortsachtige hersenactiviteiten rond wat hij wìst op het spoor te 
zijn. Namelijk, zoals eerder vermeld, een waar  wereldsysteem voor energie-opwekking,-transport,-transformatie 
en -gebruik uit de gigantische krachten van de natuur. 

In Hoofdstuk 5 van haar Tesla-biografie geeft Margareth Cheney deze doorbraak weer als "een flits van inzicht in 
een Universum, samengesteld uit een symfonie van wisselstromen met de harmonieën uit een lange reeks octa-
ven. Binnen deze cosmische toonladder van electrische vibratie stelde de wisseling van 60 cycli per seconde nog 
maar een enkele noot voor in een lager octaaf. Naar een frequentie van miljoenen cycli per seconde tekenden 
zich in een van de hogere octaven de zichtbare lichtgolven af ". Tot zover Cheney's beschrijving van Tesla's 
schemeravondvisioen in Budapest van het jaar 1881. Een soortgelijke metafoor vindt U bij M.Schneider's afbeel-
ding op blz. 118 in zijn werk : die van het klavieroctaaf, bestaande uit 8 witte en 5 zwarte toetsen. 

Naar het hier getoonde Tesla-beeld uit de horoscopische chronometrie zien wij op de, halverwege het jaar 1881 
gestelde datum van 2 Juli voor deze visionaire waarneming van het grootcosmisch wisselstroomprincipe in de 
natuur, Tesla's progressief MC staan op de 22e graad Waterman naar het graadsymbool van "de brute kracht van 
een dolle stier". Een graad driehoek zijn alchemistische Vertex Radicaal op 23° Libra, die zich temidden van een 
ware  cluster aan betekenisrijke graadbezettingen bevindt op de pijlpunt van één van de 3 Yods.  Tesla's progres- 
sieve Ascendant staat nu op 20° Tweelingen naar de graadsymboliek van "Het tweede Gezicht" ofwel "Helder-
ziendheid": Een graad van visionaire vermogens die wij b.v. ook kunnen aantreffen op de Radix-ascendant van 
de Amerikaanse generaal George Patton, beroemd om zijn rol in het Ardennenoffensief tijdens de 2e Wereld-
oorlog.    Van deze generaal was bekend dat hij plaatsen van Romeinse legerkampen herkende uit  "déjà-vu"-
impressies van een voorgaand leven als Romeins veldheer.       Maar óók de 20e graad Tweelingen op de Radix-
ascendant van de priester-filosoof en geoloog Teillard de Chardin is, gezien diens vernieuwende inzichten, in dit 
verband het vermelden waard.

Het is overigens niet alleen interessant maar ook nuttig om bij horoscooponderzoek naar de hier getoonde Her-
metische graadsymboliek van meet af aan van dit genre overeenkomstige levensfacetten een noteringsbestand 
aan te leggen. En dit niet alleen t.b.v.mogelijk rubricerende doeleinden, maar zeker óók om de uitwerking ervan 
bij vergelijk naar hun zwaarte te leren inschatten en relativeren, want er bevinden zich nu eenmaal in de LV-serie 
beeldschilderingen, die bij een eerste oogopslag onrustbarender kunnen lijken dan zij naar plaatsing en binnen de 
totale context van een horoscoopbeeld hoeven te zijn.  Tenslotte stammen zij uit een tijd, waarin astrologen zich 
als de gewoonste zaak van de wereld bezighielden met speculaties over z.g. aanwijzingen voor leven of dood, 
zonder daarbij blijkbaar veel van het persoonlijk potentieel aan onvoorspelbaar blijvende overlevingskracht in 
crisissituaties in aanmerking te nemen. Bovendien kan men deze graadsymbolen niet "op rij aflezen", omdat men 
ze ongemerkt kan passeren indien het horoscoopgegeven op de desbetreffende tijdstippen geen duidelijk blijk 
van algehele activering uit gevoelsreacties vertoont. Waarna het overigens voor zelfs de kundigste astroloog nog 
moeilijk voorspelbaar zal blijven, uit welke elementen (al dan niet positief) deze enerverende periode zal bestaan.

Overigens verschillen de soms omineus lijkende LV-symbolen niet van andere betekenishechtingen uit overge-
leverde bron waar astrologen mee worden geconfronteerd, zoals b.v. die van de Vaste Sterren en de z.g. Hyleg-
graden. Wel dienen al deze indicaties zorgvuldig getoetst en onderhevig te blijven aan weloverwogen eind-
oordeelvorming uit inspiratieve of andere richtlijnverstrekkende bron van hoger orde dan die van de impuls-
gebonden en daardoor meer "oppervlakkig"-geaarde conclusievorming op horizontaal afwegingsniveau alléén.
                                                                                                                                                                                  
Ook na deze tussentijdse opmerkingen weer terugkerend naar onze horoscopische weergave van Tesla's 
Budapest-visioen:  Van werkelijk verbluffende trefzekerheid i.v.m. zijn zenuwoverspanning ten tijde hiervan is de 
Maansymboliek op de progressie-as 5-11.    Cusp 11 bevindt zich hier in beeld bovenaan op het Midpunt Maan-
Neptunus, welke graadbezettingen resp. spreken van "Dromen" (op 24°Vissen) en "Gevaar voor zenuwoverspan-
ning" (op 20° Vissen). 
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Gaan wij nu over op de dubbelafbeelding onderaan Illustratieblad # 2: die van Tesla's Prim.progr.Cuspstanden 
ten tijde van het dodelijk ongeval van zijn broertje Daniel, ook hier weer gesteld op mid-1861. Een onderbreking 
van de betrachte chronologie in dit deels biografisch, deels astrologisch betoog, maar een voorval van dermate 
duidelijke "impact" op Tesla's geestelijke en intellectuele ontwikkeling, dat het een belangrijk onderdeel heeft ge-
vormd van de door mij gemaakte afweging om Tesla's Radix in de Nieuwe Stijl datering op te stellen.        

Wat de synchroniciteitsformule hier n.l. ondubbelzinnig te zien geeft, zijn zowel de hoog-correlerende tijdwijzers 
van Placidus met Tesla's Radicale 3e-huis-Cusp, alsmede de randschriften aan graadsymbolen die vanuit deze 
primaire progressiestand van zich doen spreken. 

Tesla's Mercurius naar het LV-trefwoord "obstructie" staat nu conj. Cusp 3 prog. op de 12e graad Kreeft, die 
spreekt van "ongeval en stil zelfverwijt", en zijn Cusp 6 prog.( = Cusp 4e huis van zijn broertje) geeft het symbool 
te zien voor  "een levensgevaarlijke val".   Daartegenover, op Cusp 12 prog., zien we het symbool voor  "zelfver-
dediging" verbonden aan de 7e graad Ram, en vierkant op beide graden treffen we Tesla's Saturnus aan die het 
symbool draagt van "tyrannie". Een thema dat wij op een later tijdstip in zijn leven bovendien opnieuw geactiveerd 
zullen zien, zij het weer in een andere situatie van verzet tegen bazige overmacht.

Uit dit alles komt m.i. duidelijk de 2e versie van het hiervoor genoemde familiedrama uit Tesla's vroege jeugd naar 
voren, n.l. die van de vechtende broertjes, van wie de jongste zich niet wenste te laten tyranniseren door de 
oudste.    Het thema, dat wij op Illustratieblad # 3  ten voeten uit zien weerkeren wanneer Tesla besluit om naar 
Amerika te emigreren, waar hem een tewerkstelling wachtte in dienst van de daar al vermaarde uitvinder en 
zakenman op het gebied van de electronica: Thomas Alva Edison.

Opgesteld onder elkaar zien wij hier de geboortehoroscopen van de beide pioniers op electronisch gebied: 
Edison en Tesla, met daarnaast hun respectievelijke progressieve cuspstanden voor de 15e Juni van het jaar 
1884:  het begin van hun slecht verlopen baas-knecht samenwerking. 

Op de dia geaccentueerd met oranje voor Edison's raakpunten en met groen voor die van Tesla, op het Illustra-
tieblad verduidelijkt met dubbele boogjes, zien wij de uit dit samenwerkingsverband voortgekomen conflicten hier 
als ware vonken bij een kortsluiting uitgebeeld !. 
Uiteraard had hiervoor ook Tesla's primair-progressief horoscoopbeeld Rechts-onder dienst kunnen doen. Maar 
wat deze gekozen weergave o.m. laat zien is, hoe Edison's Zon Radicaal Hr.10 zich nu in het 3e huis progr. 
bevindt temidden van een 4-tal mid-punten, waarop Tesla's  progressieve Midhemel komt drukken: zwaarbeladen 
met ook zíjn mentale bagage van uitzonderlijke kwaliteit "als een volle maiskolf waarvan de aar doorbuigt onder 
het gewicht", zoals deze 24e LV-graad Waterman luidt.

En uit de Radix van beide mannen wisten we al, dat omgekeerd Edison's geboortezon conjunct staat met Tesla's 
11e-huis cusp Radicaal op de 23e graad Waterman van "exceptioneel constructief vermogen", 
opposiet Tesla's 5e huiscusp Radicaal die spreekt van  "Onderscheiding door mentale vermogens; iemand die in 
zijn levensgebied zal schijnen als een ster". 
Een 5e huis onder heerschappij van Tesla's Zon, die gekenmerkt wordt door "restrictie door jaloerse en/of waak-
zame tegenstanders" en "een hoog-intuïtieve geest, in staat tot verheven en langdurig volgehouden gedachten-
vluchten". 

Het financiële twistpunt tussen beiden ligt o.m. al besloten in Edison's progressieve Cusp 8 Rechts-boven inzake 
"geld van anderen" op de 8e graad Kreeft , die duidt op "een aanval op een weerloze",                                          in 
samenval met Tesla's hiervoor genoemde Saturnus in 2 Radicaal Hr. 9 en 10 op de 7e graad Kreeft naar de 
graadduiding van "een egocentrische  tiran". Een thema-herhaling op de Radicale as 3-9 van het broederschap-
conflict uit Tesla's jeugd, maar hier op een ander plan van herkenning.

In Tesla's progressiebeeld voor die conflictperiode met Edison (Illustratieblad Rechts-onder) zien we diens progr. 
Gelukspunt in 9 staan op 17° Waterman, waar het duidt op "afhankelijkheid van andermans goodwill" opposiet 
Edison's progressieve Cusp  9 op 16° Leeuw naar het graadsymbool van "een moeilijk in toom te houden formi-
dabele tegenstander", in conjunctie met Edison's eigen schitterend Radicaal MC op 15° Leeuw  van "Een figuur 
als Michael, de aartsengel van het (Zon)-licht, die de aarde aanraakt met de punt van een verblindend zwaard": 
Edison, die met zijn gloeilampenindustrie als bij toverslag de nachtelijke wereld had weten te verlichten ! 
Misschien moet hij gedacht hebben Tesla en diens drieste ontwerpen beter van dichtbij in toom te kunnen houden 
door hem naar Amerika te halen. Een grote misrekening in dat geval. 

Binnen dit bestek het Grote Vierkant en de Yod-configuraties plus hun accentgraden latend voor wat ook deze 
nog te vertellen hebben, gaan wij nu door naar een van de grootste rampen die Tesla, ook naar eigen zeggen, in 
zijn leven als wetenschapper is overkomen. Namelijk die van de brand die op 13 Maart 1895  's morgens om half 
drie zijn New Yorks laboratorium in de as legde. ( Kijkt U daarvoor op Ilustratieblad # 4): De gebeurtenishoro-
scoop van dit brandmoment annex Transits van die dag, en daaronder Tesla's progressiebeeld voor die datum.

Bovenaan de gebeurtenishoroscoop van die brand, naar de LV-graden door mij gesteld op 3m.38s. later. Een 
horoscoop, waarvan de gemarkeerde graadbezettingen de transits aangeven over Tesla's daaronder afgebeelde 
Radix (Links) en zijn primair-progressief horoscoopbeeld voor die rampdatum Rechts-onder.     Let U op het 
aantal samenvallende cusp-assen van de Brandhoroscoop met die van Tesla's Radicale cuspen 6, 8 en 9, het 
Oostpunt in 1 op 28° Steenbok in samenval met Tesla's Radicaal MC, maar ook op de Yod-pijlpunten in de 
Brandhoroscoop, de een wijzend op de Asc. conjunct  Tesla's Cusp 9 Radicaal op 8° Steenbok van zijn "buiten-
gewone gedachtenvluchten", de andere naar de Mars-Nachtpars-Pluto samenstand in het 5e huis die transiteert 
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over Tesla's progr. Oostpunt in 12 op 8° Tweelingen naar het opzienbarend rake graadsymbool van "Een 
brandend huis" (!). En dit vanuit een 5e huis waarvan de cuspgraad op 27° Stier verwijst naar "Een Alchemist in 
zijn laboratorium"(!),  in het 9e huis van deze horoscopische momentopname nòg eens aangevuld met een der-
gelijke verwijzing, n.l. die van de Maan Hr.7 op Tesla's Radicale Vertex 23° Libra in 6: "wetenschappelijk onder-
zoek; een Alchemist".  Cusp 11 valt op 20° Schorpioen samen met Tesla's pr. Vertex -conjunct-pr.Cusp 6 naar 
het graadsymbool van "Illuminatie" (hier wel ook letterlijk van toepassing).         

Wat ik U tegen het eind van deze astro-biografie evenmin wil onthouden is, als op Illustratieblad # 5 aangege-
ven,  het primair-progr. horoscoopbeeld van Tesla's  gemoedstoestand tijdens de verschijning van het New York 
Times bericht dd. 6 Nov. 1915 over een mogelijk door hem te delen Nobelprijs met Edison.Uit het randschrift aan 
LV-trefwoorden dat Tesla's progressiestand voor deze datum omgeeft kunt U n.l. duidelijk aflezen hóezeer hij zich 
bij dit bericht moet hebben overgegeven aan furieuze gevoelens van verontwaardiging en wraakzucht ! Waardoor 
hij naar alle waarschijnlijkheid zichzelf zonder meer liever de 11e-huis glorie van een laureaat heeft ontzegd. 
Zie daarnaast ook het prog.Nachtpars en de prog.Vertex in het 5e huis van competitie, alsmede het trio aan Yods 
en andere krachtlijnverbindingen in dit progressiebeeld !

Als afsluiting van deze astrobiografische belichting lijkt het mij toe, dat het leven van de grote natuurwetenschap-
per Tesla niet beter naar zijn volle verdienste geëerd kan worden dan met de hiernavolgende horoscoopbeelden 
op Illustratieblad # 6  van zijn overlijden op 86½-jarige leeftijd aan coronaire embolie. Naar de medische tijd-
vaststelling "rond half 11 in de avond";  naar de graden 17° Kreeft en 9° Ram op de Cuspen 8 en 11 van deze 
moment- en transithoroscoop door mij op 2m38s later gesteld. Dit volgens de in mijn boek meer toegepaste 
momentduiding van een gebeurtenis als deze, n.l. het overlijden (C.8) van een figuur van naamsbekendheid in 
zijn specifiek circuit (C.11) en de activeringspunten van deze graden op Tesla's Radixgegeven. 
Een overlijdenshoroscoop, waaraan wij hier nu kunnen ontlenen, met Tesla's prog. Asc. op 17° Kreeft nog in 
gedachten ten tijde van het afzien van de Nobelprijscandidatuur, dat dit besluit destijds voor hem de draagwijdte 
moet hebben gehad van een figuurlijke dood. 
Op de bovenhelft van dit blad zien wij dan het horoscoopbeeld van Tesla's overlijdensmoment naar de spectacu-
laire, welhaast vibrerende configuratie uit de veelvoudige Grote Driehoek die naar voren komt uit de astrologische 
weergave van de avondhemel boven New York ten tijde van Tesla's overgang naar het Boven-Dimensionale, 
waarin zijn geest al tijdens zijn leven zo veelvuldig had verkeerd. 
Het e.e.a. omrand met raakpunten als daarop aangegeven, waarbij de actuele Pluto Hr.3 opposiet Mercurius Hr. 
1 en 10 blijkt te transiteren over Tesla's eigen progr.Ascendant-Descendant-as op 6° Leeuw-Waterman voor die 
datum als getoond in het volgende en laatste beeld van deze presentatie: (Afbeeldingen onderhelft blad:Pr.Cusps 
Tesla op Jan.7. 1943).  Omgeven door een randschrift op de 4 Hoofdkruisgraden naar de symbolen van 
"Een Pionier",   "Superioriteit",  "Een geestelijk Leraar"  en  "Een exponent van profetische leringen" zien wij 
hieruit een waar astrologisch "In Memoriam" van indrukwekkende zeggingskracht opdoemen rond de kwaliteiten 
van deze exceptioneel begaafde visionair en wetenschapper, door zijn biografe Cheney niet minder treffend ge-
typeerd als een "eigentijdse Prometheus".

Prometheus, "de Vooruitdenker", zoals de naamsverklaring luidt van de mythologische Titanenzoon die het 
hemelvuur aan de godenwereld ontstal voor het welzijn van de menselijke ontwikkeling tot beschaving.

Amerika eerde zijn immigrantenzoon met een staatsiebegrafenis, omgeven door eerbetoon van de Amerikaanse 
President en Mrs. Theodore Roosevelt, diplomatieke vertegenwoordigers van de Balkanstaten, Nobelprijsdragers 
en talloze prominenten uit de wereldindustrie. 

Met dit alles hoop ik Uw aandacht nog eens gevestigd te hebben op de Hermetische waarden waarmee het over-
koepelend studieveld van de astrologie is omgeven. Een gedachtengoed dat zowel kennis als wijsheid, besloten 
in de werelden van mathematica en symboliek, naar  "bêta"- en "alpha"-normen van wetenschaps-beoefening en 
-beoordeling,  groepeert rond de Quint-Essence der bestaansverschijnselen die van alle tijden is. 
===================================================================================== 
*) Belangstellende NVWOA-leden kunnen zich na lezing van dit artikel alsnog in verbinding stellen met het 

Secretariaat voor toezending tegen de voorwaarden als genoemd in het Voorjaarsprogramma 2001.

Voor niet-leden gelden de bestellingsvoorwaarden als vermeld op www.astrotechnical.com 
Op deze homepage zijn tevens het titelblad, de inhoudopgave en het astrologisch CV van de auteur 
te lezen.  

  **)Vertex:       Het rijzend punt op de snijlijn van het eclipticavlak met het vlak van de eerste verticaal.

  ***)Oostpunt   Het punt in Oostelijke richting op de snijlijn tussen het horizonvlak en de hemelbol.

=====================================================================================
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Illustratieverwijzingen: 

a) M.Schneider's blz. 120/ 141+ 142 -compositie
b) M.Meij-schets hor. Dag/Nacht-indeling + Hersenhelften/Yang-Yin
c) M.Meij-schets Tijdperkenschema, waarin L. onderaan het Hor. Hoofdkruis + Quintessence-punt
d) Drieluik: v.r.n.l. Thot (uit Manly Hall's "The secret Teachings of all ages),Caduceus en Mercurius

1) RADIX Nikola Tesla voor Nieuwe Stijl 21/22 Juli 1856, annex   
Wervelstormvisioen in jaar zenuwcrisis Tesla (1881)

2) Idem, annex
Pr.Cusps mid-1861: Overlijden broer Tesla 

3) Radix + Pr.Cusps June 15, 1884 Edison vs. Tesla , annex
Radix + Pr.Cusps June 15, 1884 Tesla    vs. Edison 

4) Brand Tesla's Laboratorium = TRANSITS  13-3-1895 , annex
Pr.Cusps Tesla voor 13-3-1895 : Laboratoriumbrand 

5) RADIX  Tesla, annex
Nobelprijs-candidaat Tesla : Pr.Cusps  6-11-1915.

6) Overlijdenshor. Tesla New York = TRANSITS  7 Jan. 1943, annex 
Pr.Cusps Tesla's overlijden op de leeftijd v. 86 jr. en 192 d. naar Ware Zonneboog 82°36'30"  

Overige illustraties tijdens de  dia-presentatie vertoond zijn ontleend aan o.m.:

"Bres" # 67, ed. Nov/Dec. 1977
Manly Hall's "The secret Teachings of all Ages"

 National Geographic Magazine October/Nov. 1999
M.Cheney's "Tesla, Man out of Time", ed. 1993 Barnes & Noble. ISBN 0-88029-419-1
M.Schneider's "A beginner's guide to constructing the Universe" ed.HarperPerennial. ISBN  0-06-092671-6

 
Eventuele onderzoekvoorstellen onder inschakeling van hier naar voren gebrachte bevindingen en suggesties 
kunnen worden gericht aan de Coördinator Onderzoek, Drs. F. Vernooij.
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illustratie a
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illustratie b
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illustratie d


	Nikola Tesla, visionair  electrofysicus.

