5

Mundane Astrologie (33): Evaluatie van
Zaniah-39: de situatie in Griekenland.

In Zaniah-39 heeft een artikel gestaan over de horoskoop van Griekenland. De formele Griekse Declaratie van Onafhankelijkheid werd gedaan tijdens
de Griekse Assemblee te Epidauros op 13 januari
1822. Aangenomen tijd is 12 uur 's middags bij gebrek aan een officiële tijd. Deze aangenomen tijd
heeft meteen als consequentie dat de huizen van de
horoskoop onbetrouwbaar zijn. Daarom is in Zaniah-39 uitsluitend uitgegaan van de progressies van
de planeten ten opzichte van de radix planeten en de
progressieve planeten onderling. In dit artikel
wordt de situatie in deze horoskoop nog eens nader
bekeken.
J. LIGTENEIGEN
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De gegevens voor deze horoskoop zijn: 13 januari
1822 te Epidaurus = 37° 38' Noord en 22° 8' Oost en
12 uur lokale tijd. (1.28.32 aftrekken). De bijgewerkte
horoskoop voor 2015 en 2016 ziet u hieronder afgebeeld.
De handicap bij deze horoskoop is dus het exacte uur
van oprichting/uitroeping van de Griekse Onafhankelijkheid. Daarmee zijn de cuspen van de huizen niet
betrouwbaar en kan men dus alleen uitgaan van de
standen van de planeten. Zelfs voor de Maan moet men
een voorbehoud maken, want die kan 12 tot 15 graden
per dag lopen. Omdat hier 12 uur 's middags is aangehouden, kan de Maan eventueel 6 à 7 graden eerder
liggen of eventueel 6 à 7 graden verder, dat zijn dan de
uiterste maximums voor de Maan en dat geldt ook voor
de progressieve Maan. De rest van de planeten zal aanzienlijk minder "gestoord" worden door de tijdsaanname.
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Eén ding is zeker: de progressieve Mars loopt deze
jaren in het teken Weegschaal en dat is voor deze planeet een complete degradatie, want hij behoort in het
tegenover liggende teken Ram te staan. Hier staat hij
"in vernietiging" zoals dat officieel heet. Dit betekent
een ernstige aantasting van zijn gezag, al zijn kenmerken worden teruggedrongen tot een schaduw van wat
ze behoren te zijn. Er is weinig tot geen daadkracht,
geen durf om zaken te hervormen, maar ook de industrie loopt achter of komt zelfs niet eens tot ontwikkeling. Ik kan momenteel onmogelijk Mars als heeser van
het 12e huis nemen, vanwege de onzekerheid van het
oprichtings-uur en ik moet blijven werken met de eigenschappen van de planeten zelf. Hierdoor mis ik
natuurlijk die "andere helft" van de horoskoop. Een
correctie n.a.v. gebeurtenissen is een té omvangrijke
taak, vooral bij een aangenomen tijd van 12 uur, dan
zijn er te veel variabelen, waardoor vele tientallen horoskopen gemaakt zouden moeten worden.
Dat de progressieve Mars nu in het zesde huis loopt,
kan men ook niet aannemen, vanwege dezelfde oorzaken. Maar één ding is zeker, hij loopt in Weegschaal en
dat is het teken van overeenkomsten en overleg. Mars
verhindert een goede samenwerking, want hij staat als
een rebel in Weegschaal en trekt zich niets aan van zijn
omgeving.
De moeizame onderhandelingen van de afgelopen 12
maanden en met name die van de laatste zes maanden
heeft iedereen kunnen volgen in de media. Het is nog
nooit zo "spannend" geweest en Griekenland heeft
werkelijk 1 cm langs het randje van de afgrond gelopen
in de afgelopen paar weken na het referendum, waarbij
de bevolking NEE zei tegen de hervormings- en bezuinigingsvoorstellen van de Europese Troika. U hebt ook
de uiterst emotionele redevoering gezien van Guy
Verhofstadt, die hij deed aan het adres van de Griekse
premier Tsapiras. Men moest het de Grieken bijna toeschreeuwen om tot actie te komen: Mars in Weegschaal
dus.
Wat dit betreft, was mijn uitspraak in Zaniah-39 eigenlijk onjuist, want de Grieken verlieten de Euro niet op
dat moment. Ik heb het natuurlijk op het scherpst van
de snede geformuleerd, maar wat wáren ze dicht bij een
Grexit. Als ik had geschreven dat het op een haar na
zou gebeuren of de risico's extreem groot waren dat de
Grieken de euro gingen verlaten, dan was mijn voorspelling 100% goed geweest. Maar zo beschreef ik het
niet.
Ik had overigens geen exacte datum genoemd en ook
niet kunnen noemen vanwege de onzekere tijd van de
horoskoop. Ik hoop dat ik op de een of andere manier
nog eens de horoskoop kan bijstellen op basis van belangrijke gebeurtenissen in het verleden.

Terug naar Mars in Weegschaal. Deze stand blokkeert alle samenwerking of de samenwerking komt zó
moeizaam tot stand dat de ene partij de andere vooruit
moet duwen of sleuren.
Mars is dus van veel krachten ontdaan in dit teken, hij
is dus verzwakt. Dat heeft één voordeel: de verwoestende invloed bij slechte aspecten is dan ook veel geringer dan wanneer hij sterker zou staan.
Een nadeel in deze positie is dat Mars slimmer of sluwer gaat spelen, omdat hij zijn krachten mist. Normaal
is Mars een "open" planeet, hij zegt wat hij wil, hij doet
wat hij wil, zonder scrupules. Nu moet hij vanuit een
zwakke positie werken, dus wordt hij gemener in zijn
acties. Zijn uitwerking is dan niet meer door pure
kracht, maar door sluwe en gemene acties. Uiteraard op
het gebied van de samenwerking met Europa en met
andere landen met wie Griekenland te maken heeft.
Mars heeft de afgelopen jaren nare vierkanten gemaakt
met Neptunus en Uranus in de radix en ook met deze
planeten onderling progressief. En ca. 7 jaar geleden
begon de ellende door de oppositie van progressieve
Mars met Pluto onderling, die in Ram stond en staat en
die dus de dispositor is van Mars en dit heeft de Griekse staat volkomen, maar dan ook volkomen leeg gezogen. Let op, dit zijn progressies ten opzichte van 1822
toen Pluto in Ram stond en dit heeft niets te maken met
de huidige stand van Pluto in Steenbok.
Mars maakt voorlopig geen aspecten meer met de andere planeten, maar de afgelopen aspecten waren dan
ook erg fors, heel erg ingrijpend.
De progressieve Maan staat ook in Weegschaal. In
2015 helemaal, ook met de onzekerheid van de tijd.
Ook een deel van 2016 zal de progressieve Maan nog
in Weegschaal staan. Dit benadrukt nog eens de situatie
van Griekenland die via onderhandelingen en leningen
geld moeten krijgen om te kunnen voortbestaan. Griekenland heeft inmiddels ongeveer 300 miljard geleend.
Driehonderd miljard euro! Dat kunnen ze nooit en
nooit terugbetalen, zelfs niet na 30 jaar looptijd. Want
als de economie weer inzakt - en dit gebeurt grofwel
elke 11 tot 15 jaar (normale cyclus) - dan gaat Griekenland ook weer mee het dal in en komt de terugbetaling
in een groter gevaar. De enige manier voor Griekenland
om er uit te komen is dat een deel van de schuld wordt
kwijt gescholden door de Europese partners. En dat
betekent voor ons allemaal dat een flink deel van dat
geld nooit meer terug komt. Rekent u maar op 150
miljard die zal worden kwijtgescholden, dat betekent
dat de 300 miljoen Europeanen dan met elkaar 150
miljard kwijt zijn, dat is per Europeaan ongeveer 500
euro extra inleveren. Maar arme Europese landen kunnen dat niet opbrengen per persoon, dus zullen de rijkere landen meer moeten betalen, reken maar op een
1000 euro per persoon extra.
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De progressieve Maan komt in juli en augustus in oppositie met Saturnus en Jupiter, althans op basis van de
12uur tijd. Dit betekent zeer grote spanningen en tegenslagen, met name voor de bevolking die grotendeels
onder de invloed van de Maan staat. Jupiter is onder
andere de wetgeving en Saturnus geeft een grote belasting aan, ook de "belastingen" zoals de BTW en andere
heffingen, die voor de gewone Griek moordend hoog
komen te liggen. Daar komen nog flinke opstanden
over in de komende maanden.
Uiterst interessant is de loop van de progressieve Merucrius. Die loopt momenteel retrograde en heeft kort
geleden (2014) een oppositie gemaakt met Uranus radix die op 16.49.57 Steenbok staat. Hierdoor werd de
kern van de maatschappij (Steenbok) aangetast, want
Uranus zet alles op z'n kop als die slecht wordt geraakt.
Mercurius is de planeet van de cijfers en als die achteruit loopt, wordt er gemanipuleerd met de waarheid,
want Mercurius/Hermes is ook de leugenaar, zoals u
weet. Griekenland wist dus de afgelopen jaren de situatie mooier voor te stellen dan hij was. Hieronder enkele
progressieve standen van Mercurius, steeds voor 13
januari van elk jaar:
2008
……
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

19.05.29 Kreeft (R)
17.36.58 Kreeft (R)
17.15.30 Kreeft (R)
16.58.47 Kreeft (R)
16.47.17 Kreeft (R)
16.41.16 Kreeft (R)
16.41.00 Kreeft (R)
16.46.42 Kreeft -----16.58.29 Kreeft

weer direct

Mercurius gaat dus weer recht lopen, ergens in 2016.
In 2007 heeft Mercurius vierkant gestaan met Jupiter
radix en daar begon reeds het sjoemelen met de cijfers.
Een retrograde planeet doet nooit wie die belooft, maar
tegelijkertijd is die krachteloos, ongeveer op de manier
waarop Mars geen kracht heeft in Weegschaal. Mercurius is een mentale planeet en de problemen met een
retrograde Mercurius liggen op het vlak van waarheid
en leugen en manipulatie met gegevens. De oppositie
die Mercurius maakt met Uranus in 2014 was nog een
"milde" oppositie, want Mercurius heeft veel minder
kracht retrograde. Maar straks in 2017 loopt Mercurius
weer recht vooruit en heeft dan een kracht die een
veelvoud is van die van heden. De oppositie van april
2017 zal vele malen erger en harder aankomen voor de
Griekse bevolking en de staat. Van opbouw is geen
sprake. De Europese leningen helpen natuurlijk wel om
in leven te blijven, maar die situatie is vergelijkbaar
met de zware herstelbetalingen die Duitsland moest
doen na de Eerste Wereldoorlog, ik spreek hier uitsluitend over een financiële analogie.

Mercurius progressief loopt in Kreeft, dat is 100% zeker en deze oppositie geeft veel oproer en opstanden
aan, want de toegezegde hervormingen moeten worden
uitgevoerd, wil Griekenland meer geld krijgen. En
Uranus is de planeet van hervormingen, zoals u weet.
De ongelukkige "ontmoeting op afstand" tussen Mercurius en Uranus, zal veel Europese onrust veroorzaken,
maar met name de gewone bevolking treffen. Ik ben
bevreesd voor hongersnood voor de gewone Grieken,
want het teken Kreeft heeft te maken met de voedselvoorziening en Steenbok geeft ons het "dak boven ons
hoofd". De oppositie komt natuurlijk uit beide tekens.
Behalve economisch gezien, mag er helemaal niets fout
gaan in Griekenland, dus vooral niet denken aan natuurgeweld en grootschalige branden, want Griekenland ligt natuurlijk in een risicovol gebied.
Zijn er nog beschermende factoren te vinden in deze
horoskoop?
De progressieve Zon loopt sinds kort in eigen teken
Leeuw en die zal in 2017 een sextiel maken met de
radix Maan, voorop gesteld dat de 2.51 Weegschaal
correct zijn, hier is een risico aanwezig! Ik zou er niet
op rekenen, maar theoretisch is het mogelijk dat dit
sextiel daadwerkelijk in werking komt. Als dat zo is,
dan is het wel een verlichting voor de gewone Griek
die weer wat waardigheid terug krijgt, want de Zon is
altijd het gevoel van eigenwaarde en voor een land zou
dat wel een flinke steun zijn.
De progressieve Jupiter loopt in Tweelingen op 0.40
en 0.50 en maakt in 2016 een sextiel onderling met de
progressieve Pluto die op 0.52 Ram staat. Dit verlicht
enigszins de pijn die nu geleden wordt, maar herinner
dat Jupiter in Tweelingen "in vernietiging" staat en dus
ook krachteloos is, dus het sextiel is een gedegenereerd
sextiel en biedt nauwelijks voordelen of redding. Ook
de benefics Jupiter of Venus moeten goed staan, willen
zij voordeel kunnen bieden, maar hiet is dat niet het
geval.
Meer verzachtende invloeden kan ik momenteel niet
vinden en de huizencuspen kan ik niet mee laten doen
vanwege de onzekerheid in tijd, dus feitelijk kijken wij
naar de helft van de horoskoop en dat is jammer. Ik zal
mijn best doen om deze horoskoop zuiverder te krijgen
en kom er een volgende keer op terug. Het wordt dus
een zeer, zeer moeilijke periode, eigenlijk veel moeilijker dan de afgelopen 5 jaar. De vraag is natuurlijk of
Griekenland dit zo kan volhouden. Ik heb er een hard
hoofd in en voorzie alsnog de allergrootste problemen■
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