Uranus in Stier
Op 15 mei van dit jaar (2018) wisselde Uranus van teken. Na ca. acht jaar in de Ram te hebben
gelopen, waar hij voor heel veel onrust heeft gezorgd (o.a. de Arabische Lente, zie het eerdere artikel
over Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto in de huidige tekens), zal deze planeet ook weer voor veel
opschudding gaan zorgen in dit nieuwe teken, Stier.
Hieronder ziet u het verloop van Uranus in 2018.

De liggende rode lijn is de grens tussen Ram en Stier op 30°. Uranus treedt dus in Stier op 15 mei en dit
gebeurt om 12.24.00 GMT. Dan loopt Uranus enkele maanden door in Stier totdat de stand van 2° 34’
wordt bereikt. Hier wordt Uranus stationair en gaat vervolgens retrograde lopen, dat gebeurt op 8
augustus 2018. Vervolgens loopt Uranus achteruit en zo weer terug tot de overgang naar het teken
Ram, dit gebeurt dan op 7 november 2018.
Voor de wat langere termijn ziet u hieronder het verloop van Uranus in de zodiak.
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Pas in 2019 zal Uranus definitief zijn intrek nemen in het teken Stier, dat gebeurt rond medio maart
2019. Vervolgens zal Uranus steeds afwisselend direct lopend en retrograde zijn, dit is uitgebreid
uitgelegd in mijn zeer lange artikel over retrograde van de buitenplaneten en staat al sinds 2006 op mijn
website. Het effect hiervan is dat Uranus (maar eigenlijk elke buitenplaneet, behalve Mars) per jaar zo’n
acht maanden vooruit loopt en 4 maanden achteruit. Het netto effect is natuurlijk een vooruitgang in de
zodiak, maar het gaat soms tergend langzaam.
U ziet uit de grafiek onmiddellijk dat Uranus in het voorjaar van 2026 definitief in Tweelingen zal gaan
lopen. Als u dit vergelijkt met 2019 waarin de planeet definitief in Stier zal lopen, zit hier ca. 7 jaar
tussen. Dus voor elk zodiakteken heeft Uranus 7 jaar nodig, dat maakt 84 jaar voor alle tekens van de
zodiak en dan is Uranus weer terug gekeerd op zijn uitgangspositie. Die 84 jaar is natuurlijk de
omlooptijd van Uranus om de Zon en die is vrijwel gelijk aan de tijd rond de Aarde.
+++
+
Goed, Uranus staat dus nu tijdelijk in het teken Stier waarin hij helemaal niets te maken heeft, geen
enkele interesse in dit teken, hij staat er wezensvreemd, wat ze in oude tijd “peregrine” noemden. Hij kan
daar de grootste ellende veroorzaken, juist omdat er geen binding is met de heerser, Venus. Het kan
zelfs erger worden als Venus een slecht aspect op Uranus werpt, zoals een vierkant of een oppositie,
maar zelfs goede aspecten op Uranus kunnen vervelend uitwerken, indien Venus zelf zeer slecht in
teken staat.
Zoals ik al zo vaak heb uitgelegd in honderden eerdere artikelen, heeft de droge, winderige Uranus
helemaal niets te zoeken in het vruchtbare teken Stier. Lucht en Aarde hebben geen enkele relatie in de
zodiak, kijkt u dit maar eens na in de mundane horoskoop. Naast elk Aardeteken ligt direct een Luchtteken, zoals Stier-Tweelingen, Maagd-Weegschaal en Steenbok-Waterman. De Ouden formuleerden het
al zo’n 2000 jaar geleden: deze tekens staan disjunct en hebben geen enkele relatie. De Ouden
rekenden het 30-graden aspect niet, net als het 150-graden aspect. Beiden zijn disjunct en werken zelfs
moeilijk uit als een van de heersers van die tekens in het andere teken staat.
Nét voordat Uranus het teken Stier in trok, stond die uiteraard in de laatste graad van Ram en ontving
een vierkant van Mars, zoals u hieronder kunt zien. Hierdoor werd Uranus met warmte en droogte
opgeladen en werkt de planeet “ontstekingsaardig”. Het plaatje hieronder is gemaakt voor Athene,
precies 1 dag voor de intrede in Stier.
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De Zon staat al een stuk verder dan Mars en binnenkort zal Mars retrograde worden, dat is pure
geometrie van het zonnestelsel, maar kunt u zelf eenvoudig afleiden in elke horoskoop als u zich een
beetje verdiept in de astronomische zaken, wat heel vroeger alle astrologen altijd deden, maar
tegenwoordig is dat inzicht heel erg ver te zoeken.
Maar goed, Mars werpt dus een vierkant naar Uranus, dat vierkant was al een tijdje aan de gang en
betekent juist dat Uranus wordt opgeladen door Mars, Uranus wordt tot enorme verhitting opgedreven en
dan komt die oververhitte Uranus het teken Stier binnenwandelen en verschroeit de natuur met zijn
warmte EN met zijn winden, want Uranus brengt stevige winden met zich mee als heerser van het
luchtteken Waterman, wat vreemd genoeg helemaal niets met water te maken heeft, behalve dan in de
mythologische voorstelling van de sterrenconstellatie Waterman, waar het mooiste jongetje van de klas,
Ganymedes werd uitverkoren om voor de goden het water uit te gieten. In die constellatie is te zien dat
het water uit de urn stroomt, de urn die door Ganymedes wordt vastgehouden.
Het zodiakteken Waterman is echter een LUCHT teken en is familie van Tweelingen en Weegschaal, de
beide andere luchttekens.
Lucht, de wind heeft de eigenschap dat het vocht droogt, ook vocht in de natuur, dus weilanden, akkers,
vruchtbomen, etc. De huidige extreme droogte is puur het resultaat van de intrede van een oververhitte
Uranus in Stier. De vruchtbare akkers worden voorgesteld door Stier. Vruchten van allerlei soort vallen
onder Stier, net zoals vee in het algemeen. Pluimvee valt weer onder Maagd, koeien onder Kreeft,
paarden onder Boogschutter, maar ook Vissen, maar dat is een verbijzondering naar de diersoort. Vee
in het algemeen valt onder Stier, zoals ook alle bloemen en planten en alle kleinere dieren zoals honden
en katten. Uiteindelijk moet men wel gaan kijken naar die bijzonderheden, maar dan op basis van een
werkelijke horoskoop per land opgesteld voor een bepaalde gebeurtenis.
Zo kan men voor de intrede van Uranus in Stier op 15 mei 2018 om 12.24.00 uur voor elke plaats op
Aarde een horoskoop opstellen en dan bekijken welke bijzondere huizen zijn betrokken bij
planeetstanden of bij aspecten tussen de planeten onderling.
In dit artikel is de ingress horoskoop van Uranus in Stier opgesteld voor Amsterdam en voor Athene,
omdat onlangs bekend werd welke ramp zich heeft voltrokken nabij Athene, met zoveel doden en
gewonden en de massale verwoestingen. In Nederland is het “alleen maar” kurkdroog en hoor je alleen
maar klagen, maar in Griekenland verbranden mensen levend en het vuur haalt de mensen in met een
snelheid van 50 km. per uur dat is even andere koek als u begrijpt wat ik bedoel. Wat maakt nu de
horoskoop tussen Amsterdam en Athene voor exact dezelfde gebeurtenis zo verschillend dat er zulke
verschillende gebeurtenissen kunnen optreden?
Hierbij moet men eigenlijk ook altijd de geografische omstandigheden laten meetellen. Griekenland ligt
bijvoorbeeld in een aardbevingszone waar tektonische platen aan het schuiven zijn. In Nederland
hebben wij alleen maar last van de NAM als het om aardbevingen gaat. Griekenland is een bergachtig
land, Nederland is vrijwel plat, ook dat speelt mee bij natuurverschijnselen.
Laten wij eens kijken of de extreme branden van 23 en 24 juli 2018 kunnen “verklaren” via de horoskoop
van Athene in het bijzonder en van Amsterdam voor de “algemene droogte”. Hieronder ziet u als eerste
de horoskoop van Amsterdam, opgesteld voor de ingress van Uranus in Stier op 15 mei 2018 om
12.24.00 uur GMT. Dit is korte tijd na de nieuwe Maan die ook plaatsvond op 15 mei. De Zon staat op
24.37 Stier en de Maan bevindt zich op 24.58 Stier. Dit is bijna op de plaats van de vaste ster Algol, die
zo slecht bekend staat.
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Zon en Maan staan “boven” elkaar, zoals u ziet, de maan staat er ca. 5 graden onder, daardoor is het
geen echte eclips. Dit wordt nog bewezen, omdat de Draconis, de maanknoop dus op 9.46 Leeuw staat,
ver weg van Zon en Maan, daardoor is er beslist geen eclips mogelijk.
Zon en Maan staan ook niet exact qua lengte conjunct Algol, want die staat op 26.25 Stier, zodat Zon en
Maan er ca. twee graden van af staan. Omdat ook de afstand in declinatie groot is, is het zeker geen
conjunctie en mag men het bijna vergeten, bijna, maar een invloed is er altijd wel. Algol heeft de aard
van Saturnus en Jupiter, maar Elsbeth Ebertin geeft de ster ook Mars en Uranus invloeden. Eén ding is
zeker, hij geeft een hoge mate van gewelddadigheid aan, bedoeld of onbedoeld, daarbij moet men niet
altijd maar meteen aan mensen denken, ook dieren of de natuur kan geweld aangedaan worden, vooral
in de mundane astrologie moet men dit breder toepassen.
Merk ook op dat Venus op de gevaarlijke ster Al Hecka staat, die een pure Mars-aard heeft. Al Hecka is
de rechterhoorn van de Stier en beide hoorns van een Stier zijn levensgevaarlijk en doorgaans dodelijk.
De Stier kijkt “naar achteren”, daarom maakt Al Hecka deel uit van de rechterhoorn.
Dus Venus staat sterk Martiaal door deze conjunctie met de ster, die bijna een echte, werkelijke
conjunctie is. Daardoor wordt het hele teken Stier sterk martiaal, want het teken wordt geregeerd door
de heerser, dus als de heerser is aangetast, is het hele teken aangetast, vergeet dit niet! Het is ook nog
eens hierdoor dat het teken Stier heet en droog is geworden en dan komt de droge en hete Uranus
daarin de boel flink verpesten.
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De ingress horoskoop voor Nederland/Amsterdam.
Het laatste vierkant van Mars is nog net zichtbaar toen Uranus enkele uren eerder nog in de laatste
graad Ram stond. In ben van mening dat Mars nog vierkant staat met Uranus, vooral op de ingress
graad van 0.00.00, want wat is nu eigenlijk 0.00.00? Een half uur eerder stond Uranus nog op 29.59.56
Ram, wij zouden Uranus ook op 59°59’59,9” kunnen zetten, dan staat hij op een haar na in Stier, maar
het vierkant werkt nog volop, want de orb van dit aspect is ongelooflijk klein, namelijk 17’.
Staat Uranus straks op 0.10 Stier, dan neem ik dat vierkant niet, maar in dit geval mag men het gewoon
toepassen. Merk op dat Mars zeer sterk verhoogd staat in Steenbok, slechts 2 graden van zijn maximale
punt van verhoging. De hitte-ontwikkeling van Mars is gigantisch, die wordt overgedragen op Uranus.
+++
+
Deze droogte in Nederland zal heel erg veel landbouwproducten, maar ook fruit erg schaars en erg duur
maken, die gevolgen worden in ditzelfde jaar pijnlijk duidelijk. De oogsten zijn minimaal, vruchten zijn
klein, hebben weinig smaak en zijn nagenoeg onverkoopbaar op een economische markt die alleen
maar meer en beter eist. Ik zou maar wat gaan hamsteren, want bepaalde producten worden vreselijk
duur, ALS ze überhaupt nog verkrijgbaar zullen zijn.
Als boeren niet goed verzekerd zijn tegen droogteschade, kunnen ze failliet gaan, het wordt een zeer
moeilijke zaak voor de gehele sector dit jaar.
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De export zal er enorm onder lijden, want Stier staat op de cusp van huis-9 en geeft de buitenlandse
handel aan. De conjunctie van Zon en Maan helpt hierbij niet, het gortdroge teken Stier dreigt de Maan
te verdorren. De martiale invloed van Algol helpt ook niet echt voor een vruchtbare maan.
Er kunnen problemen gaan voorkomen met baby’s en kleine kinderen (invloed Maan) onder deze
constellatie met de Zon op deze graad.
Natuurlijk is het slechts een ingress horoskoop, die men onmogelijk “progressief” kan maken met de
gebruikelijke methoden zoals bij een radix, maar men kan wel de hoekhuizen laten voortbewegen,
waarbij één volle omwenteling 1 jaar voorstelt. Dit “trucje” is ook uitgelegd in mijn boek over Mundane
Astrologie bij het onderdeel eclipsen.
Men kan Uranus “dirigeren” naar het 7e huis, dat is de natuurlijke draaibeweging van de Aarde. De
Ascendant moet dan op 0.00.00 Schorpioen staan, de bijbehorende Sterrentijd is dan 8.52.40. De
Sterrentijd van deze ingress is gelijk aan 4.16.20 uur. Het verschil is gelijk aan 4.36.20 uur, dan is 0,191
deel van een dag/jaar = 80 dagen. En 80 dagen na 15 mei = 3 augustus 2018.
Ik vermoed dat hier de grootste problemen gaan ontstaan voor de landbouw, veeteelt en fruitteelt. Het
waterprobleem is er dan natuurlijk ook nog steeds en kan kán zomaar zijn, dat men op rantsoen moet
gaan in bepaalde gebieden of bepaalde sectoren van de landbouw/tuinbouw/veeteelt.
Op datzelfde moment is Uranus in de hemel vrijwel tot stand gekomen en kan het bijna niet droger
worden, het wordt kritisch voor mens en dier. Zeer waarschijnlijk gaat het vanaf die datum stevig, maar
dan ook zeer stevig regenen, want dat oude Watermansymbool van die constellatie is er ook nog, de urn
die door Ganymedes wordt leeg gestort over de mensheid. Eigenlijk zou die regen op 8 augustus
moeten komen, dan is de droogte en warmte voorbij, maar de schade is gigantisch voor heel Nederland.
+++
+
De nu de ingress horoskoop voor Athene – Griekenland. Het is exact hetzelfde moment, want Uranus
gaat voor heel de wereld op hetzelfde moment in Stier lopen. Natuurlijk is het niet in de hele wereld
gortdroog en heet, dus de lokale horoskoop moet het verschil kunnen aangeven. In de horoskoop
hieronder zijn dus alle standen van de planeten dezelfde als in de horoskoop voor Amsterdam, maar in
de huizen moet het verschil zitten.
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De ingress horoskoop voor Griekenland/Athene.
Omdat Athene meer Oostelijk ligt dan Amsterdam, is de lengtegraad groter, dus de Ascendant staat op
een hogere graad, die is hier nu 24.20 Maagd geworden. Venus staat nog steeds op 25.10 Tweelingen,
maar staat nu precies vierkant op de Ascendant met een orb van 50 boogminuten, minder dan 1 graad.
Athene is de hoofdstad van Griekenland, dus deze ingress mag verondersteld worden om Griekenland
als geheel te vertegenwoordigen. De afschuwelijk bosbranden waren niet precies in Athene, maar in
Rafina, ten Oosten van Athene, hiervoor zal straks nog een extra ingress gemaakt worden.
Behalve dat Venus op de gevaarlijke ster Al Hecka staat, is ook het MC op die ster komen te staan, met
een kleine orb van 2 graden. Maar wat erger is, het MC van de Athene ingress staat exact conjunct met
El Nath, die óók een pure Mars-natuur heeft. Beide hoorn uiteinden hebben alleen maar een Mars
natuur. Nu wordt de situatie aanmerkelijk gevaarlijker, want nu is er een dubbele invloed van sterk
martiale sterren op hoorns waar het MC op staat en waar Venus op staat, terwijl én Venus én het MC
ook nog eens vierkant de Ascendant staat. Juist dát maakt het een stuk gevaarlijker en dodelijker en zo
bleek het ook te zijn.
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Zo zijn er dus voor specifieke locaties ingress horoskopen op te stellen die een specifiek gevaarlijke
situatie aangeven, de aard van het gevaar volgt uit de betrokken planeten en de huizen.
Ik sluit de ingress horoskopen af met een laatste horoskoop, gemaakt voor het plaatsje Rafina, waar de
bosbranden zo onbarmhartig huis hielden. Zóveel mensen zijn er omgekomen, gewoon kansloos
door.de snelheid van het oprukkende vuur.
Rafina ligt ten Oosten en ietsje noordelijker dan Athene, dus grote verschuivingen in de horoskoop
zullen er niet zijn, maar de Ascendant zal op een hogere graad staan en daarmee wordt het vierkant van
Venus nóg nauwer/sterker.
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Zoals hierboven al werd beschreven, heeft Uranus geen enkele affiniteit met het teken Stier en ook niet
met Venus, met name de Venus van de Stier, met Venus van de Weegschaal kan onze grillige planeet
iets beter overweg. Hoe bepaalt men met “welke Venus” men te doen heeft? De horoskoop geeft het
antwoord. U bepaalt de verdeling over de elementen van de 14 horoskooppunten, dus alle planeten,
Pars Fortuna, Draconis en het MC en de Ascendant. Een bezetting van drie tot vier planeten per
element is normaal te noemen, maar men let met name op de bezetting van Aarde en Lucht of juist het
ontbreken daarvan. Dan krijgt men vrij snel door of men met Venus van Stier of van Weegschaal van
doen heeft. Voor het algemene mundane werk gaat dit niet op, want daarvoor wordt geen horoskoop
opgesteld en men moet het doen met de beweging door de zodiaktekens.
Men moet uiteraard goed de aspecten op Uranus in de gaten houden, vooral die van de langzamere
planeten, dus Mars t/m Pluto, ALS ze tenminste een aspect maken. De aspecten van Maan, Mercurius
en Venus zijn veel te vluchtig, dus daar ga ik niet van uit, ik heb het hier voor alle duidelijkheid over de
actuele aspecten van planeten tijdens de doorgang van Uranus. Uiteraard speelt de snelheid van
Uranus een zeer grote rol en ook welke richting deze planeet beweegt: (1) vooruit met variabele
snelheid, (2) achteruit (retrograde) met variabele snelheid en dan is er nog een stationaire periode
waarin Uranus niet of nauwelijks beweegt en daar bedoel ik mee een snelheid van 1 boogseconde per
dag.
Als u zich het artikel herinnert over Uranus in Ram, Neptunus in Waterman/Vissen en Pluto in Steenbok,
dan sprak ik destijds in 2009 over specifieke groepen die gevormd zouden worden en die een compleet
ander wereldbeeld nastreven. Eén daarvan was duidelijk ISIS en ik voorspelde ook de ondergang van
ISIS als groep op het moment dat Uranus de constellatie Vissen zou verlaten. Dat gebeurt in 2018 voor
het eerst en in 2019 definitief. Dan blijft er niets meer over, behalve eenlingen die de strijd voortzetten.
Dat plaatje dat in het artikel werd gebruikt, is het volgende:

U ziet hier de zeer grote (lange) constellatie Vissen, die door de Precessie van de aardas vrijwel in de
lengtegraden van het teken Ram is verschoven.
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U ziet hier Uranus exact op 0.00.00 Stier staan, dat is 30 graden in de zodiak, maar omdat de
constellatie ook nog vóór nul graden ligt, is de schaalverdeling aangepast, zodat Uranus op 390 graden
staat, dat is natuurlijk 360 + 30 graden. Mercurius staat uiteraard op 3 graden Stier, dat is 393 graden in
de figuur.
U ziet ook waar de huidige equinox, het Lentepunt is gekomen, volgens de formules van Bradly uit de
vorige eeuw. U ziet hem daar op 5° Vissen staan, ofwel 335 graden. Dit komt overeen met de entry SVP
(Synetic Vernal Point) in de American Ephemeris. De exacte berekening wordt natuurlijk gedaan binnen
het programma Newcomb Versie-5.
De constellatie Vissen blijft verbonden met religieuze zaken of bewegingen. Men gaat er vanuit dat toen
de Constellatie Vissen nog min of meer gelijkstond met het zodiakteken Vissen, dat is ergens tussen het
begin van de jaartelling en enkele honderden jaren daarna, de constellatie en het zodiakteken dezelfde
betekenis hadden, dus religie, in het bijzonder christendom, maar ook zaken als dienstvaardigheid,
opofferingsgezindheid en alle groeperingen en/of instanties die die beginsel uitdragen en praktiseren.
MAAR
De constellatie Vissen is door de precessie grotendeels verschoven naar het zodiakteken Ram dat
tussen nul en 30 graden ligt. Dat betekent dat er een mix gaat optreden tussen de oorspronkelijke
constellatie Vissen en het zodiakteken Ram. Dan krijgt men “oorlogsgezinde religie”, “opstandige religie”
en onderdrukking van mensen die anderszins geloven, waarbij onderdrukking nog mild uitgedrukt is, ze
worden gewoonweg vermoord. Zo werd het ook door mij beschreven in 2009 in diverse artikelen. De
bekende ster Alrisha is het knooppunt dat de Zuidelijke vis (die horizontaal ligt) verbindt met de
Noordelijke (die omhoog beweegt).
De precessiebeweging op zichzelf doet helemaal niets, maar als een opstandige oproerkraaier zoals
Uranus zich als een olifant in de porseleinkast gaat bewegen, pas dán kan men conclusies trekken.
Uranus in Ram staat zéér voortvarend, hij zet vaart achter elk besluit en voert dit uit met veel
overtuigingskracht c.q. geweld. De aard van de afzonderlijke vaste sterren moet men ook meenemen
wanneer Uranus daar overheen beweegt, dan komen de individuele kenmerken sterk naar voren,
afhankelijk van de aard die elke vaste ster van zichzelf heeft, althans het setje van ca. 120 sterren die
men heeft geïdentificeerd als werkzaam.
Dit knooppunt, Alrisha is de ster met de grootste lengte van deze constellatie. Hierna – kan men stellen
– zal Uranus de constellatie Ram binnenlopen. De grenzen tussen de constellaties Vissen en Ram zijn
scheidingslijnen die rond 1930 zijn aangelegd door astronomen van het IAU (International Astronomical
Union), zodat zij op een makkelijke manier de duizenden sterren, zwarte gaten, nevels, Messierobjecten,
etc. konden indelen. Een werkelijke grens is er niet, die is door niemand gedefinieerd. Er zijn sterren uit
de Waterman constellatie, die zitten bij Vissen ingedeeld, omdat hun plaats zo mooi uitkomt.
Hoe anders is dit met de zodiaktekens die duidelijk hun grenzen hebben. Ram begint bij 0.00.00 Ram en
eindigt op 30.00.00 graden, waarna Stier begint en zo verder tot de hele cirkel vol is.
De hemel is natuurlijk ook 360 graden groot qua lengte en daarom zijn er kleine constellaties, zoals
Ram, die minder dan 30° is, maar de constellatie Vissen is bijna 45 graden groot.
Dus wij kunnen ongeveer stellen dat Uranus, nu hij dit knooppunt voorbij is, zich meer en meer gaat
manifesteren in de constellatie Ram, die van oorsprong veel geweld in zich herbergt. Nu krijgen wij een
andere mix, namelijk van de constellatie Ram met het zodiakteken Stier, twee beestjes die sterk met de
landbouw te maken hebben, de Ram blijft toch een mannelijk schaap. Ik zal Uranus eens drie jaar verder
zetten, dus 2021, in de constellatie Ram. U ziet hier Uranus ten zuiden van de Ecliptica lopen, hij heeft
een zuidelijke breedte, een hele kleine breedte overigens.
U ziet de kop van dit beestje rechtsom naar achteren kijken. Zijn hoorns bestaan uit de sterren Hamal,
Sheratan en Mesarthim. Uranus is net voorbij de kop van de Ram gelopen, maar er is natuurlijk een tijd
dat Uranus qua lengte conjunct zal staan met die sterren, die allemaal een Mars-Saturnus aard hebben,
in die volgorde, dat betekent: 70% Mars en 30% Saturnus, beide malefics. Dat belooft weinig goeds voor
de boeren en de land- en tuinbouw.
Wij krijgen hier dus een mix van Ram als constellatie en Stier als zodiakteken. Er zullen nog veel droge
periodes volgen, niet alleen in de zomer. Het boerenbedrijf wordt zeer sterk bedreigd, dat geldt ook voor
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de tuinbouw en de kassenteelt, dat valt allemaal onder Stier. De malefic invloed van Mars op deze
doorgang is sterk voelbaar voor de gehele sector.

Bossen worden natuurlijk ook bedreigd en al het bijbehorende leven.
De mens draagt ook zijn eigen steentje bij, in mijn directe omgeving legt iedereen alleen maar tegels aan
in zijn tuin, steen en nog eens steen, geen greintje groen meer, want men wil onderhoudsvrije tuinen.
Geweldig. Geen bloem meer, weinig vogels, bijna geen bijen meer, insecten nemen sterk af en dat moet
men vergroten op een schaal van enkele honderdduizenden, want al die tuinbezitters kan het geen moer
schelen. Barbecueën is het credo, pleinen maken, als een steelpan zitten ze in de smoorhitte te branden
als een reptiel in de Zon. Dát is ook de Nederlandse doorsneetuin aan het worden. Een paar blaadjes op
de grond? Hup, de bladblazer erbij gehaald, lekker veel lawaai voor de omwonenden, een bezem
vasthouden is er niet meer bij. Hegje snoeien met een schaar? Maak je toch niet belachelijk man! Loser!
Dat doe je elektrisch! Weet je wat? Haal die heggen weg, vervang ze door houten schuttingen, lekker
onderhoudsvrij tuinieren. Dat er uiteindelijk geen groen meer te bekennen is in de achtertuinen is een
schandalige ontwikkeling. Gemeenten zouden een torenhoge belasting moeten heffen op elke vierkante
meter tegel in de tuin, jaarlijks wel te verstaan. Ik geloof dat de gemeen Oirschot zoiets doet, om het
groen in de tuin te bevorderen. Gisteren zag ik op het journaal dat gemeenten ook veel te weinig doen
om de warmte te bestrijden. Veel grote pleinen, weinig bomen meer, ga zo maar door. Jaja, die
Ligteneigen klaagt wat af op zijn eigen webpagina’s, maar wees eerlijk, kijk wat er werkelijk allemaal
gebeurt, men werkt zo beetje bij beetje mee aan zijn eigen ondergang.
Dus Uranus in Stier gaat lekker de natuur verwoesten, want op mundaan gebied werken de grote
planeten doorgaans uit als pure malefics, niet in persoonlijke horoskopen, daar kan een zware planeet
iemand tot grote hoogten verheffen, mits de rest van de horoskoop dit bevestigt. Op mundaan gebied
werken de planeten Uranus, Neptunus en Pluto uit als malefics, tenzij ze onderling hele goede aspecten
maken uit sympathieke zodiaktekens. Dan kunnen ze bepaalde trends aangeven, zoals de 60-er en 70er jaren van de vorige eeuw, toen de Flowerpower tijd op zijn hoogtepunt was. In de astrologie brak de
New Age aan met vele vernieuwende tendensen. Neptunus sextiel Pluto bracht grote vernieuwingen en
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een nieuw soort bewustwording gedurende twee decennia. Maar vergeet niet dat toen ook enorme
rassenonlusten plaatsvonden in Amerika, Martin Luther-King en Kennedy werden vermoord, de RAF
lekker bezig was in Duitsland, de moorden tijdens de Olympische spelen in München en ga zo maar
door. Er gebeurt natuurlijk altijd wel iets vreselijks en niet alles kan altijd maar op het conto van de
planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto geschoven worden, dat moet men ook altijd in het oog
houden. een beetje realiteitszin is wel geboden.
Maar Uranus heeft niet veel goeds op met de natuur en de macht van de industrie is nog steeds erg
groot, die ons producten aan wil smeren waar eigenlijk niemand op zit te wachten. en dan heet het
opeens “de klant vraagt erom”, de grootste onzin natuurlijk. De klant heeft nooit gevraagd om plastic
verpakkingen op ELK product, uitzondering daargelaten. Op elke komkommer in de supermarkt zit al
een plastic folie, de hoeveelheden plastic die wij met z’n allen wekelijks bij het vuilnis zetten, is
gigantisch. Het aller ergste is nog dat dit plastic niet allemaal afgebroken en gerecycled kan worden.
Sterker nog, enorme partijen van ons afval die vroeger door China werden verwerkt, gaan al helemaal
niet meer naar China, maar worden opgekocht door de afval-maffia en belanden o.a. in Polen, waar het
afval in enorme bergen in het openbaar worden verbrand. Er zijn al 80 van die grote branden geweest,
waarbij de brandweer een week nodig heeft om de brand onder controle te krijgen. Niemand doet er iets
aan in Polen, de regering daar is doofstom, niet alleen dat, de regering daar is ook stom, tot het
mongolische aan toe. Ze zijn hard op weg naar 50 jaar terug in de geschiedenis. Dit is slechts één klein
voorbeeld, maar op wereldschaal gebeuren mega van dit soort zaken die het daglicht niet kan
verdragen. Overigens valt Polen onder Stier, net als Ierland onder Stier valt.
De andere kant van Uranus in Stier is de opstandigheid die sterk verbonden is met deze planeet. De
volkeren der wereld (hier en daar dan…) komen langzamerhand in opstand tegen allerlei soort
wantoestanden, tegen de vervuiling van lucht en van de grond. Tegen de ontbossing, tegen de
woestijnvorming, tegen een heleboel andere zaken ook. Dus als Uranus zich niet prettig voelt in een
zodiakteken, dan wordt hij opstandig, er komt rebellie en het leidt natuurlijk tot geweld.
Er wordt altijd maar beweerd dat Uranus leidt tot een hogere bewustwording op allerlei gebieden en dat
de wereld langzaamaan naar een betere toestand gaat, maar daar geloof ik niet zo in. Er is niet veel
veranderd in al die eeuwen, er worden net zoveel moorden gepleegd als in de tijd van de Romeinen, wie
weet wel meer moorden dan ooit. Zo’n dertig, veertig jaar geleden schrok heel Nederland van een moord
in Delft in het café het Schuttertje vlakbij het station. Daar werd jaren daarna nóg over gepraat.
Tegenwoordig is er elke dag wel een moord, een afrekening, een verdwijning dat alleen in Nederland!
Leest u het artikel over Saturnus in Steenbok nog maar eens door of het andere grote artikel over Pluto
in Steenbok, dan krijgt u een idee hoe de malefics mundaan uitwerken.
Dus twee zaken lopen parallel langs elkaar. Aan de ene kant de ongebreidelde ontwikkeling van
vervuiling van bos, natuur, zee en oceaan door de industriëlen en de mens die alles maar slikt voor
zoete koek en lekker meedoet aan het kopen van goedkope kleding uit de Aziatische landen, ik zie elke
dag van die idioten die met een bruine papieren tasje (dat gelukkig dan weer wel…) volgestouwd met
goedkope kleding uit China de trein in stappen. Bewustwording? Welke?
Feitelijk ben ik hier bezig met een enorme klaagzang over hoe het in de wereld gesteld is, maar hoe
kunnen wij hier uit komen? Op de een of andere manier moeten de mensen zeggen “wij pikken het niet
meer”, wij kopen geen goedkope kleding meer, wij gaan voor kwaliteit en zijn bereid daar flink meer voor
te betalen, jaja, flink meer, want dat is het enige wat er op zit voor ons. Flink betalen voor goede
kwaliteit, dat geld voor kleding, vooral voor voedsel en vele zaken meer. Ik kan dus alleen maar hopen
dat Uranus, de planeet van hoop en verlangens in het nieuwe teken Stier een soort van massa-opstand
teweeg gaat brengen tegen de industriëlen, tegen de banken en verzekeraars, tegen de wolven in
schaapskleren.
Stier is natuurlijk ook het zodiakteken van geld, inkomsten, banken, verzekeraars, pensioenfondsen,
grote beleggers, etc. De grote beurskrach van 1929 met het absolute dieptepunt op de beurzen in 1932
duurde tot 1954 voordat de beurzen weer op hun oude niveau stonden. Telt met 84 jaar op bij 1932, dan
krijgt men 2016, niet bepaald een dieptepunt in de economie, maar er is een zeer groot risico dat de
economie oververhit raakt, kijk naar de situatie op de huizenmarkt. Er is voor een redelijke prijs gewoon
geen huis meer te kopen of te huren. Er is een grote behoefte aan woningen, zie mijn artikel over Pluto
in Steenbok, want Steenbok is “het dak boven je hoofd”. Pensioenfondsen hebben meer geld in eigen
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zak dan ooit, miljarden en miljarden bezitten ze, maar de absurd lage rentestand zorgt ervoor dat ze
geen rendement behalen, maar de Nederlandse Bank stelt domweg dat de pensioenverzekeraars tegen
eind 2019 een minimum reserve moeten hebben, anders volgen er pensioenverlagingen!! Snapt u het
nog?
Meer geld in eigen zak dan ooit, maar toch de pensioenen moeten verlagen in 2019, 2020, let maar op
het gaat allemaal gebeuren. Al jarenlang geen indexatie meer van pensioenen, vrijwel iedereen is tussen
10 en 20% van zijn huidige- of toekomstige pensioen kwijt geraakt. Dat geld is weg, foetsie!
Uranus in Stier zal een mega klapper op financieel gebied gaan veroorzaken, enkele banken zullen
alsnog omvallen door slecht beleid of overschatting van verwachtingen of simpelweg door malversaties.
Een groot gebouw waar ik dagelijks langsloop als ik naar mijn werk ga (ik ben geen fulltime astroloog,
heb een gewone baan), staat al maanden leeg, dat was een grote woningcorporatie in Den Haag, staat
nu leeg. Waardoor? Malversatie door het management waardoor miljoenen zijn verdwenen. Mensen op
straat, gebouw opgedoekt, op naar de volgende klus! Het houdt niet op, het sjacheren door de financiële
instellingen gaat lekker door, er wordt niets geleerd van het recente verleden. Prima, die klappen krijgen
ze nog. Uranus, zet hem op!
+++
+
Prognoses 2018 - 2022
In de eerste jaren tussen 2018 en 2022 loopt Uranus in de lage graden van het teken Stier. Er vallen
geen aspecten van de andere grote planeten op Uranus, alleen de planeet Mars maakt diverse aspecten
die hieronder op een rij worden gezet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mars conjunct Uranus op 29.13 Ram, 14-2-2019
Mars vierkant Uranus op 6.13 Leeuw – Stier, 12-7-2019
Mars oppositie Uranus op 3.32 Schorpioen – Stier (Uranus retrograde), 25-11-2019
Mars vierkant Uranus op 5.33 Waterman – Stier, 8-4-2020
Mars conjunct Uranus op 6.44 Stier, 21-1-2021
Jupiter vierkant Uranus op 6.44 Waterman – Stier, 18-1-201

Mars conjunct Uranus op 29.13 Ram op 14-2-2019.
Dit is de allerlaatste conjunctie in Ram, voordat Uranus definitief Stier in trekt. Dit geeft veel geweld,
opstanden en ongelukken en veel branden. De hele conjunctie staat voor de laatste keer in de
constellatie Vissen, die zodanig is opgeschoven dat die in de hogere graden van Ram terecht is
gekomen.
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ISIS zal nog een keer van zich doen horen op een mega-manier en dan is het ongeveer afgelopen en
zal IS worden weggevaagd van het wereldtoneel.
Er is een verhoogd risico op vliegtuigongelukken waarbij geestelijk leiders zijn betrokken, een aanslag
kan niet worden uitgesloten.
Mars vierkant Uranus op 12 juli 2019.
Mars staat op 6.13 Leeuw, geen verkeerde stand voor Mars, maar het vierkant naar Uranus is zeer
sterk, het is een superieur vierkant, want Mars staat in het 10e teken ten opzichte van Uranus. Het wordt
een klap binnen de bankensector, malversaties of een verlies van gelden. Er kunnen problemen
voorkomen in de gehele financiële wereld, maar ook de Euro kan een herwaardering krijgen ten opzichte
van de Dollar.
Mars oppositie Uranus op 25-11-2019
Een zeer gevaarlijke stand, want Mars in Schorpioen staat mundaan zeer slecht en geeft veel problemen
door olievoorziening of elektriciteitsproblemen. Mars staat dan op 3.32 Schorpioen, dat is de graad van
de val van de Maan, een indicatie dat ergens veel burgerslachtoffers gaan vallen. Een dergelijke stand
kan een zware aardbeving aangeven, want Schorpioen is een bron van ondergrondse erupties.
Uranus staat ongeveer in de graad van Mesarthim en Sharatan, beide sterren met een Mars – Saturnus
invloed en vooral berucht door branden.
Er kunnen ook schandalen voorkomen over een bepaald deel van de voedselvoorziening, want Stier en
Schorpioen blijven altijd verbonden met de voortbrenging van ons voedsel. Behalve dit kunnen ook
onder dieren grote infecties uitbreken, ook daar staat Mars bekend om.
Mars vierkant Uranus op 8-4-2020
Mars is dan inmiddels bijna een ronde verder en is in Waterman aangekomen, dat is het teken waar
Uranus de heerschappij over heeft. Mars infecteert en besmet en bevat zeer veel geweld. Mars is dus te
gast in het “huis” van Uranus, maar deze gast richt zijn wapens op zijn gastheer, Uranus.
Uranus staat nog onder invloed van de ster Sharatan en deze ster is zeer berucht om branden, oorlogen
en grote schades. Waterman heeft een grote invloed op allerlei kunststof producten, inclusief alle
bestaande plastics en PVC producten. Grote kans dat op dit gebied enorme schandalen boven water
komen. Uiteraard loopt de politiek achter de feiten aan en kunnen ze alleen maar verbeteringen beloven.
Pagina 14 van 16
© Johan Ligteneigen 2018. Website: http://home.kpn.nl/~jligteneigen/index.html

Mars conjunct Uranus op 21-01-2021
Uranus is inmiddels langzaam op 6.44 Stier aangekomen en Mars voegt zich bij hem, een onrustig duo
met een enorme hoop energie. Behalve de gebruikelijk portie onrust en geweld kunnen er ook grote
innovaties plaatsvinden op het gebied van het milieu en de verwerking, recycling van plastics. Ook op
het gebied van de microtechnologie kunnen grote uitvindingen gedaan worden. Waterman is het teken
van elektriciteit of een alternatieve manier van energieopwekking. Het zou kunnen dat bepaalde nieuwe
ontwikkelingen in een stroomversnelling geraken.
Beide planeten komen in de buurt van de ster Hamal, een van de hoorns van de Ram als constellatie.
De orb is nog iets te groot, maar de invloed is er al een beetje. Dit kan grote infectieziekten veroorzaken
onder het vee, alleen is het moeilijk te zeggen waar dit zich gaat afspelen. In principe is de conjunctie
geldig voor de gehele wereld, maar toegespitst op Waterman komt men vaak uit bij Rusland, Zweden,
delen van Polen, Zuid-Roemenië of Finland.
Hieronder vindt u een afbeelding van beide planeten die conjunct staan op deze datum, geprojecteerd in
de constellatie Ram.
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Jupiter vierkant Uranus op 18-1-2021
Dit is ongeveer het eerste grote vierkant tussen de zware planeten onderling, althans, met Uranus.
Jupiter staat op 6.44 Waterman en Uranus op 6.44 Stier. Jupiter komt dus ook als gast binnen in het
“huis” van Uranus en ook Jupiter richt zij wapens op zijn gastheer, Uranus, dit gaat niet goed aflopen
natuurlijk.
Binnen de religieuze bewegingen kunnen grote schandalen naar boven komen (we zijn er al zó moe
van), maar ook de dood van belangrijke religieuze leiders kan onder zo’n aspect plaatsvinden.
Jupiter vergroot alles tot mega-proporties, ook de opstandige tendensen in de Waterman. Jupiter kan
echter ook grote innovaties aangeven, zeer waarschijnlijk op het gebied van de ruimtevaart. Het vierkant
wijst dan ook op grote financiële uitdagingen die samenhangen met deze innovaties.
+++
+
Hier laat ik het voorlopig even bij, een review moet natuurlijk ook een keer gedaan worden als deze
aspecten achter de rug zijn. Een nauwkeurige notatie van gebeurtenissen rond de genoemde datums is
een zeer groot leereffect, maar vrijwel niemand neemt er de moeite voor, inclusief ikzelf, want de
dagelijkse zaken nemen direct weer de overhand, zo gaat dat vrijwel altijd. Dat is wel jammer, maar ik
zal eens kijken of ik een of ander checksysteem kan opzetten dat al die voorspellingen / prognoses in
kaart brengt en controleerbaar maak.
Het artikel wordt dus vervolgd, maar pas vanaf 2021 of zoveel eerder als er belangrijke gebeurtenissen
voorkomen op het ondermaanse.
Johan Ligteneigen
Juli 2018
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