De doorgang van de planeet Pluto in het zodiakteken Waterman (2023-2043)

Inleiding
De langzame planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto hebben omloopsnelheden om de Zon heen die
vele jaren duren. Hieronder ziet u in een overzicht welke die omloopsnelheden zijn.
Jupiter = 11,862 jaar
Saturnus = 29,458 jaar
Uranus = 84,022 jaar
Neptunus = 164,774 jaar
Pluto = 248,026 jaar
Die omloopsnelheden zijn gerelateerd aan de afstanden die de planeten gemiddeld hebben tot de Zon. Onze Aarde
bijvoorbeeld staat op gemiddeld 150 miljoen kilometer van de Zon verwijderd. In de astronomische wereld heeft men
die afstand “genormaliseerd” en een naam gegeven: de Astronomische Eenheid, ofwel Astronomical Unit in het
Engels.
Zo staat de planeet Jupiter op 5 Astronomische Eenheden van de Zon, dus dat is gemiddeld op 750 miljoen kilometer.
De (dwerg)planeet Pluto staat op 39,5 AU van de Zon, dat is zo’n slordige 5,9 miljard kilometer! Het is dan ook
logisch dat het New Horizons ruimtevaartuig dat de planeet Pluto in de zomer van 2015 is gepasseerd, ruim negen jaar
onderweg is geweest met een ongelooflijke snelheid van ruim 70.000 kilometer per uur!
In onderstaande tabel ziet u alle gegevens bij elkaar.
Planeet
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto

Omlooptijd
11,86 jaar
29,45 jaar
84,02 jaar
164,77 jaar
248,03 jaar

Afstand in AU
5,2
9,6
19,2
30,1
39,5

Afstand in kilometers
780 miljoen
1440 miljoen
2,88 miljard
4,52 miljard
5,9 miljard

Als men de omlooptijd om de Zon (een bijna cirkel van 360 graden) omrekent naar segmenten van 30 graden, dan
volgt hieruit dat deze planeten langdurig in een zodiakteken verblijven. Jupiter natuurlijk het kortst met bijna 1 jaar en
Pluto het langst met gemiddeld 20 jaar. Hieronder ziet u hoe lang gemiddeld deze planeten in een zodiakteken
verblijven.
Planeet
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto

Gemiddelde verblijftijd in een zodiakteken
1 jaar
2,4 jaar
7 jaar
13,7 jaar
20,7 jaar

Naarmate een planeet langer in een zodiakteken verblijft, zal hij onmiskenbaar een sterker stempel drukken op het
wereldgebeuren. Laat ik het eigenlijk iets correcter uitdrukken. De wereldgebeurtenissen schijnen in correlatie te staan
met de bewegingen van de langzame planeten, er is een schijnbare overeenkomst tussen wat zich “boven” afspeelt en
wat er in het ondermaanse passeert. De belangrijke spreuk “Zo Boven, Zo Beneden” schijnt van Hermes Trismegistos
afkomstig te zijn, al is dit lang niet zeker. Carl Jung heeft het principe van “Synchroniciteit” uitvoerig beschreven, al
was het eigenlijk de wetenschapper Paul Kammerer die dit principe al eerder in gedachten had. Hoe het ook zij, er is
een onlosmakelijk verband tussen bepaalde hemelverschijnselen en datgene wat zich in de wereld afspeelt.
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De Ingress van de langzame planeten
Het Engelse woord “Ingress” is eigenlijk afkomstig uit het Latijn. In het Latijn schrijft men “Ingressus” en dit betekent
“ingang”, “intrede”. De beste benaming in het Nederlands is dan ook “Intrede” en dit zal hierna afwisselend met het
Engelse ingress worden gebruikt.
Als wij de zodiaktekens in de gebruikelijke volgorde hanteren, dan krijgen wij Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw,
Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen, weer gevolgd door Ram, etc.
Zon en Maan lopen nooit retrograde en vervolgen ieder op eigen tempo hun weg door de zodiaktekens. De Zon maakt
dus iedere maand een ingress in een volgend zodiakteken, te beginnen rond 21 maart in Ram, 21 april in Stier en zo
verder. De Maan loopt gemiddeld 12 tot 13 maal zo snel als de Zon en zij maakt gemiddeld elke twee en halve dag een
ingress in een zodiakteken. Voor deze twee Lichten is het maken van een ingress “een fluitje van een cent”, zij het dat
de mundane astrologen voor de Zonne-ingress in sommige zodiaktekens een uitzondering maakten. De Zonne-ingress
in de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok betekent een belangrijk keerpunt voor het leven op
Aarde, namelijk de aanvang van een nieuw seizoen, met een ander weertype, veranderingen in de vegetatie, dieren
gedragen zich anders en zo nog wat meer zaken die aan verandering onderhevig zijn. Van al deze ingressen is de
ingress in het teken Ram wel de belangrijkste. Bij dit teken begint de dierenriem, het staat daarom symbool voor “het
begin”. Op dit exacte punt 0° 00’ 00” Ram wordt de Zon als het ware “gefixeerd” en worden de posities van alle
planeten berekend. Vervolgens wordt dit beeld opgesteld voor belangrijke hoofdsteden van de wereld, waarna
bepaalde conclusies worden getrokken. U zult in dit hoofdstuk daarvan enkele voorbeelden tegenkomen.
Maar elk van de langzame planeten maakt uiteindelijk ook een ingress in een of ander zodiakteken en ook die
momenten worden nauwkeurig berekend, de posities van de overige planeten worden ook bepaald en op soortgelijke
wijze worden er verschillende horoskopen opgesteld voor de belangrijkste hoofdsteden van de wereld. Wanneer de
ingress van een bepaalde planeet prominent in een hoekhuis staat, dan neemt de belangrijkheid toe in die betreffende
horoskoop. Dan kan bijvoorbeeld het geval zijn voor Washington in Amerika. Maar dezelfde configuraties, opgesteld
voor Londen geven een geheel ander beeld te zien, de ingress staat dan op zeker in een ander huis en de belangrijkheid
kan eventueel sterk zijn verminderd. Doordat de ingress in een ander huis staat, verandert ook het mundane
onderwerpen van de kwestie. Wat voor Washington een belangrijke politieke kwestie is, kan voor Londen een detail
betekenen voor heel iets anders. Op deze wijze maakt men dus onderscheid in feitelijk één en dezelfde ingress met de
posities van de andere hemellichamen. En dit geldt niet alleen voor de ingress van de betreffende planeet, maar ook
voor de posities van de overige planeten, ook die zullen in andere huizen terecht komen en een andere betekenis
krijgen.
Blijft natuurlijk de vraag hoeveel ingress horoskopen men dient te maken. U kunt zich natuurlijk beperken tot één
horoskoop voor uw eigen land, maar dan mist u de werkelijkheid. Als u een lijstje heeft met de “meest belangrijke”
landen, dan maakt u voor elk van deze landen (de hoofdsteden van die landen) een ingress horoskoop, dan gaat u
vanzelf zien hoe de planeten in de huizen gepositioneerd raken en welke conclusies u daaruit kunt trekken.
Hieronder ziet u een afbeelding van de ingress van de meest langzaam lopende planeten van de afgelopen tijd. Pluto
loopt momenteel nog steeds in het zodiakteken Steenbok en zal in de loop van 2023 voor het eerst in Waterman
verschijnen voor een korte tijd, daarna retrograde gaan lopen en snel weer terugkeren in het teken Steenbok waar hij
de afgelopen 12 jaar in verbleven heeft. Pas in 2024 zal Pluto definitief in het teken Waterman verblijven voor een
periode van bijna 20 jaar, vandaar de vermelding 2024 in de afbeelding hieronder.
Van de andere langzaam lopende planeten Neptunus en Uranus ziet u tevens in welke periode ze verbleven hebben in
het afgelopen zodiakteken en zullen verblijven in hun nieuwe gast onderkomen.

2

De beweging van de planeet Pluto
In de tabel hieronder kunt u zien hoe lang de planeet Pluto erover gedaan heeft om een bepaald zodiakteken te
doorlopen. De gemiddelde tijd is 20 jaar voor alle zodiaktekens tezamen, maar per individueel teken verschilt dit
enorm. Dit heeft alles te maken met de vorm van de omloopbaan van Pluto, die een grote excentriciteit heeft, dus sterk
ellipsvormig is.
Dierenriemteken
Kreeft
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman

Periode
1914 - 1939
1939 - 1957
1957 - 1972
1972 - 1984
1984 - 1995
1995 - 2008
2008 – 2023
2023 - 2043

Tijdsduur
25 jaar
18 jaar
15 jaar
12 jaar
11 jaar
13 jaar
16 jaar
20 jaar

De kortste doorgang is in het teken Schorpioen, heel toevallig Pluto’s eigen teken, het teken waar hij de heerschappij
uitoefent. Hoe kan dit? Elke planeet heeft zijn eigen specifieke baan kenmerken, zoals de excentriciteit, de helling ten
opzichte van het zonsvlak en ook het punt waarop de planeet in zijn baan het dichts bij de Zon staat. Dit wordt het
Perihelium genoemd. “Peri” betekent nabij en “Helios” is de Zon. Het is een puur toevallige zaak dat het perihelium
van de baan van Pluto op 224° gesitueerd is. Dit is gelijk aan 14 graden Schorpioen. In die periode tussen 1984 en
1995 heeft Pluto zijn grootste snelheid bereikt in zijn baan rond de Zon. Sneller is niet meer mogelijk. Dat is natuurlijk
een Heliocentrische snelheid. Ten opzichte van de Aarde, dus een Geocentrische snelheid zal op z’n hoogst 2 à 3
boogminuten per dag kunnen zijn, maar niet uit waar Pluto zelf in zijn baan zich bevindt.
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Dus staan wij aan de vooravond van een zeer grote gebeurtenis in 2023 en vooral 2024. Pluto komt dan te staan in dat
deel van de zodiak waar hij ook al stond, enkele eeuwen geleden, namelijk grofweg tussen de jaren 1775 en 1796.
De grote revoluties in Frankrijk en Amerika gingen hier direct aan vooraf, een grote industrialisatie kwam op gang om
maar gewoon twee zaken te noemen. Trekt men van deze datums ook weer 248 jaar af, dan stond Pluto ook in het
teken Waterman tussen 1527 en 1556 en tussen 1279 en 1308 en tussen 1031 en 1060 om maar enkele tijdvakken te
noemen.
Tussen 1527 en 1556 regeerde Karel de Vijfde over het grootste Europese Rijk sinds Karel de Grote.
Rond de jaren 1270-1279 waren er vele kruistochten, maar ook daarna, dat was allemaal extreem veel. De Mongolen
veroverden Rusland, maar ook Noord-Azië en China.
De periode tussen 1030 en 1060 werd ook weer gedomineerd door kruistochten en de institutionalisering van de Paus
als centraal gezag. In 1066 werd Engeland geregeerd door de Normandische hertog Willem de Veroveraar. Een van de
horoskopen van Engeland die nog steeds in ere wordt gehouden, is die van Kerstdag 1066.
Een zeer aandachtige bestudering van de geschiedenis uit de genoemde perioden kan ons heel wat nuttige informatie
opleveren en een redelijke inschatting geven van wat ons de komende 20 jaar te wachten staat.
De beweging van Pluto in de dierenriem vertoont een zeer regelmatig patroon gedurende een tijdspanne van ca. 10 tot
20 jaar. Elke keer dat de Zon in oppositie staat met Pluto, loopt Pluto retrograde. Dit dient zich steeds een periode van
tevoren aan. Bij een afstand tussen de Zon en Pluto van ca. 100 graden of meer, begint Pluto retrograde te lopen en dit
houdt op als de Zon weer binnen de ca. 100 graden afstand tot Pluto is genaderd. Daarna begint alles weer van voren
af aan.
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De huidige ingress van Pluto in het teken Waterman
De hierboven geschetste beweging betekent dat Pluto gedurende ca. 200 dagen eerst vooruit loopt in de dierenriem
(namelijk de dagen dat de Zon binnen 100 gaden - links en rechts - van Pluto verwijderd is). De overige 160 dagen
loopt Pluto retrograde. Het is dus een constant voor- en achterwaarts bewegen, maar langzaam maar zeker "ploegt"
Pluto zich een weg door de dierenriemtekens heen. Voor de periode tussen 2023 en 2043 kunt u het verloop van de
lengte van Pluto volgen in de grafiek hieronder. De groene lijn op 300 graden lengte geeft de markering van het teken
Waterman aan.

In de volgende grafiek wordt het verloop tussen 2033 en 2043 weergegeven, de bovenste groene lijn markeert de
overgang naar het teken Vissen op 330 graden.

U ziet dat het steeds de herhaling is van 200 dagen directe loop en 160 dagen retrograde. Slechts 40 dagen per heel jaar
kan Pluto netto voortgang maken en met een gemiddelde snelheid van 2 boogminuten per dag in die directe loop, kan
er maximaal 1,5 graad voortgang geboekt worden. Dat is erg weinig en precies de reden waarom Pluto zo’n
ongelooflijk sterke invloed heeft op het wereldgebeuren. Bepaalde langzame ontwikkelingen komen onder Pluto’s
invloed.
Natuurlijk is het niet alleen maar de doorgang van Pluto in de Waterman, maar ook andere langzame planeten trekken
door bepaalde zodiaktekens, óók op zich weer met hun eigen invloed, en kunnen bepaalde grote aspecten maken met
Pluto en zo is alles met elkaar verbonden en dient de mundane astroloog de zaken in z’n totaliteit te bekijken en
daaruit zijn conclusies te trekken en met gefundeerde beschrijvingen te komen. Makkelijk? Bepaald niet!
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Planetariumfunctie binnen Newcomb -Versie-5
Een handig hulpmiddel om snel de posities van de grote, langzame planeten te bekijken, is gebruik te maken van de
ingebouwde planetariumfunctie binnen het programma Newcomb-V5. Met een kleine speling van enkele graden kunt
u zien waar bijvoorbeeld de planeet Pluto zich bevindt in een zeker jaar. In onderstaande voorbeelden zet ik het jaar op
2024 en dan wordt duidelijk dat Pluto zich in het teken Waterman zal bevinden. De extra ingetekende grijze assen en
de tekens Steenbok, Waterman, Vissen en Ram geven meer duidelijkheid waar de langzame planeten zich bevinden.

U ziet dus Pluto zojuist het teken
Waterman in lopen op 20 januari
2024, Saturnus staat nét in Vissen
en Neptunus is langzamerhand
bezig om het teken Vissen te
verlaten en de Ram binnen te
lopen, al duurt dit uiteraard nog
maanden.

Met dit planetarium kunt u snel naar een
voorgaande periode gaan om te zien wanneer
Pluto de laatste keer in Waterman trok. Dat is
dan ca. 248 jaar eerder, dus 2024 min 248 is
1776 grofweg. Met de stelknopjes rechts kunt
u per 50 jaar vooruit of achteruit springen,
daarna fijn stellen met 10 jaar, 1 jaar, 1
maand, 1 week en 1 dag. Hier is de stand
getoond voor 21 juli 1778, een puur
toevallige visuele selectie.
Dit is een visuele vaststelling, dan kunt u een
paar berekeningen maken voor 1776, 1777 en
1778 en dan ziet u in detail waar Pluto dan
exact staat.
Visueel staat Neptunus laatste graad Maagd,
bijna op de lijn 180° wat Weegschaal is en
Uranus staat ver in Tweelingen en Jupiter
staat op de lijn 150° wat begin Maagd is.
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De horoskoop voor New York op 21 juli 1778.

De visueel ingeschatte posities uit het
planetarium hierboven wijken niet heel
erg veel af van de werkelijk berekende
standen en met Pluto op 0.39
Waterman retrograde weet u dat u nog
vele maanden eerder moet kijken voor
de intrede in het teken Waterman.

Uiteindelijk komt men dan uit op 26
januari 1778 om 21.19 uur GMT voor
de eerste intrede van Pluto in het teken
Waterman.
De horoskoop voor dat moment, maar
dan opgesteld voor Parijs geeft het
beeld dat u hiernaast kunt zien.
De planeet Uranus was nog niet
bekend, die zou pas in maart 1781
worden ontdekt door William Herschel.
Het is natuurlijk wel heel erg
kenmerkend voor deze stand van Pluto
in Waterman, omdat de toekomstige
heerser over dit zodiakteken, Uranus
nog “sluimerend” en “onontdekt” in
Tweelingen staat, retrograde en
vierkant Mars in het teken van armoede
en hongersnood, Vissen.
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Ik heb deze horoskoop speciaal opgesteld voor de stad Parijs, omdat een aantal jaren hierna de Franse Revolutie op
gang is gekomen.
De periode vóór de Franse Revolutie wordt wel het ancien régime, het oude regiem, genoemd. De Franse Revolutie
werd voorafgegaan door diverse politieke revoluties in andere landen, waarbij de gemeenschappelijke deler een breuk
met de heersende autocratische vorst was. Zo namen de Amerikanen met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (4 juli 1776) afscheid van de Engelse koning en verklaarden zich onafhankelijk. En in de Nederlandse
Republiek verzetten de anti-orangistische regenten zich tijdens de Patriottentijd (1781-1787) tegen het eigengereide
bestuur van de stadhouder Willem V. Verlichtingsideeën maakten de geesten rijp voor verandering. De Verlichting
stelde de rede tegenover de traditie en ging uit van vrijheid, gelijkheid, broederschap en de idee van de volkswil. Het
absolutisme, waarbij een vorst regeerde op basis van het goddelijk recht verwierpen de meeste Verlichtingsdenkers als
irrationeel. Belangrijk was dat er veel Franse Verlichtingsfilosofen actief waren, onder wie Jean-Jacques Rousseau en
Voltaire.
Water daarna allemaal gebeurde is geschiedenis. De bestorming van de Bastille, de vele duizenden doden, vooral
onder de gewone bevolking, de grote hongersnood en de onthoofding van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette zijn ons
allemaal bekend. Dat was wel vele jaren later dan de intrede van Pluto in de Waterman, maar deze ingress zette wel
het scenario in gang, niet alleen in Frankrijk, maar ook voor vele andere landen, waar de absolute heerschappij van een
koning niet langer vanzelfsprekend was.
De Amerikaanse Revolutie die leidde tot de Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 heeft zich dus niet
afgespeeld onder Pluto in Waterman, maar onder Pluto in de laatste graden van Steenbok, de plaats waar Pluto het
afgelopen jaar in heeft gestaan en natuurlijk tot zijn ingress naar Waterman nog een tijdje zal vertoeven.
Met de planetariumfunctie binnen Newcomb V5 kunt u dus naar zeer vroege tijden gaan om daar de plaats van de
langzame planeten te onderzoeken, hier nog een afbeelding voor het begin van het jaar 1287.
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Het schommelen van Pluto tussen Steenbok en Waterman in de periode 2023-2024
Pluto zal ook niet heel erg soepel het teken Waterman in lopen. Op 23 maart 2023 zal hij voor het eerst even mogen
“proeven” in de Waterman om op 1 mei alweer stationair te staan, waarna hij op 11 juni weer terug het teken Steenbok
in loopt, zoals hieronder wordt weergegeven.

Het is dus een zeer korte kennismaking met dit teken Waterman, feitelijk voor het allereerst sinds Pluto
ontdekt is in 1930. Uiteraard liep de planeet ontelbare keren Waterman binnen in de afgelopen duizenden
jaren, maar het is nu werkelijk voor het allereerst sinds zijn ontdekking en dus voor de mensheid als een
BEWUSTE factor, iets wat nooit eerder had plaatsgevonden voor deze planeet.

U ziet Pluto daarna teruglopen in Steenbok om dan op 11 oktober 2023 weer stationair te staan, en dan recht vooruit
weer op weg naar het teken Waterman te gaan. En dan het jaar 2024. Ook daar is Pluto echt aan het morrelen. Hij kan
gewoonweg maar niet direct de Waterman in lopen en daar blijven, zie het verloop in de afbeelding hieronder.
1. Op 21 januari 2024 loopt Pluto dan voor de 2e keer de Waterman in, deze keer houdt hij het wat langer vol.
2. Op 2 mei komt Pluto tot stilstand en begint retrograde te lopen, hij staat dan op iets meer dan 2° Waterman.
3. De retrograde duurt lang, onze theoretische 160 dagen (zie eerder in het artikel). Op 2 september 2024 keert Pluto
dan wéér terug in de Steenbok, de laatste keer dan ook.
4. Pluto loopt nog steeds retrograde tot 29°38’ Steenbok en komt dan stil te staan. Uiteindelijk keert hij om en wordt
dan weer recht lopend.
5. Op 19 november 2024 is het dan EINDELIJK zo ver, Pluto staat definitief in de Waterman en zal daar blijven tot
maart 2043.
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U ziet het, het is een strijd voor Pluto, hij blijft rommelen in die laatste 2 à 3 graden van het teken Steenbok, wat ook
de moeilijkste graden zijn, omdat de laatste 5 graden algemeen de “terms” zijn van de malefics Mars of Saturnus. Dit
is iets uit de klassieke astrologie en kunt u uitgebreid teruglezen in mijn Basisboek Klassieke Astrologie, wat nog
gewoon verkrijgbaar is in allerlei online boekhandels of bij mij zelf.
De laatste “terms” van Steenbok valt onder Mars, althans de Egyptische Terms en er schuilt erg veel waarheid achter
deze Egyptische Terms. Eigenlijk is het een kwestie van observeren en vaststellen wat er gebeurt in de wereld en zien
of dit qua inhoud correspondeert met de planeet die de laatste terms regeert. Hier dus de planeet Mars, de planeet van
de gewelddadigheden, aanslagen, moordpartijen, brandstichtingen, bosbranden, opstanden, ongehoorzaamheid en
noem maar op wat er allemaal onder Mars kan plaatsvinden.

De combinatie van Mars en Pluto is een levensgevaarlijke. Pluto bewaart alle spanningsvelden als een reusachtige
“condensator” en als die vol zit en er een lading bij krijgt, tot een reusachtige “ontploffing” komt. Mars blijft het
vuurtje continu opstoken met onrust, weerstanden, geweld, aanslagen en ga maar door. Iedereen lijkt te radicaliseren,
jong en oud, kijk naar de anti-Covid bewegingen, kijk naar de vuurwerk opstanden in Duindorp - Den Haag en nog
zoveel meer. Er is geen bescheidenheid meer bij de mensen, alles wordt op de spits gedreven, niet alleen in Nederland,
maar wereldwijd natuurlijk, want deze planeetbewegingen zijn uiteraard Mundaan en betreffen de gehele wereld, maar
niet overal in gelijke mate en dat is natuurlijk de moeilijkheid bij het doen van bepaalde uitspraken. De as Steenbok –
Kreeft werkt dan door in alle landen die onder deze tekens ingedeeld zijn in het verre verleden.
Pluto is nu dus duidelijk actief in de laatste graden van Steenbok en loopt ook daar afwisselend retrograde en direct,
uiteindelijk met het netto resultaat een langzaam doorlopen in steeds hogere graden, die steeds venijniger worden. In
de Nieuwsbrief (4) van april 2020 schreef ik destijds:
Op 18 december 2020 zal Saturnus dan definitief in het teken Waterman komen te staan voor de komende ca. 2 jaar.
Vrijheid – blijheid? Ik betwijfel het. Humaniteit, solidariteit? Dacht het niet. Mensen vergeten ontzettend snel, ze
vergeten elkaar en zichzelf. Het maatschappelijk leven moet dan weer snel worden opgepakt, rennen, vliegen,
overuren maken, want… de economie en de staatsschuld.
Saturnus komt dus te gast in het teken van Uranus. Uranus staat dan op 7.02 Stier en retrograde. Er staat dus een
mundaan vierkant klaar, volgens de klassieke astrologie, vanwege het vierkant tussen de tekens Waterman en Stier.
Eind december 2020 staat Mars vierkant Pluto op 23.56 Ram – Steenbok en dat zal nog veel maatschappelijke onrust
gaan geven, want dit aspect komt uit cardinale tekens die ongeveer tweemaal sterker werken dan anders.
Jupiter bevrijdt zich dan eindelijk van het juk van Steenbok en is dan ook in Waterman aangekomen en voegt zich bij
Saturnus, twee volkomen tegengestelde planeten in Waterman. Maar het biedt ook kansen voor innovaties en
mogelijkerwijs een vaccin tegen de corona.
De problemen die Pluto nog blijft veroorzaken in de laatste graden van Steenbok zullen voortduren tot januari 2024,
dus dat is nog een lange tijd, gerekend vanaf nu. Pluto blijft omkeren, hierop kom ik uitgebreid terug bij zijn werking
in Waterman. Maar nu keert hij dus het gehele maatschappelijk bestel om, alle regels, alle wetten en afspraken. Niets
is meer heilig, nergens kan men op vertrouwen, overal is weerstand en ondermijning en de ergste vijand is wel dat
waarheid en onwaarheid niet meer van elkaar te scheiden zijn. Het nepnieuws dringt overal in door, complottheorieën
worden overal geïntroduceerd en spionage is wijdverbreid.
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Pluto in Waterman
Wat kunnen wij van Pluto in het zodiakteken Waterman verwachten? Hiervoor kunnen wij niet het gehele zodiakteken
als één geheel beschouwen, wij moeten elk afzonderlijk onderdeel gaan bestuderen. Zo is het teken verdeeld in de
zogenaamde “terms”, zoals u hierboven heeft kunnen lezen en ook uitgebreider heeft kunnen lezen in Nieuwsbrief
nummer 4 van april 2020. En – last, but not least – het Basisboek Klassieke Astrologie, een 600 bladzijden tellend
standaardwerk over vrijwel alles met betrekking tot de klassieke astrologie.
De “terms” is slechts één onderdeel, u ziet deze hieronder afgebeeld, ik gebruik alweer de Egyptische terms, afkomstig
uit het boek van Dorotheus van Sidon, de versie uit 1976, vertaald door David Pingree.

De eerste zeven graden vallen onder Mercurius, gevolgd door zes graden die onder Venus vallen. Jupiter neemt de
eerstvolgende zeven graden over, Mars grijpt de eerstvolgende vijf graden en Saturnus sluit af met de laatste vijf
graden van de Waterman. De effecten van de passage van Pluto door de Waterman hangen dus ook af van de
verrichtingen van de andere planeten onder wier heerschappij de “terms” vallen.
Behalve deze “terms”, zijn er ook de “faces”, ofwel de Decanaten en ik gebruik de decanaten uit de Hellenistische
klassieke astrologie, welke worden gerangschikt volgens Babylonische volgorde, en dat is een volgorde op basis van
gemiddelde snelheid van de planeten, wat overeenkomt met hun afstanden vanaf de Aarde gezien. Deze volgorde
luidt: Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan.
De rangschikking van deze Decanaten begint bij het teken Ram en het eerste decanaat van 10 graden valt onder de
planeet Mars. Hierna volgt u het rijtje volgens de Babyloniërs, dus na Mars komt Venus, dan Mercurius, dan de Maan,
daarna weer Saturnus en zo verder. Elk decanaat is exact 10 graden groot. Als u het goed gedaan hebt, dan komt u bij
de Waterman uit met de volgende decanaatsheersers:

Dus de eerste zeven graden van Waterman vallen onder een combinatie van Mercurius en Venus. De drie graden die
daarna volgen, vallen zuiver onder Venus. Van 10° tot 13° Waterman vallen onder de combinatie van Venus en
Mercurius, die van 13° tot 20° onder een combinatie van Jupiter en Mercurius. Van 20° tot 25° valt Waterman onder
de combinatie van Mars en de Maan en de laatste vijf graden vallen onder Saturnus en de Maan. Beide laatsten zijn
zeer ongunstige combinaties, aangezien deze planeten vijanden van elkaar zijn.
Dit alles blijft gecombineerd met de planeet Uranus, de natuurlijke heerser van Waterman sinds 1781. Als u voor een
puur klassieke benadering zoekt, combineert u dit alles met Saturnus die sinds de oudheid over de Waterman heerst,
maar dan klopt er iets niet. Want u gaat een moderne planeet Pluto met een klassieke heerser over Waterman
combineren? Het kan, maar het wordt er niet gemakkelijker op.
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Behalve de hierboven aangegeven fijnere indelingen van het zodiakteken Waterman, is er nóg een indeling uit de
klassieke astrologie en dat zijn de monomoiria, de indeling voor elke afzonderlijke graad binnen het zodiakteken. De
uitgangspunten zijn beschreven in het eerder genoemde Basisboek Klassieke Astrologie van mijn hand.
De afzonderlijke graden binnen het teken Waterman zijn als volgt:

Om een zorgvuldige analyse te maken van de effecten op mundaan gebied, is een totale combinatie nodig van alle
bovengenoemde factoren. Dus voor de eerste graad Waterman, die loopt van 0°00’ tot en met 0°59’ heeft u met drie
verschillende planeten te maken die allemaal hun eigen invloed toevoegen, gecombineerd met de essentiële
waardigheid die deze planeten op dát moment bezitten. Die planeten zijn:
1. Saturnus als gevolg van de monomoiria:
2. Venus als gevolg van de decanaten;
3. Mercurius als gevolg van de terms
Daarboven op komt dan nog de invloed van de planeet Uranus, de mundane heerser van het teken Waterman.
Hoe staan al die planeten erbij in de periode dat Pluto de eerste graad van het teken Waterman doorkruist. Werpen ze
eventueel aspecten op de eerste graad Waterman?
En bovenop alles komt nog de individuele invloed van de specifieke graad van de Vaste Sterren die zich in het teken
Waterman bevinden. En die specifieke graden zijn niet constant. Bijvoorbeeld uitgaande van de definitieve ingress van
Pluto in de Waterman op 21 januari 2024, kunt u alle vaste sterren berekenen die in het teken Waterman staan op dat
moment. Stel er staat een ster op 10.00.00 graden Waterman op 21 januari 2024. Voordat Pluto op de 10 graden
Waterman is aanbeland, zijn er minstens 10 jaren voorbij gegaan. In die 10 jaar is die vaste ster een klein stukje
opgeschoven als gevolg van de precessie van de aardas. Die beweging is gelijk aan ongeveer 50 boogseconden voor
elk jaar, dus dat is 500 boogseconden in 10 jaar en dat is gelijk aan 8 boogminuten en 20 boogseconden. Pluto komt
dus niet conjunct te staan met die ster op tijdstip X, maar op een later tijdstip, namelijk de tijd die Pluto nodig heeft om
die 8 minuten en 20 seconden te overbruggen.
In praktische zin, die ook nog werkbaar is, maakt u een lijst van alle vaste sterren in Waterman, beginnende vanaf 21
januari 2024 en dan daarna voor elk volgend jaar tot aan 2043, want dan zal Pluto uit het teken Waterman verdwenen
zijn. Dan is uw afwijking voor de conjuncties tussen Pluto en de vaste sterren maximaal 50 boogseconden en dat is
doorgaans 1 dag bij een snelheid van 1’ per dag van Pluto. Maar Pluto kan ook langzaam lopen, bijvoorbeeld 10
boogseconden per dag, en dan duurt het 5 dagen.
Optimaal zou het zijn om alle vaste sterren in Waterman voor elke dag te berekenen tussen 2024 en 2043, dan bent u
nauwkeurig op 1 dag.
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Maar dat kunt u slim aanpakken, want hieronder ziet u een overzicht van de meest gebruikte sterren in Waterman,
stand per 20 januari 2024, de datum van de ingress van Pluto in Waterman.

Dus u gaat voor de ster DORSUM niet al vanaf 2024 de dagelijkse posities berekenen, maar ergens vanaf maart 2032
als Pluto zelf deze graad nadert en dan tot 1 april 2032 als Pluto op 14.47 Waterman is aangekomen. Dat zijn dan maar
30 dagen, en zo doet u voor elke andere ster in Waterman, afgepast op de graad waar Pluto nadert. Uiteraard kan het
gebeuren dat Pluto weer terug gaat lopen en later nóg een keer over de ster heen loopt, dan moet u voor dat moment
alsnog de actuele positie van de vaste ster weten. Dergelijke handelswijze is er natuurlijk op gericht om de passage
over de vaste sterren op “de dag nauwkeurig” te verkrijgen.

Uitwerking op Aarde
De vierkanten tussen Uranus en Pluto
De uitwerking op Aarde is veelal niet onmiddellijk nadat een configuratie in de hemelbol heeft plaatsgevonden, dat
wordt overduidelijk bewezen door de vele honderden mundane gebeurtenissen die al eerder door mij en door vele
andere astrologen zijn beschreven. In mijn boek over de Mundane Astrologie, dat ook nog gewoon verkrijgbaar is, zijn
vele voorbeelden hiervan gegeven. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wel de Zonne-eclips, waarvan ook Ptolemeus
schrijft dat de invloed ervan afhankelijk is van de duur van de eclips in uren, en dat die tijdsduur ook nog eens in een
aantal delen verder kan worden onderverdeeld, waarin de invloed op Aarde in elk van die onderdelen anders van
gewicht is. Datzelfde principe geldt ook voor andere mundane gebeurtenissen, zoals de grote conjuncties van de
langzame planeten, de ingressen van de langzame planeten en de onderlinge aspecten die gemaakt worden.
De grote serie van 7 vierkant tussen Uranus en Pluto die plaatsvonden tussen begin 2013 en begin 2016 hebben hun
uitwerking zeker ook gehad in die periode zelf, zoals de aanslagen op Charli Hebdo, Brussel, Parijs en vele andere
steden.
Maar ook in de jaren daarna is het geweld iets “vanzelfsprekends” geworden, het is deel gaan uitmaken van de
Tijdgeest zoals ik het dan altijd maar noem. De invloeden gaan van provocaties tot zeer grof geweld, over de gehele
wereld en van jong tot oud. De grenzeloze brutaliteit, het zich niet meer houden aan regels, want klootzakjes voelen
zich in hun vrijheid tekort gedaan, als er regels van bovenaf komen.
Die vierkanten hebben van de hemelbol een “kruitvat” gemaakt, zoals ik het al vele malen heb geschreven in vele
artikelen over de langzame planeten. Die ontladingen duren lang, dat is niet met 1 maand gedaan met een hele grote
aanslag ergens in een stad. Het is “Zeitgeist”, het is in de mensen gekropen en heeft jaren en jaren nodig om langzaam
op te lossen. Die vierkanten liepen allemaal van Uranus in Ram naar Pluto in Steenbok, beide zijn cardinale
zodiaktekens en hebben een ontzagwekkende mundane kracht.
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Dit is mundaan gezien iets minder geworden toen Uranus in het teken Stier ging lopen, omdat Stier en Steenbok in een
driehoek staan. Maar het kwaad was al geschied, de vierkanten waren reeds gevormd vanuit mundane tekens die
vierkant op elkaar staan.
Zelfs nu kan Uranus niet veel verzachten, want deze planeet heeft helemaal niets gemeenschappelijk met het aardse
teken Stier. Uranus wil de hemel bestormen met zijn technologie, gemuteerde genen en hoogontwikkelde technieken,
maar het teken Stier houdt hem aan de grond, de aardse grond, en zo gaat Uranus dan maar te werk om met de aardse
grond iets te doen, nieuwe landbouwtechnieken en windmolens in agrarische gebieden.
De hele stikstofproblematiek in verband met de landbouw is zeer duidelijk de invloed van Uranus in Stier. Maar ook
de stikstofproblemen, veroorzaakt door de luchtvaart is een typisch Uranus-probleem, en dat kunt u dan nog uitbreiden
naar de situatie op de verkeerswegen, want Uranus beheerst ook de hoogwaardige vervoerssector.
Terug naar de kern van het verhaal. Een situatie in de hemelbol, zoals de intrede van Pluto in het teken Waterman wil
niet meteen zeggen dat de wereld in brand gaat, feitelijk is die wereld al in brand, maar de vuurtjes branden momenteel
overal, van letterlijk de natuurbranden (Uranus-Stier) tot de politieke brandhaarden in de wereld. Het brand overal
reeds, maar steeds worden die brandjes plaatselijk geblust met kunst en vliegwerk.

De laatste loodjes voor Saturnus in Steenbok als dispositor van Pluto
Momenteel loopt Pluto nog steeds in Steenbok en u weet uit de inleiding hierboven dat het nog lange tijd duurt,
voordat Pluto het teken Steenbok definitief zal verlaten en in die allerlaatste graden komt nog onvoorstelbaar leed naar
boven voor de wereld. Dit komt, omdat Steenbok een cardinaal teken is en mundaan gezien geeft het teken Steenbok
alle leiderschapsposities aan, want de president of de regeringsleider valt onder Steenbok. Saturnus regeerde de laatste
3 jaar als nooit tevoren, omdat die de dispositor is van de Steenbok en Pluto naar de pijpen van Saturnus moest dansen.
Pluto zelf liep al vanaf eind 2008 in de Steenbok, zie mijn zeer grote artikel op de website over dit verschijnsel.
Zijn aller laatste schreden in de Steenbok heeft Saturnus op donderdag 17 december 2020 gezet en Saturnus zien wij
de komende 30 jaar niet meer terug in de Steenbok, denk daar eens over na. Ga eens terug tot aan 1988 waar Saturnus
in zijn eigen teken ging lopen en daar ongeveer 2½ jaar gebleven is en loop de wereldgebeurtenissen eens na. In
januari 2016 liep Saturnus ook weer in Steenbok tot een paar dagen geleden. Wij hebben het Trump-tijdperk mogen
meemaken, zo goed als op datum met Saturnus in Steenbok, het begin van de regeerperiode van Trump. Welk een
mongolisme hebben wij moeten beleven in dit tijdperk, welk een staaltje van onverholen onvermogen om een land te
leiden hebben wij gezien. In Noord-Korea hetzelfde verhaal: leiderschap “ten top”. En ze hebben elkaar mogen treffen
en spreken en wat hebben wij daarvan gezien en/of geleerd?
Overal staat nu het leiderschap ter discussie, of het een president is van Amerika of een minister van
gezondheidszaken die de corona wil bestrijden of een minister van landbouw&milieu die iets aan de stikstof wil doen.
Iedereen wil nu “meeregeren”, wij hebben in Nederland 17 miljoen presidenten die allemaal ergens iets over willen
zeggen en oordelen. Zint een overheidsmaatregel iemand niet? Hup, een bom voor zijn huis, aanvallen op straat,
tractoren voor de deur, “kadootjes” midden in de nacht in ontvangst moeten nemen als politicus of burgermeester.
Iedereen heeft nu hele korte lontjes gekregen. Zeitgeist dames en heren, Zeitgeist, en het zit in ons allemaal.
Kindertoeslag affaire, een brevet van onvermogen
Het was ook nog nét geen toeval dat in de laatste weken van het verblijf van Saturnus in Steenbok het onderzoek
plaatsvond over de kindertoeslag affaire in Nederland, met alle getuigenissen onder ede van alle belangrijke
bewindspersonen en ambtenaren van regering en belastingdienst. Saturnus liep op dat moment in de allerlaatste
boogminuten van Steenbok. Het rapport werd gepresenteerd op 17 december 2020 in de middag. Saturnus was toen nét
op 2 boogminuten in Waterman gekomen. En welk een BOM is dit rapport. Iedereen krijgt er van langs, van minister,
tot Rutte, tot topambtenaren tot leidinggevenden bij de belastingdienst. Iedereen is medeschuldig, óók de Tweede
Kamer. Welk een brevet van onvermogen is hier uitgedeeld. Wat voor clowns hebben wij zien passeren op de TV
tijdens die verhoren. Allemaal hadden ze “buikpijn”, maar niemand deed iets. Die criminele vergrijpen door de
Overheid zijn gepleegd in de periode van grofweg 2013 tot heden, en de daders lopen nog vrij rond.
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Het rapport MOEST verschijnen onder Saturnus in Waterman, want de revolutionaire Waterman wil afrekenen met de
verziekte cultuur onder Steenbok. Alles wat verkeerd is aan leiderschap, daarmee werd afgerekend door dit
eindrapport van de parlementaire ondervragingscommissie onder leiding van Chris van Dam. Mensen zoals Pieter
Omtzigt die een van de grote aanjagers is geweest om dit allemaal boven water te krijgen, verdient een standbeeld op
elk middelgroot plein in elk dorp en elke stand van Nederland. Het kabinet Rutte verdient een grandioos aftreden, want
iedereen keek de andere kant op. Rutte zou nooit meer een politieke functie mogen bekleden, want met een dergelijk
leiderschap dat honderden en duizenden mensen in de vernieling heeft gebracht, verdient men geen politiek
maatschappelijke functie meer.
DAT allemaal is Saturnus in Steenbok, ten voeten uit, want zowel zodiakteken als planeet gaan over leiderschap, over
politiek leiderschap, in binnen- en buitenland, of het nu Rutte is of Trump of Ding of wie dan ook die een leidende rol
in de wereld vervult.

Planeten in het zodiakteken Waterman, Uranus als dispositor
Saturnus is als eerste planeet het teken Waterman in gegaan op 17 december 2020. Op 19 december 2020 volgt de
planeet Jupiter en op 21 december staan beide planeten in een zeer zeldzame conjunctie, zie Nieuwsbrief-15 met een
zeer uitgebreid verhaal over deze situatie. Daarna loopt Jupiter door zijn grotere snelheid weg van de conjunctie en na
1 jaar is Jupiter al weer helemaal door dit teken heen gelopen.
Saturnus loopt een stuk langzamer en heeft 2,5 tot 3 jaar nodig om door de Waterman heen te lopen. Tegen de tijd dat
Pluto in de Waterman aankomt, is Saturnus daar al uit verdwenen, ze treffen elkaar niet in dit teken, ook niet in 2023
als Pluto voor het eerst even “ruikt” in de Waterman, maar ook daarna niet in 2024 en later. Saturnus is dan al in het
teken Vissen gaan lopen.
Gedurende de doorloop van Pluto in de Waterman, zal Uranus gaan optreden als dispositor, hij is de moderne heerser
van Waterman en heeft Saturnus al in 1781 van zijn troon gestoten sinds de ontdekking van Uranus door William
Herschel. Uranus is nu reeds de dispositor over Saturnus en Jupiter, want die staan vanaf heden in zijn domein. Uranus
staat momenteel op 6 en 7 graden Stier en retrograde tot 15 januari 2021.
Stier en Waterman staan vierkant op elkaar, dus Uranus werpt een mundaan vierkant van teken naar teken naar
Saturnus en Jupiter. Een vrolijke conjunctie zal het niet worden, evenmin een verder vrolijk verloop. Het vierkant is
niet vol op de graad, die orb is té groot, maar mundaan staan ze reeds in vierkant.
Jupiter is de snelste van deze planeten en zal reeds rond 17 januari 2021 een vol vierkant maken met Uranus en
dit gaat erg veel problemen geven rond de corona-crisis, wereldwijd. Jupiter is de planeet van uitbreiding en van snelle
verspreiding. Grote kans dat de mutatie van het coronavirus snel om zich heen grijpt en dat de vaccinatiesnelheid
onvoldoende is om hier tegengas te geven. Natuurlijk komen er problemen rondom de stikstof problematiek, want
Uranus in Stier is de opstandige planeet die wel van een opstootje houdt en ook niet wars is van wat geweld om de
“argumenten” kracht bij te zetten. Allerlei “Defense”-organisaties en complot-organisaties beleven Gouden Tijden
rond dit vierkant. “The Times Are Changing”.
Joe Biden gaat ongeveer precies op dit moment aan zijn formele presidentschap beginnen en hij krijgt natuurlijk zijn
handen vol aan de corona en het gemuteerde virus en de helft van de Amerikaanse bevolking die nog steeds gelooft in
de overwinning van hun Messias, die zich vrijwillig of niet heeft moeten verplaatsen naar zijn “gouden koepel” om
vrolijk verder te gaan om nepnieuws de wereld in te brengen.
Jupiter vierkant Uranus, één van de meest explosieve configuraties in de hemelbol. In het heetst van de strijd, is het
vaak ook de techniek die met een last-minute oplossing komt. Wellicht komen meerdere vaccins ter beschikking, maar
dan komt de strijd hoe dit allemaal op de plaats van bestemming te krijgen. En gaan terroristische organisaties dan ook
nog iets doen? Goed dat de Nederlandse pers precies met een foto heeft aangegeven waar die vaccins liggen
opgeslagen, was op het Journaal. Nog nét werden de exacte coördinaten niet opgegeven, anders was het nét even te
gemakkelijk voor de terrorist om toe te slaan. We gaan het zien allemaal rond medio januari. Waterman is ook een
parlementair zodiakteken en dus kunnen de spanningen rond de kindertoeslagaffaire tot het vertrek van het gehele
kabinet Rutte leiden. Uranus is ook een parlementaire planeet en het is Jupiter die ons kan bevrijden van het juk van de
onvermogende ministers of staatssecretarissen van dit kabinet.
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Dan is er de planeet Saturnus die ook sneller loopt dan Uranus, en Saturnus zal rond 19 februari 2021 in een
vierkant staan met Uranus. Dit is wel een ernstig vierkant, want Saturnus is een keiharde, stijfkoppige planeet die
niet wil buigen, maar in Waterman moet men buigen of barsten.
Saturnus heeft hier niets meer te vertellen, het is Uranus die de dienst uit maakt. Saturnus staat in het domein van
Uranus. Uranus is diens gastheer en die is niet in een goede bui in Stier, nog maar nét uit zijn retrograde gekomen en
heeft nog nauwelijks snelheid, een boogminuut per dag, die staat dus rond te hangen op 7°13’ Stier. Dit lijkt mij
enorme landbouwproblemen te geven, of problemen rond de boerenorganisaties, het is allemaal vrij explosief.
Ik vermoed ook dat de problemen met Rusland oplaaien, dat kan door nieuwe onthullingen over de MH17 affaire of
door spionage of het hacken van gevoelige overheidsinformatie systemen, allemaal Waterman natuurlijk.
Tegen die tijd is in Nederland de verkiezingscampagne aan het warm lopen en ik denk dat enkele grote gevestigde
partijen een enorme knauw gaan oplopen, waarschijnlijk als gevolg van de schandalen rond de kindertoeslag affaire en
wie weet het aftreden van het kabinet Rutte.
Ook Joe Biden lijkt het enorm moeilijk te gaan krijgen in zijn nieuwe rol als president, niet door zijn gebrek aan
leiderschap, maar door de maatschappelijke opstand die hij lijdzaam moet toezien.
De grote wereldleiders staan onder zeer grote druk, zowel die van Amerika als Rusland als China. Allemaal landen die
onder de Luchttekens vallen: Amerika Tweelingen, Rusland Waterman en China Weegschaal. En het is ook juist dat
de grote conjunctie van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 in het begin van Waterman viel en de komende 140
jaar in de luchttekens zal blijven terugkeren, zie Nieuwsbrief-15 van begin december 2020.
De laatste loodjes van Pluto in Steenbok
Dus er is nog erg veel geklier tussen heden en begin 2024 wanneer Pluto dan eindelijk definitief het teken Waterman
in trekt. Juist door boven omschreven problemen met Saturnus en Uranus, krijgt Pluto daar nog een heel vervelend
effect van te verduren, want Pluto staat nog steeds in het domein van Saturnus, terwijl die laatste wordt aangevallen
door Uranus, een zeer explosieve situatie, geldend voor veel landen in de gehele wereld.
Het kan bijna niet anders of er komen problemen met Rusland over internationale kwesties, want er gebeurt té veel in
het teken Waterman met Jupiter en Saturnus, in een mundaan vierkant met Uranus.
Saturnus heeft te maken met begrenzingen, dus met grenzen van landen of zeeën, zoals de Noordelijke IJszee. De
Noordpool is nu vrijwel vloeibaar door de opwarming van de Aarde en Rusland ziet zijn kans schoon om een groot
deel van dit gebied te annexeren, zijn ze goed in, zie De Krim. Vermoedelijk komen hier grote problemen over rond
het voorjaar van 2021 als Pluto in de Monomoiria van de Maan terecht komt in de 28e graad Steenbok.
En de Maan gaat over de zeeën en gebieden onder water en de verborgen bodemschatten, evenals Saturnus dit doet
voor vaste grond, zo doet de Maan dit onder onderzees gebied.
De Maan gaat ook over … De Maan. De missies naar de Maan staan onder enorme belangstelling en druk van vele
grote landen, zoals Amerika, China, Japan en wellicht ook van onze Russische vrienden. Er is veel te halen daar,
vooral veel Helium-3 wat een gigantische potentiële energiebron is. Alleen moet het naar de Aarde gehaald worden,
maar óók moet het eerst op de Man uit de bodem gehaald worden, en dan komt Saturnus weer om de hoek kijken.
Hou die Saturnus in de gaten de komende drie jaar in verband met missies op de Maan om zich daar permanent te
vestigen en daarna om grondstoffen te delven.
Pluto in de laatste graden van Steenbok gaat volledig uit zijn grenzen, hij keert elke steen om, alles gaat onderste
boven, de diepste schandalen komen ook boven water, politici vallen als bakstenen uit de hemel omlaag. En in drie
jaar zal er nog zóveel gebeuren dat wij niet eens gelegenheid krijgen om na te denken over Pluto in Waterman en toch
komt die tijd er ook aan.
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Pluto in Waterman is een explosieve stand in de hemelbol, zie de overeenkomstige periode tussen 1776 en 1797.
De revolutie in Amerika die leidde tot de Onafhankelijkheidsverklaring, maar ook over de mensenrechten in het
algemeen. In 1789 brak in Frankrijk de grote revolutie uit met ongekend veel slechtoffers en de toenmalige koning en
diens vrouw werden door de guillotine in twee stukjes gehakt. Tussen 1788 en 1794 bevond de planeet Uranus zich in
het teken Leeuw, precies in oppositie met Pluto, een duidelijk teken voor het einde van de absolute macht van
koningen en andere gezaghebbers. De Franse revolutie leidde tot grote onrust in het toenmalige Europa en zo kon het
gebeuren dat een groot land als Polen werd opgedeeld door Rusland en Pruissen. Maar ook werd in die periode de
planeet Uranus ontdekt, die de rol van Saturnus zou overnemen als de nieuwe heerser van het teken Waterman. Pluto
mocht dus meteen ervaren hoe het was om een nieuwe “chef” te krijgen. Ook toen was het probleem van de
landsgrenzen (= Saturnus) een hete aardappel, landen kregen een nieuwe omvang, een nieuwe grenslijn.
Maar Uranus is geen betere heerser dan Saturnus. Hij lijkt menselijker te zijn: vrijheid, gelijkheid en broederschap
is een leuze van de opstandige, maar niet van de machthebbers. Eerst strijdt hij voor vrijheid en een nieuwe macht,
maar eenmaal aan de macht is hij net zo’n despoot en vaak stukken onmenselijker dan zijn verstoten voorganger,
Saturnus. Uranus wil ook iedereen zijn macht opdringen, want hij kent geen grenzen aan zijn onbescheidenheid, iets
wat Saturnus van nature nog wel heeft. De Russische Revolutie heeft niets goeds opgeleverd, alleen extreem veel
geweld en extreem veel onmenselijkheid, iets waar de huidige Russische bevolking nog steeds onder lijdt, vooral dát
deel van de bevolking dat laag geletterd is, weinig welvaart kent en van objectieve informatie wordt onthouden.

Rusland onder Pluto in Waterman
Het is Rusland dat in de komende 20 jaar dat Pluto in Waterman de Scepter voert, volledig, maar dan ook volledig
ondersteboven wordt gegooid, want Pluto eert alles binnenstebuiten. De werkelijke Russische bevolking is alles
onthouden, is van alle menselijkheid beroofd, is volkomen ten onder gegaan aan partijpolitiek en de intens corrupte
machthebbers, en dat begint al bij dorpshoofden, burgermeesters, politiechefs en zo hoger in de politieke hiërarchie.
Vanaf 1918 hebben ze niets te vertellen gehad, elke regering is over hun hoofden gelopen, geen inspraak, opstandigen
meteen naar Siberië, de Goelach Archipels…. Opgesloten als veroordeelde waanzinnigen, terwijl ze opkwamen voor
hun basale rechten.
Een paar honderd miljoen mensen ongeveer 100 jaar alles ontzeggen. Die potentiële kracht van onvrede en zich tekort
gedaan voelen en achtergesteld zijn, dat is een potentiële kracht van honderden waterstofbommen, politiek gezien dan.
Als die krachten loskomen in Rusland, en gaat onherroepelijk gebeuren als Poetin het loodje legt, dan gun ik het
niemand om in de jaren’30 in de straten van Moskou te lopen.
Net zoals nu Pluto in Steenbok de bestaande macht (Saturnus) en machtsstructuren omver wil omgooien, zo zal Pluto
in Waterman ook de machtshebbers overboord willen werpen, alleen zal het dan wel een stuk gewelddadiger gaan,
denk aan Amerika en Frankrijk toen Pluto ook in Waterman liep. Het gevaar zal daadwerkelijk uit het Oosten komen.
2000 jaar geleden kwamen de Wijzen uit het Oosten, nu komen de hackers uit het Oosten en zijn ze uit op een totale
omverwerping van de machten in Europa, men is nu al bezig met het inbreken in de systemen van overheden,
ziekenhuizen en andere essentiële maatschappelijke instrumenten. Wij moeten er niet aan denken dat ze aan de
kernwapensystemen gaan morrelen of kerncentrales en noem maar op.
Pluto staat in een mundaan vierkant met zijn eigen teken Schorpioen en wordt gevoed door een revolutionaire planeet
Uranus die hem vanuit Stier niet gaat helpen als Pluto de Waterman in trekt. Een verdere uiteenzetting zal zeker nog
volgen in een tweede deel van dit artikel dat eens levensduur van ca. 20 jaar zal kennen.

Lelystad, 20 december 2020
© Johan Ligteneigen
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