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Pluto in Steenbok, de betekenis voor onze
maatschappij en de wereld.

In het jaar 2009 verscheen van mijn hand een groot
artikel over de doorgang van de langzame planeten
door de zodiaktekens. Speciale aandacht werd gegeven aan Uranus in Ram, Neptunus in Vissen en
Pluto in Steenbok. Over het verblijf van Pluto in
Steenbok verscheen ook nog een apart artikel in
2008. Veel van de daar beschreven zaken beginnen
nu hun uitwerking te krijgen. In dit artikel treft u
extra informatie aan over de betekenis van Pluto in
Steenbok voor het wereldgebeuren. Natuurlijk mag
dit nooit los worden gezien van de aspecten die
Pluto ontvangt van de andere zware planeten.
J. LIGTENEIGEN

begin december 2015

Ik zal maar beginnen bij mijn eerste artikel uit het jaar
2008, zie verwijzing-1 aan het einde. Om niet in herhalingen te vallen, kunt u dit artikel het beste separaat lezen om de belangrijkste zaken te begrijpen waarmee de
planeet Pluto te maken heeft. Tezamen met alle reeds
beschreven informatie over de werking van Pluto zult u
feitelijk zelf alles al op een rijtje kunnen zetten, maar
zo gemakkelijk zal ik er mij hier niet van af maken.
Pluto begon in het einde van 2008 in het teken Steenbok te lopen. Om precies te zijn: op 27 november 2008
kwam Pluto dan definitief de Steenbok in en na dit moment zou de maatschappij nooit meer hetzelfde zijn als
daarvoor. Het is exact rond die datum dat de grote
schandalen over hypotheekbanken in Amerika de ronde
deden. Duizenden mensen moesten daar hun huizen
verlaten, omdat ze “giftige” hypotheken hadden op hun
zuur verdiende geld. Hun huizen werden dicht gespijkerd al deze beelden staan waarschijnlijk op ieders netvlies gebrand. Daarna vielen enkele banken om en verspreidde de ellende zich langzaam over de wereld en
kwam het ook naar ons Nederland toe. Massale verontwaardiging over de houding van banken en verzekeraars begon de overhand te krijgen bij het volk. Deze
houding naar banken en verzekeraars toe werd wereldwijd aangenomen. Het moest ophouden met de walgelijke bonussystemen, topmensen werden ontslagen en
wereldwijd is er een aversie gekomen tegen het "stinkende systeem" van banken en verzekeraars.
Vele gewone mensen van wie het zuur verdiende spaargeld verloren is gegaan of wier hypotheken door speculaties zijn verdampt, wachten eigenlijk nog steeds op
het moment wanneer al die bankdirecteuren en verzekeringsdirecteuren worden opgepakt en vervolgd, hun
bezittingen worden geconfisqueerd, zware straffen zouden moeten worden uitgedeeld en nieuwe jonge oprechte mensen de leiding daar gaan overnemen. Het zal

waarschijnlijk wel niet gebeuren, want alle regeringen
hebben de volstrekt te verwerpen handelswijze van
banken en verzekeraars nooit verworpen, sterker nog:
ze zaten allemaal verwikkeld in deze ongure machtsspelletjes en systemen die door intense verrotting het
Sodom en Gomorra van deze moderne maatschappij
zijn geworden.
Steenbok stelt de maatschappij voor, dit teken is hét
fundament waarop Saturnus zijn bestaan heeft gebouwd. Steentje voor steentje bouwde Saturnus, ofwel
Kronos aan zijn maatschappij. Men een onuitputtelijk
geduld en grote toewijding richtte Saturnus steden en
dorpen op en gaf hij al de mensen te eten, omdat hij
ook toeziet op de grond waarop men leeft. Alle landbouw en wat de grond ons te leveren heeft, valt onder
Steenbok en dit is in het algemeen zo. Ik heb het niet
over de aardolie, die zit ook in de grond, maar valt onder Pluto en Schorpioen. Maar steenmijnen, open mijnbouw valt onder Steenbok en steen en beton maken
voor 99% deel uit van onze steden en dorpen en wegen
en straten. Het vanzelfsprekende dak boven ons hoofd
is óók Saturnus en Steenbok, hij beschermt ons tegen
koude en vocht of tegen overmatige hitte. Die beschermede functie valt dus ook onder Saturnus. Ook voor
het menselijk lichaam is onze beschermede huid van levensbelang. Het is het grootste orgaan dat wij bezitten
en beschermt ons tegen koude en hitte, voor zover het
dit kan bieden. Onder die verschillende huidlagen zitten onze gevoelige organen, bloedvaten, zenuwbanen
en zo meer. Dit wordt allemaal beschermd door Saturnus, hij houdt altijd een oogje in het zeil.
Steenbok is ook het gedegen fundament van wetten en
regels waar iedere burger zich aan heeft te houden. Het
zijn de fatsoensnormen, de ongeschreven regels, het
werkelijk sociale gedrag die onder Steenbok en de ijzeren weten van Saturnus vallen. Het zijn dan natuurlijk
ook de wetten en afspraken op wereldniveau tussen
landen onderling.
Zolang Saturnus zélf alles voor het zeggen had, zouden
de dingen ongestoord verlopen zijn, maar dat kan natuurlijk niet. Saturnus zélf loopt door alle zodiaktekens
heen en krijgt daar zijn invloed van, elke individuele
zodiakgraad doet een duit in het zakje. Maar Saturnus
krijgt ook aspecten van andere planeten, soms goede
aspecten, dan weer hele vervelende aspecten.
Maar ook andere planeten kunnen voor een bepaalde
periode hun verblijf in Steenbok aandoen. De planeet
Pluto is er zo eentje. Vanaf einde 2008 dus loopt hij al
in dit teken. Dat is geen rustig wandelgangetje, want
Pluto loopt daarin een derde deel van het jaar terug, wat
wij retrograde noemen. En in twee derde deel van het
jaar loopt hij weer vooruit, maar moet hij eerst weer
datzelfde pad afleggen waarin hij eerder al retrograde
liep. Hij veroorzaakt dan weer hetzelfde.
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Hieronder ziet u nog een keer het grafische verloop van
Pluto voor de ons omringende jaren.

Pluto bereikt dezelfde positie van 15.32.48 Steenbok
weer rond 15 januari 2016.

Opletten dus voor veel geweld op deze
datum. Bij nummer-3 gaat Pluto weer
retrograde lopen en verlies zijn kracht,
dus van de passage van de blauwe lijn
rond 5 augustus 2016 verwacht ik niet
veel herrie, maar des te meer van de
passage rond 14 november 2016, waar
Pluto weer opnieuw zijn kracht hervindt.

Bij de nummers 1, 2 en 3 bereikt Pluto zijn maximale
lengte en begint dan retrograde te lopen. Bij de nummers 4, 5 en 6 is Pluto helemaal terug gelopen, staat
stil en hervat zijn directe weg.
De retrograde bij nummer-1 gebeurde op 14 april 2014
en Pluto had toen een lengte van 13.34.48 Steenbok.
Daar heb ik een rode lijn getrokken, want deze lengte is
cruciaal bij Pluto’s verdere verloop. Want nadat Pluto
bij nummer-4 zijn directe loop weer heeft hervat, passeert hij de rode lijn voor het eerst begin 2015, dat is
op 12 januari 2015. Dat was rond de aanslag op Charlie Hebdo, die vond plaats op 8 januari 2015. Een verschil van vier dagen dus.
Daarna komt Pluto bij nummer-2 uit, begint dus retrograde te lopen en passeert nog een keer de rode lijn op
5 augustus 2015. Daar gebeurt niets qua aanslagen.
Maar na het keerpunt bij nummer-5, gaat Pluto weer direct lopen en krijgt zijn “slag”-kracht terug. Hij passeert de rode lijn nóg een keer op 13 november 2015,
exact op de dag van de aanslagen in Parijs met 130 doden en honderden gewonden.
Dus Pluto werkt negatiever en gewelddadiger als hij
vooruit loopt en niet als hij retrograde is. Dat heb ik altijd beschreven in al mijn artikelen over retrograde planeten. Een direct lopende planeet heeft kracht, een achteruit lopende planeet heeft geen kracht of verspilt zijn
kracht, doet niet wat hij zou moeten doen en komt niet
na wat hij beloofd heeft.
Hetzelfde kunnen wij herhalen bij de retrogradestand
bij nummer-2, die vond plaats op 17 april 2015 bij een
stand van 15.32.48 Steenbok. Het duurt nog even voordat Pluto die stand weer bereikt, deze keer volgt u de
blauwe lijn naar rechts toe.

Toen Pluto bij nummer-1 retrograde ging lopen, moest
hij dus teruggaan over een bekend pad, namelijk het
pad dat hij al eerder had doorlopen op weg naar zijn retrograde bij nummer-1. Het hele traject dus tussen
nummer-1, nummer-4 en de eerste passage van de rode
lijn is dus allemaal bekend terrein, dezelfde zaken en
problemen.
Maar vanaf de eerste passage van de rode lijn, komt
Pluto op een weg waar hij nog nooit eerder is geweest
sinds zijn ontdekking in 1930! Ik heb daar nooit eerder
zo over nagedacht, maar het schiet mij nu te binnen terwijl ik dit artikel schrijf.
De aanslag op Charlie Hebdo op 8 januari 2015 verschilde slechts vier dagen met de positie die Pluto had
bij nummer-1. Dit is een keerpunt in de betekenis van
Pluto: hij komt op nieuw terrein en neemt een extra betekenis met zich mee vanaf dat moment, namelijk aanslagen uit naam van IS, waar dan ook, niet alleen Parijs, maar overal ter wereld.
Die nieuwe inhoud die Pluto krijgt, behoudt hij vanaf
dat moment, óók bij de retrograde bij nummer-2, óók
bij het direct gaan bij nummer-5, óók bij de laatste passage van de rode lijn op 13-11-2015 op exact dezelfde
graad en minuut als bij nummer-1. De aanslag in Parijs
was “dezelfde” soort aanslag: óók door IS, óók Frankrijk en de omgeving van Parijs.
Maar bij de eerste passage van de blauwe lijn rond 15
januari 2016 gebeuren er wéér nieuwe zaken, want
Pluto komt alweer op een nieuw stuk wegdek waar hij
nog nooit eerder was sinds zijn ontdekking in 1930.
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Daarom moeten wij niet vrezen voor iets ergs rond 15
januari 2016 rond Parijs. Het zijn andere zaken, waarschijnlijk niet Frankrijk, heel misschien niet eens IS,
maar iets anders al is het razend moeilijk om aan te geven wat dan wél.
Om nog één keer terug te komen bij de retrograde van
nummer-1 op 13.34.48 Steenbok en de aanslag op
Charlie Hebdo op 8 januari 2015, toen Pluto op 13° 25’
53” Steenbok stond. Hier is een lijstje met Vaste Sterrenposities van 1 januari 2015, die staat ook in het
reeds genoemde internetartikel.

maart slaat het Germanwings vliegtuig in Frankrijk tegen de rotsen: 150 doden.
Door een zeker toeval staat ook de ster Wega in de
buurt, namelijk op 15° 31’ 18” Steenbok. Deze stand
wordt door Pluto bereikt op 7 april 2015, vlak voordat
hij retrograde gaat lopen. Venus op 24.33 Stier, eigen
teken. Mercurius op 14° Ram. Geen afflicties tussen
deze planeten, maar ook geen ondersteuning. Er gebeurt niets noemenswaardigs op die dagen in de wereld.

MAAR… op 17 april 2015 gaat Pluto retrograde lopen en op 27 april 2015 komt
Pluto wéér op Wega te staan op 15°31’18”
Steenbok. Op 25 april een gigantische aardbeving in Nepal: ruim 7500 doden te betreuren. Met een vaste ster valt niet te spotten op mundaan gebied, zelfs al heeft die
een gunstige invloed.
De vaste ster Ascella staat op 1 januari 2015 op 13°
50’ 56” Steenbok. Pluto passeert op 20 januari 2015
deze vaste ster exact, twaalf dagen na de aanslag. In
Niger vallen op 16 januari tien doden en worden 45
kerken in brand gestoken bij een protest tegen de cartoon op de voorpagina van de eerste Charlie Hebdo na
de aanslag.
Ascella heeft de invloed van Jupiter en Mercurius, let
op nu!! Mijn hele boek over de vaste sterren staat vol
met aanwijzingen hoe deze sterren te duiden. Mercurius staat oppositie Jupiter op deze dagen. Mercurius
gaat ook retrograde op 1 dag later. Dus Ascella kan
nooit goed werken! De verhaaltjes over diens goede invloed gaan uitsluitend op als de beïnvloedende planeten
goed staan, anders niet! Jupiter staat retrogade in
Leeuw, Frankrijk. Mercurius is de uitgeverij Charlie
Hebdo en diens redacteuren! Pluto loopt exact conjunct
deze ster Ascella…….

Op 11 maart 2015 komt Pluto voorbij de vaste ster Manubrium, die staat dan op 15° 11’ 45” Steenbok, invloed Zon en Mars. De Zon staat op dat moment op 20°
Vissen en Mars op 14° Ram, eigen teken, maar Mars en
Zon beschadigen elkaar niet, maar ze ondersteunen elkaar óók niet. Geen afflictie tussen beide planeten, mar
ook geen steun, dan geldt de werking van de ster zélf:
“..Gecombineerde invloed van Zon en Mars. Veroorzaakt blindheid, ontploffingen, vuur, plots oplaaiend
heroïsme, moed en uitdaging…”.
Op 18 maart een aanslag in Tunesië, 20 doden. Op 20
maart dubbele aanslag in Jemen: 140 doden. Op 24

VLUCHTELINGEN - ONTHEEMDEN
Zoals ik eerder al vermeldde, is de taak van Saturnus
om bescherming te bieden, regels uit te vaardigen, huizen te bouwen om de mensen te beschermen tegen allerlei onheil, koude of warmte.
Als Pluto zijn intrede doet in dit beschermende teken,
zal hij al deze zaken gaan omkeren, dan veroorzaakt hij
daklozen, ontheemden en vluchtelingen op mega schaal
zoals dat nog nooit is vertoond.
De aanhoudende stroom vluchtelingen naar Europa
leidt al jaren tot problemen binnen de EU. In de zomer
van 2015 bereikte deze crisis een dieptepunt, toen
meerdere Europese landen onverwacht overspoeld
werden met vluchtelingen. De voornaamste oorzaak
van de toenemende vluchtelingenstroom zijn de conflicten aan de randen van Europa. Denk bijvoorbeeld
aan de strijd tegen IS of de burgeroorlog in Syrië. In
2013 reeds staken steeds meer vluchtelingen vanuit Libië de Middellandse Zee over, op weg naar Europa.
Daarbij lieten vele het leven. Dit was aanleiding voor
een nieuw EU-grensbewakingssysteem en moest zorgen voor een betere bewaking van de Europese grenzen, waardoor het voor migranten moeilijker zou worden om de EU binnen te komen.
Helaas is hiervan niets terecht gekomen en wordt Europa volledig overspoeld met een brede variatie van
vluchtelingen, gelukszoekers en terroristen. U mag
hiervan denken wat u wilt, maar Pluto zorgt ervoor dat
niemand meer in Europa zich nog veilig kan voelen.
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Pluto holt het teken Steenbok volledig uit en haalt de
onderste steen boven, letterlijk en figuurlijk. Dit kan
momenteel gebeuren, omdat Pluto namelijk sterk onder
vuur werd en wordt genomen door Uranus, die vanuit
Ram een serie vierkanten heeft gemaakt met deze
Pluto. Hier is een overzicht van alle exacte vierkanten tussen Uranus en Pluto. R/S betekent retrograde
naar stationair.
Datum
24-06-2012
18-09-2012
20-05-2013
02-11-2013
21-04-2014
15-12-2014
17-03-2015

Graad Uranus
08.24 Ram
06.57 Ram
11.14 Ram
09.27 Ram
13.34 Ram
12.35 Ram
15.17 Ram

Uranus
Retro

Pluto
Retro
R/S
Retro

Retro
Retro
Retro

Vergeet niet dat gedurende deze gehele periode Uranus
met een orb vierkant Pluto heeft gestaan, variërend tussen 1 en 8 graden. Er vond dus een volledige uitholling
plaats van het teken Steenbok, omdat het steeds Uranus
is die als snelst lopende planeet de vierkanten activeert.
Het is dus Pluto die steeds wordt aangevallen door een
wildebras, een op hol geslagen, los geslagen Uranus die
in Ram geen grenzen meer kent. Die werking heb ik
zéér uitgebreid besproken in mijn artikel-2, zie verwijzingen en is alweer 7 jaar oud! Ik schreef destijds:
“…Dit langdurige vierkant zal de wereld gaan beheersen tussen 2012 en 2018. Zeer grote rampen van wereldformaat gaan hieronder plaatsvinden. Uranus in
Ram is sowieso een felle jongen en hij veroorzaakt
vuur-rampen, grote branden en veel natuurgeweld. De
Aarde wordt geïmpregneerd door het continue vierkant
en Pluto in Steenbok geeft de woningvoorziening aan
en alles wat rond het fenomeen "woning" kan worden
verstaan, dus ook de financieringen van wonen, maar
natuurlijk ook het letterlijke wonen of niet-wonen, dakloos zijn ontheemd raken en zo meer…”.
Toen was er nog van geen vluchteling sprake, maar met
een beetje (astro)logisch denken had u het zelf ook
kunnen formuleren. Alles gaat uitkomen zoals ik het in
2009 opschreef over Uranus in Ram, let maar op!
Ik schreef verder nog in 2009:
“…Waar de politiek wereldwijd helaas zo slecht in is,
is het creëren van menselijkheid, het maken van werkelijke plannen om welvaart te brengen bij diegenen die
dit het meeste nodig hebben. Het zou werkelijk een
wonder zijn als Uranus in zijn "Ram"-periode een
nieuwe orde weet te scheppen van menselijkheid, een
nieuwe groepering die afscheid wil nemen van alle
Westerse verdorvenheden en radicaal wil afrekenen
met fraude en bedrog. Men zou het een nieuw soort
"communisme" kunnen noemen, los van enige religieuze overtuiging. Ik ben benieuwd hoe dit zal gaan

verlopen. Ram is niet het meest humane teken voor
Uranus om in te vertoeven, maar het is wél een vooruitstrevend teken en het bevat ook veel energie, evenals
Uranus. Deze combinatie maakt helaas erg explosief.
Dit slaat dus op groeperingen die naar geweld grijpen om een nieuwe orde te scheppen. Het is echter
wel zeker dat veel bestaande "klieken" zullen worden
ontmanteld….”.
Gelukkig lost het vierkant van Uranus snel op en zal
het ongeremde geweld wat gaan luwen, maar dat gebeurt pas medio 2016, eerst moet Pluto nog een keer
die blauwe lijn passeren, waarvan de oorzakelijkheid in
2015 ligt en dus nog geweld in zich herbergt.
Ook de passage van Pluto over de vaste sterren is voorlopig even voorbij, de eerstvolgende ster is Deneb op
20 graden Steenbok en dat is in 2018. Deneb is de
staart van de arend en dat zal ongetwijfeld grote vliegrampen gaan veroorzaken.
Ik heb elders in deze Zaniah geschreven dat Pluto op
mundaan gebied altijd als malefic werkt en de enige
uitzondering hierop is wanneer Pluto zéér goed staat
qua teken EN ook goed geaspecteerd word door één of
meerdere andere langzame planeten. Die kans is zeer
gering, dus voor 95% van de tijd werkt Pluto als malefic en stelt hij de mensheid voor problemen, uitdagingen en geweld. Het is helaas niet anders, maar de
Aarde is doorgaans één groot tranendal voor de reïncarnerende mens, omdat hij juist op Aarde moet goedmaken wat hij in al die duizenden levens heeft verwoest,
hetzij door bewuste handelingen, hetzij onbewust in
zijn wordingsproces vanaf het “oerwoud”-stadium. Het
is oorzaak en gevolg en niets anders. De mens heeft
zélf schuld aan alles wat hem overkomt. De planeten
hebben nergens schuld aan zij zijn door onze Creator
miljoenen jaren geleden in beweging gezet en voltooien
hun rondjes in eeuwigdurende dienst van hun schepper.
Het enorme geweld dat onze wereld momenteel teistert
is dus óók oorzaak en gevolg. Ook landen maakten zich
in het verleden schuldig aan uitbuiting, slavernij en
moord op grote schaal. Ook dié daden zullen goedgemaakt moeten worden, soms honderden jaren na de gepleegde vergrijpen, want het waren mensen die deze
misdaden begingen en dus zullen de mensen oorzaak
en gevolg moeten ervaren. Men hoeft Pluto nergens de
schuld van te geven, hij loopt slechts synchroon met
oorzaak en gevolg voor de mensheid ■
Verwijzingen:
1. http://home.kpn.nl/jligteneigen/Artikelen/Art25NL.html
2. http://home.kpn.nl/ligteneigen3/horoskopen/satlibra/satlibra.html
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