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elkom bij deze zeer speciale aflevering van het E-magazine Zaniah!

Editie-50.
Vijftig nummers Astrologische Nieuwsbrief/Zaniah.
In totaal zijn dat zo’n 1200 bladzijden op A4 formaat
met astrologische duiding, lessen en andere informatie,
voor 95% geschreven door uw auteur. De hoogste tijd
dus voor een andere aanpak in dit jubileumnummer.
Ik heb een aantal mensen gevraagd, die vanuit hun
professie of hun “uit de hand gelopen hobby” een flinke kennis en ervaring hebben opgebouwd en die dit met
anderen willen delen. Dit kan een theoretische kennis
zijn, maar het spreekt meer tot de verbeelding wanneer
een praktische kennis wordt gedeeld met eigen ervaringen, gebaseerd op de eigen praktijk en/of onderzoek.
Een aantal personen heeft hierop positief gereageerd en
hebben hun bijdrage voor dit jubileumnummer ingezonden, waarvoor allen hartelijk dank!
Ik ben erg verheugd om te zien dat de bijdragen zowel
uit de klassieke- als uit de moderne astrologie komen.
Martien Hermes heeft een geweldige analyse gemaakt
met behulp van leerstellingen die de Ouden ons hebben
nagelaten, zoals de Aphese van het Pars Fortuna en het
Pars Daemon, maar ook andere zeer leerzame zaken uit
de “schatkamer van het verleden”.
Marjan Wind en Marcel Nijhuis hebben zichzelf overtroffen door een fantastisch onderzoek op te starten,
één van de zeer weinige Nederlandse onderzoeken die
op grotere schaal zijn uitgevoerd. Het is dermate groot
dat het in drie delen zal worden gepubliceerd.
Ik ben tevens verheugd over het ingezonden artikel van
Ger Westenberg, onze gewaardeerde gastschrijver die
in het recente verleden 28 afleveringen over vraaghoroskopen heeft geschreven. Max Heindel was een geweldig astroloog die alweer bijna 100 jaar geleden
prachtige boeken heeft geschreven en volledige eer
verdient. Wat weinigen weten is dat Max Heindel een
zeer grote rol speelde in de orde van de Rozenkruisers.
Ger Westenberg is dé expert die alles weet over die
orde en van het leven van Max Heindel en hierover ook
boeken heeft gepubliceerd.

Ook geen onbekende voor u is Dré Aukes. Hij heeft
een mooi artikel ingezonden over één van zijn favoriete
onderwerpen: de afgeleide huizen. Dit systeem is zéér
oud en grijpt zelfs terug op de Klassieken.
Dit is tevens de “dikste” Zaniah tot nu toe met zeer
scherpe aanbiedingen voor iedere astrologiebeoefenaar.
Mijn computerprogramma Newcomb, het E-magazine
Zaniah en het boek over de Vaste Sterren worden tegen
spectaculaire prijzen aangeboden, maar uitsluitend in
een korte periode vanaf vandaag tot en met 31 oktober
2014.
Het allerlaatste nieuws: mijn tweede boek is zojuist
door de drukproef heen gekomen en is vanaf vandaag
te bestellen. De titel: “De Tripliciteitsheersers in de
Klassieke Astrologie”, zie de advertentie op de laatste
pagina.
Dan wens ik u vanaf hier heel veel lees- en vooral studieplezier toe met deze hele speciale aflevering van
Zaniah.
Johan Ligteneigen

Inhoudsopgave
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Afgeleide huizen, een bron van extra informatie.

Dré Aukes maakte in de tachtiger jaren van de vorige eeuw kennis met de astrologie en hij was altijd
al geïnteresseerd in psychologie en parapsychologie
en zag in de astrologie een fascinerende wetenschap,
waarmee helderheid kon verkregen worden in onze
onbewuste drijfveren, onze obstakels, levenslessen
en -opdrachten. Eind jaren ’80 begon hij op bescheiden schaal geboortehoroskopen te maken. De
sprong naar het professionele astrologische werk
kwam toen hij in 1994 door omstandigheden zijn
ontslag kreeg bij de firma waar hij toen werkte.
Vanaf die tijd is hij cursussen gaan geven en vanaf
1999 levert Dré een complete beroepsopleiding tot
astroloog.

Dré Aukes
De astrologische huizen hebben mij altijd gefascineerd.
Ooit heb ik geleerd dat zij geen energiebronnen zijn,
noch behoeftepatronen, maar “slechts” omstandigheden
aanduiden. Maar daarmee doen we de huizenbetekenis
te kort. En gaandeweg in mijn astrologische loopbaan
kwam het idee in mij op dat er veel meer kwaliteiten
aan huizen toe zijn te schrijven dan wij denken. Gelukkig werd dat deels ondersteund door bekende schrijvers
als Robert Hand, Bill Tierney en andere astrologen.
Er moet dunkt mij onderscheid komen in de duiding
van huizen. Al te gemakkelijk zeggen we dat de huizen
aangeven op welk terrein wij bepaalde planeten het
liefst of het duidelijkst ervaren. En daarmee is de kous
dan veelal af. En qua energie is bijvoorbeeld een zevende huis gelijk aan een omgeving waarin de mentale
energie een hoofdrol speelt. Over en uit.
Maar in mijn zoektocht naar de zielsinhouden die een
horoscoop ook moet hebben en waar deze meer expliciet naar voren komt in de esoterische astrologie, gecombineerd met de reïncarnatiegedachte en zaken als
karma, ging ik de huizen anders benaderen. Als we
reïncarnatie als een gegeven zien, dan is het tijdstip
waarop wij geboren worden zodanig gekozen dat een
horoscoop beantwoordt aan en inzicht geeft in het uit te
werken karma uit vorige levens en de wens van de ziel
om in een omgeving terecht te komen waarin dat karma
kan worden afgehandeld, of zoals men dat in esoterische kringen noemt, wordt verbrand. Daarmee worden
de levensomstandigheden dus bepaald door de ziel.
Astrologisch gezien zijn dan de tekens onder de cuspen
van de huizen een aanduiding dat gekozen is voor een
bepaalde energie, waarmee die omstandigheden worden aangestuurd. Op zijn beurt is dan de heer van dat
huis weer een indicatie hoe de karmische inhoud zichtbaar wordt. De mens, begiftigd met een vrije wil zal
dan de confrontatie aangaan met die inhoud en er hopeAstrologisch E-magazine Zaniah, Editie 50 - Jaargang 7 – nummer 5

lijk iets mee gaan doen, zodat uiteindelijk zijn bewustzijn zich kan verdiepen en zijn evolutie een volgende
groei kan doormaken.
Techniek van de afgeleide huizen
Als een cliënt aanklopt bij de astroloog en hij of zij kan
duidelijk maken op welke levensgebieden er problemen
op te lossen zijn, dan zal de astroloog zich veelal concentreren op zowel het huis als de planeet die hiermee
in verband staat. Hij zal kijken naar de geboortehoroscoop als oergegeven en daarnaast naar transits en progressies op die huizen of planeten die symbool staan
voor de vraag van de cliënt. De geboortehoroscoop met
zijn planeetstanden, tekens en huizen kunnen met verschillende benaderingsmethoden bekeken worden. Een
dikwijls onbekende of onderschatte methode is die van
de afgeleide huizen.
Nemen we hierbij als startpunt de in de hierboven genoemde aanname dat de ziel de levensomstandigheden
bepaalt en daarmee het karma dat men mee neemt uit
vorige levens, dan wordt de benadering van het probleem van de cliënt een andere dan de gebruikelijke
opties.
Technisch gesproken geven we het huis, waarbij het
probleem speelt, een nieuw “huisnummer”, het wordt
het eerste huis. Waarom? Is de geboortehoroscoop
gericht op de persoon, dan is het eerste huis zijn verschijningsvorm. In de traditionele psychologische astrologie wordt die verschijningsvorm min of meer afgedaan met de omschrijving van “masker” en uiterlijk,
maar in de esoterische astrologie komt het eerste huis
en de ascendant in een ander daglicht te staan. Daar
wordt het gezien als het voornaamste doelwit van onze
aandacht en is de levensopdracht dit huis te leren doorgronden en in evenwicht te brengen.
Ligt het probleem van onze cliënt bij een van de andere
elf huizen, dan wordt dat huis tijdelijk als het eerste
huis beschouwd. Alle andere huizen krijgen dan de
opeenvolgende nummering. Ligt het probleem bijvoorbeeld op het relationele vlak, dan wordt huis 7 nu huis
1, huis 8 wordt het 2de van het onderwerp, huis 9
wordt het 3de , enzovoorts t/m het zesde huis, dat nu
het 12de van het onderwerp wordt. Is het 12de huis in
onze gewone geboortehoroscoop de aangever van zaken waar we geen zicht op hebben, die we veelal omschrijven als de ‘blinde vlek’ in ons dagelijkse waarneming, omdat zij gaat over alles wat niet stoffelijk of
aards is, geen concrete zintuiglijke bindingen laat zien,
zo zal een afgeleid 12de huis aangeven welke blinde
vlek wij hebben ten aanzien van het huis dat het onderwerp is van onze aandacht. Maar een twaalfde huis
heeft nog andere eigenschappen. Zij is ook aanduider
van onze spirituele kant, op dat deel van ons dat verder
wil kijken dan de zogenaamde dagelijkse aardse realiteit. In die zin is een afgeleid 12de huis dus tevens de
geestelijke realiteit van ons onderwerp, en dus dat wat
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wij ons spiritueel moeten zien eigen te
worden, onze zielsopdracht tijdens dit
leven, in deze incarnatie.
Maar behalve het afgeleide 12de huis
kunnen ook andere afgeleide huizen
hulp bieden. Geeft in onze geboortehoroscoop het 8ste huis aan hoe wij in ons
leven moeten/kunnen transformeren
naar een hoger bewustzijnsniveau en
hoe wij dus meer snappen van ons leven hier op aarde, dan zal een afgeleid
8ste huis laten zien hoe wij kunnen
veranderen op het gebied van het huis
van ons onderwerp, om dit beter of op
een hoger bewustzijnsniveau te kunnen
hanteren. Het afgeleide 8ste huis vinden we door 7 huizen verder te kijken
vanaf het huis van ons onderwerp, dat
voor ons onderzoek nu huis 1 is geworden.
Natuurlijk geven verder alle andere
afgeleide huizen informatie over bepaalde deelgebieden van het huis van
ons onderwerp. Maar 8 en 12 zijn bij
uitstek geschikt om informatie aan de
astroloog te geven waarmee hij in het consult met zijn
cliënt met hem of haar aan de slag kan gaan.
Werkwijze bij afgeleide huizen
Een afgeleid huis moet anders worden geduid dan een
gewoon huis uit de geboortehoroscoop. In ons voorbeeld van het afgeleide 12de huis van huis 7, de relatie,
valt het 6de huis die eer te beurt. Maar zijn betekenis is
in dit kader niet meer de praktische dienstverlening, het
werk, onze houding tegenover ziekte en gezondheid,
kleine huisdieren, etc. We moeten hem alleen maar
zien als 12de huis van het onderwerp. We kijken dus
naar het teken onder de cusp om te bezien welke blinde
vlek we hebben ten aanzien het aangaan en onderhouden van relaties. En, logischerwijs de plaats in teken
die de huisheer van de blinde vlek inneemt, en welke
aspecten op hem inwerken in onze geboortehoroscoop.
Nemen we dan ook nog de eventueel aanwezige planeten in ogenschouw die zich in dit afgeleide 12de huis
bevinden, dan is de informatie compleet. Deze werkwijze geldt voor alle afgeleide huizen, dus ook het huis
dat we als advies willen gebruiken om het onderwerp
een stoot in de goede richting te geven, het afgeleide
8ste huis. Ten aanzien van wederom ons voorbeeld
over relaties is dat huis 2 uit de geboortehoroscoop
geworden. En ook hier geldt dus: het gaat nu even niet
om materiële zekerheid, ons talent of onze normen en
waarden, maar alleen maar om de informatie: hoe verbeter ik de werking van mijn 7de huis, hoe leer ik beter
grip te krijgen op problemen rond mijn relatie.
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Voorbeelden van afgeleide huizen
Laten we eens een voorbeeld nemen van het relationele
leven van iemand die we redelijkerwijs allemaal kennen: Elisabeth Taylor. Hierboven zien we haar horoscoop.
De blinde vlek van haar relationele leven wordt gekleurd door Stier. Wat zich onttrekt aan haar dagelijks
relationeel leven is vooral het aspect van trouw en
doorzettingsvermogen dat op een praktische wijze haar
relatie zou moeten ondersteunen. Trouw en ontrouw
speelden dus een belangrijke rol in haar leven. Maar er
is meer. De afgeleide heer 12 staat in Ram en zou vuur,
durf en initiatief nemen kunnen betekenen, en de nauwe conjunctie met Uranus kan intuïtief begrijpen betekenen hoe met relaties om te gaan, maar negatief gezien het steeds weer verbreken van relaties aanduiden.
Het huis waar heer 12 in staat mag ook afgeleid geduid
worden. Het is dan huis 10, wat aangeeft dat de problematiek van haar huwelijk in maatschappelijk opzicht
van invloed en heel duidelijk zichtbaar was. Het inconjunct van de Maan op heer 12 laat zien dat ze voor haar
behoefte aan emotionele veiligheid steeds weer een
lastige onderhuidse spanning ervoer met die blinde
vlek van trouw en ontrouw. Het inconjunct geeft aan
dat zij aanvankelijk maar moeilijk kon inzien hoe het
nu eigenlijk in elkaar stak. Dat Jupiter ogenschijnlijk
een positieve inwerking had, lijkt meer te wijzen op de
vlucht die zij aanging in meerdere relaties. Nog even
het inconjunct. De oplossing van een inconjunct bestaat vooral uit een creatieve oplossing. Men kan het
dan ook zeker creatief noemen, dat zij na al haar om-
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zwervingen uiteindelijk opnieuw trouwde met Richard
Burton, haar eerste liefde. Hoe heeft het afgeleide 8ste
huis hierin een rol gespeeld? Dit huis staat met de cusp
in Steenbok. Maakt Stier een genieten van het huwelijk
duidelijk, Steenbok wijst op de “ernst des levens”,
maar slaat net als Stier op volhoudend op een doel af
gaan. Afgeleide heer 8 op de eerste graad van Waterman geeft aan dat vooral via mentale inspanning verandering kon worden bereikt.
Een ander voorbeeld
Een cliënte heeft nogal wat problemen met haar financiële zaken. Ze komt structureel steeds geld tekort maar
weet niet hoe ze er grip op kan krijgen. Hieronder haar
horoscoop.

Kort gezegd: van haar optimistische grenzeloosheid ten
aanzien van het omgaan met geld was zij zich niet bewust. Maar nu de remedie. Het afgeleide 8ste huis van
huis 2 uit de geboortehoroscoop wordt dan huis 9. Dat
afgeleide 8ste huis begint in Maagd. De transformatie
van haar probleemhuis 2 zal dus moeten liggen in het
goed ordenen en rubriceren, het praktisch overzicht
krijgen van alles wat met geldzaken te maken heeft en
het kritisch letten op de details. Afgeleide heer 8 staat
ingaand conjunct Pluto, een aanduiding dat ze echt
aanloopt tegen de dwingende noodzaak van verandering en het grip krijgen op haar financiën.

Meervoudig afgeleide huizen

Behalve inzicht krijgen in wat wij hier op aarde
aan bewustwording te doen hebben ten aanzien
van de omstandigheden waarin wij terecht komen om te leren en te ervaren, kunnen afgeleide
huizen soms ook duidelijk maken waarom wij
ons soms sterk betrokken voelen bij zaken die
niet direct uit onze horoscoop af te leiden lijken.

In dit voorbeeld is zichtbaar dat soms zonder afgeleide
huizen het probleem toch wel duidelijk wordt. Hier
zien we heer 2 in oppositie staan met Jupiter Boogschutter in het 12de huis.
Via de afgeleide huizentechniek krijgen we praktisch
hetzelfde te zien. De blinde vlek ten aanzien van geld
en materiële zekerheid in haar horoscoop, het afgeleide
12de huis staat met de cusp ook in Boogschutter.
Boogschutter is de opgewekte positieve schutter, voor
wie er nauwelijks grenzen bestaan. Niet alleen gaf ze
geld uit voor zichzelf maar nog veel meer aan cadeautjes voor anderen, het vieren van feestjes, het trakteren
in het algemeen. Ergens op visite gaan zonder grote
bos bloemen is ‘out of the question”!

Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 50 - Jaargang 7 – nummer 5

Een vrouw vroeg zich bij een consult af waarom zij zo betrokken was bij het ziekteproces
van het vriendje van haar oudste dochter, terwijl zij verder geen echte belangstelling had
voor deze jongen.
Ik stelde voor om te kijken welke invloed die
ziekte had op haar eigen horoscoop. De techniek is hetzelfde als de hierboven beschreven
methode, alleen zijn er meerdere stappen te
zetten. Allereerst kijken we naar de dichtst bijzijnde factor. Dat is de dochter. We geven in dit
geval huis 5 (kinderen en specifiek het oudste
kind) het predicaat “afgeleide 1ste huis”. De
huizenverdeling die dan ontstaat gaat geheel
over de dochter. In die afgeleide huizenring
vinden we het vriendje natuurlijk in het 7de huis. Nu
geven we dat huis het predicaat “afgeleide 1ste huis”.
De huizenring die dan ontstaat gaat geheel over dat
vriendje. Daar zoeken we het 6de huis, omdat die iets
kan vertellen over ziek zijn.
Het kan zijn dat u nu de draad, die moet leiden naar de
moeder in kwestie, kwijt bent. Daarom omschrijf ik het
nog eens met daarbij de volgorde in de huizenschijf
met de drie concentrische huizenringen. Zie de tekening hieronder.
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Personeel valt onder huis 6 van de horoscoop van het bedrijf, en het hoofd van die
afdeling valt in het 5de huis van huis 6,
dus in het 10de huis van het bedrijf (en
niet in huis 11, want bij het doortellen is
het huis van het onderwerp altijd het eerste van het afgeleide). Om een en ander
sneller te kunnen berekenen heb ik indertijd de afgeleide huizenschijf ontworpen.
De binnenste twee van de drie schijven
zijn instelbaar, zodat snel kan worden
gezien welk huis van de eigenaar van de
horoscoop beïnvloed wordt door het
onderwerp van zijn of haar betrokkenheid.
In de buitenste ring zijn nog eens de
onderwerpen per huis aangegeven. Omdat
de huizen in een horoscoop voor een
bedrijf of organisatie anders geduid
moeten worden is er naast de
psychologische schijf ook een aparte
huizenschijf voor organisaties
beschikbaar. U kunt ze bestellen bij
www.athelas.nl pagina “winkel”. De
kleurige uitvoering van deze schijven kan
ze tevens tot een leuke “mandala” maken
aan de wand van uw werkkamer!

De buitenste ring is de horoscoop van de moeder. Omdat de eerste stap de dochter betreft, kijken we naar het
vijfde huis van de moeder. De draaibare kleinere ring
erbinnen schuiven we nu zo dat huis 1 ervan naast huis
5 van de moeder komt te liggen. Deze kleinere ring
vertegenwoordigt nu de huizenvolgorde van de dochter.
In die ring kijken we naar huis 7, het huis dat betrekking heeft op haar vriendje. De binnenste kleine ring
draaien we nu zo, dat huis 1 naast huis 7 van de dochter
komt te liggen. De kleinste ring vertegenwoordigt nu
de huizen van de vriend van de dochter. Hier kijken we
naar huis 6, het huis van ziekte en gezondheid. Dat huis
ligt naast huis 12 van de dochter en dat weer naast huis
4 van de moeder. Toen de vraagstelling van de moeder
aan de orde was, liep net Neptunus haar vierde huis
binnen, de planeet van de emotionele betrokkenheid en
het aanvoelen van sferen en stemmingen.
Wilt u dit systeem gaan beproeven op uw eigen geboortehoroscoop, let er dan wel op dat er sprake moet zijn
van een betrokkenheid van u met het onderwerp. Een
zuiver abstracte zoekopdracht zal waarschijnlijk geen
herkenning geven. Dit werken met afgeleide huizen
kan ook gebruikt worden ten aanzien van horoscopen
van organisaties en bedrijven, alsook bij vraaghoroscopen. Bij bedrijven en organisaties geeft het snel inzicht
hoe bijvoorbeeld het hoofd van de afdeling personeel
zijn plaats in de organisatie heeft.
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Dré Aukes.
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Inwijding volgens Max Heindel

Allereerst mijn welgemeende felicitaties aan de heer
Ligteneigen met het verschijnen van het 50ste
nummer van ZANIAH. Maar niet alleen daarmee.
Ook voor zijn enthousiasme waarmee hij de astrologie verkondigt en onderwijst, waarvan zijn website getuigt. Vol trots en met respect spreekt de heer
Ligteneigen over zijn leermeester J. B. Gieles. Op
diens blad Sagittarius ben ik vele jaren geabonneerd geweest, en ik heb de heer Gieles ook zelf een
keer bij hem thuis, in Den Haag, ontmoet. Diens
‘min-één-systeem’ heb ik echter nooit kunnen
waarderen. U begrijpt, lezer, dat ik ook al jaren
intensief de astrologie beoefen.
Ger Westenberg
Aanvankelijk werkte ook ik met het huizensysteem van
Placidus en gebruikte ik alleen de zogenaamde majeure
aspecten. Door de journalist en astroloog Cornelis Gorter die vanuit Wageningen naar Nederlands Indië, nu
Indonesië, emigreerde, lukte het mij om vlak na de
tweede wereldoorlog zijn vier boeken: De techniek der
astrologie, Planetenloop en mensenlot, Astrologische
chronologie, en nr. 5 uit de Amulet serie: Onder welk
teken zijt gij geboren?, alsmede de complete serie van
zijn tijdschrift: Het Zuiderkruis, te bemachtigen.
Aanvankelijk was Gorter het huizensysteem van Regiomontanus toegedaan, maar veranderde van gedachte door de vele bewijzen die andere astrologen aan
de hand van voorbeelden in zijn maandblad Zuiderkruis aantoonden en ging hij over op Campanus. In
de jaren 1950 waren er nog geen computers, en rekenmachines werden alleen op kantoren gebruikt. Alles
moest met de hand worden uitgerekend. Omdat ik geen
wiskundige aanleg heb, maakte ik gebruik van de tabellen die Gorter in Astrologische chronologie geeft, om
te kijken in hoeverre ik daar iets mee kon. Het lukte mij
niet alleen om mijn precieze geboortetijd te reconstrueren, maar ook de geboorte van mijn kinderen vooruit,
op de dag nauwkeurig, te bepalen. Dit is een vijfde huis
aangelegenheid, en het klopte met Campanus - dit
laatste uit de horoscoop van mijn vrouw. In de beginjaren van 1960 kwam ik in aanraking met de astrologische geschriften van de Duitse wiskundeleraar dr. Walter A. Koch. Zijn boekje Aspektlehre nach Johannes
Kepler boeide mij in het bijzonder. Johannes Kepler,
die behalve astronoom ook een kundig astroloog was,
beschrijft in zijn boek De harmonie van de wereld in
1619, (in het Latijn geschreven), in hoofdstuk V, aan
de hand van wiskundige voorbeelden, welke astrologische aspecten er bestaan, maar ook welke er niét
bestaan. De Duitse vertaling door Max Caspar verscheen in 1939. Een heruitgave in het Duits verscheen
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in 2005 bij Marixverlag, Was die Welt im Innersten
Zusammenhält, (blz.501-525) ISBN 3-86539-015-3. En
in het Engels in 1997 bij The American Philosophi-cal
Society, The Harmony of the World, (blz. 326-348)
ISBN 0-87169-209-0. Het betreft boek 4, hoofdstuk 5:
‘over de oorzaken van de invloedrijke configuraties en
van hun graden in getal en volgorde’. Als u dat hoofdstuk in het Duits of Engels hebben wilt, zend ik dat per
e-mail toe westenberg46@zonnet.nl .
Veel astrologiebeoefenaars duiden achteraf gebeurtenissen die zij menen te kunnen afleiden uit bepaalde
progressieve aspecten, die echter vaak met de gebeurtenis zelf niets te maken hebben, zoals de heer Ligteneigen ook opmerkte.
Kepler geeft de invloed van deze aspecten niet weer.
Om daar achter te komen heb ik meer dan 30 jaar de
aspecten bijgehouden uit vraaghoroscopen of uurhoeken waarvan de uitkomst mij later bekend werd. Door
uurhoeken wordt men niet misleid in het geven van een
uitkomst; die is goed of fout. Het vereist wel grondige
kennis van de astrologie voordat men zich hieraan kan
wagen.
De werking van de aspecten voor zover op dit moment
bekend, is in bijgaande tabel weergegeven. De aspecten
met een positieve werking zijn zwart gekleurd, die met
een negatieve werking rood. U, lezer, kunt nu zelf ook
oefenen en nagaan of datgene wat ik beweer overeenstemt met uw eigen bevindingen
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Ik heb altijd interesse gehad in het bijzondere, het niet
alledaagse, het ogenschijnlijk onverklaarbare. Dat geldt
ook op astrologisch gebied. Toen de heer Ligteneigen
mij liet weten dat ik ook van Max Heindel iets mocht
weergeven, was mijn keuze snel gemaakt. Heindel
noemt enige voorbeelden die te maken hebben met
inwijding, een onderwerp dat u in de astrologische
literatuur sporadisch aantreft. Daarom wil ik u drie
horoscopen laten zien die alle betrekking hebben op
inwijding: één uit het boek van Max Heindel, genaamd:
Astrologie (De boodschap der sterren), in het Nederlands verschenen
in 1924 bij P. Dz. Veen te Amersfoort. horoscoop nr. 2, blz. 234237, De wachter op de drempel.
Eén horoscoop uit het tijdschrift
Rays from the Rose Cross van mei
1916 op blz. 9 en 10 waarbij ik zelf
weliswaar nog extra gegevens heb
opgezocht, die uit verscheidene
boeken van Heindel tot een geheel
zijn verwerkt en waarvan de beschrijving eveneens van Max Heindel is. En een derde voorbeeld dat
door mevr. Heindel in de studentenles van mei 1934 wordt genoemd.

De Rozenkruisers leren dat als iemand op het punt staat
ingewijd te worden- waardoor hij of zij zich zowel
bewust in de stoffelijke wereld als in de geestelijke
wereld wordt - men eerst een afschuwelijk wezen op
het geestelijke gebied moet passeren. Dat wezen of die
elementaal is samengesteld uit al het verkeerde dat men
in voorgaande levens nog niet heeft uitgeboet. Men
dient te erkennen dat dit nog schulden van hem of haar
zelf zijn die men zo snel mogelijk zal inlossen. Dit
wezen wordt ‘de wachter op de drempel’ (naar de geestelijke wereld) genoemd.
Het tweede voorbeeld is van iemand, genaamd Rollo
Smith, die op het punt stond zijn eerste inwijding te
ondergaan, maar voor dit wezen terugschrok en zodoende niet kon worden ingewijd.
Het derde en laatste voorbeeld is van een man, een
chirurg, die in zijn voorgaande leven een ingewijde
werd, maar door roken en het gebruik van verdovende
middelen zijn zenuwstelsel zodanig had beschadigd,
dat hij zich daar niets meer van kon herinneren.
Bij het woord ‘inwijding’, denken de meeste mensen
aan het ondergaan van een bepaald ceremonieel, vaak
tegen betaling van een zeker bedrag, bij een of ander
genootschap. Daar is hiervan geen sprake. Hier wordt
iets geheel anders bedoeld, namelijk een innerlijke
ervaring bij volledig waakbewustzijn ondervonden, die
de kandidaat in staat stelt bewust de geestelijke werelden te betreden op elk moment wanneer hij of zij dat
wenst.
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Het achtste huis is dat van het dodenrijk. Hieronder
vallen o.a. de dood, erfenissen en occulte oefeningen.
Het twaalfde huis ligt achter het eerste huis, de persoonlijkheid. Het symboliseert datgene wat onbekend
en onbewust is, beslotenheid als ziekenhuizen en inrichtingen, en ook inwijding vallen hier onder. Beide
huizen dienen dan ook te worden bezien.

Deze horoscoop uit De boodschap der sterren, is gezien het onderwerp, enig in zijn soort. Samengevat zegt
Heindel: ‘Deze horoscoop toont een van de merkwaardigste geestelijke toestanden die ik ooit ben tegengekomen. In de herfst van 1910 vertelde een vriend mij
het treurige geval van een jongen, die gekluisterd aan
zijn bed, op zijn buik en ellebogen lag en onophoudelijk, als gebiologeerd, naar een bepaald punt in de hoek
van de kamer staarde terwijl zijn hele lichaam voortdurend schokte en hij snikte en kreunde. Op verzoek van
die vriend bezocht ik die ongelukkige jongen en zag dat
het voorwerp dat zo sterk zijn aandacht trok, met een
zelfde macht als waarmee een slang een vogel betovert
om die te verslinden, een elementaal was, zo verschrikkelijk, als ik nooit eerder gezien had. Het leek op een
vormloze, geleiachtige massa met op verscheidene
plaatsen grote, groene ogen. Om de paar seconden
schoot een puntig, op een zwaard lijkend, projectiel uit
de meest onverwachte plaatsen van zijn lichaam en
doorboorde de jongen. Dan, hoewel het monster geen
mond had waarmee het kon lachen, scheen het te stuiptrekken van vijandig genot over de angst en de pijn die
hij had veroorzaakt. Op andere momenten scheen één
van de ogen, op iets dat leek op een slurf, uit het monster te schieten, die dan vlak voor de ogen van zijn
slachtoffer stilhield en erin staarde met een dwingende
kracht en een angstaanjagende intensiteit.
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Staande aan de rand van het bed, stuurde ik een stroom
van kracht naar de basis van de hersenen van het arme
slachtoffer en trok hem zo naar mij toe in een poging
de betovering te breken. Maar de demon had het bewustzijn van de jongen zo in zijn macht, dat er gevaar
bestond de geest en het lichaam van de jongen vaneen
te scheuren. Ik staakte daarop mijn poging met het
voornemen, met de onbevreesdheid die het gevolg is
van gebrek aan ervaring, de elementaal op zijn eigen
terrein te bestrijden. Maar die avond raadde de Oudere
Broeder [van het Rozenkruis] mij aan voorzichtig te
zijn en de aard en het ontstaan van het monster te onderzoeken alvorens te handelen.
Onderzoek in ‘het geheugen der natuur’ bracht aan het
licht dat de geest van de jongen in een voorgaand leven
aan een ingewijde in de orde der Jezuïeten had toebehoord. Dat hij toen een dweper van het vurigste soort
was, zeer wreed en gevoelloos, maar volkomen onpersoonlijk, met geen ander doel in zijn leven dan de belangen van zijn orde te dienen. Zonder gewetensbezwaar offerde hij de gezondheid, de bezittingen en de
reputatie van anderen op als dat de orde ten goede
kwam. Hij zou zichzelf eveneens hebben opgeofferd,
want het was hem diepe ernst. Liefde was even vreemd
aan zijn karakter als haat, maar zijn geslachtsdrift was
buitengewoon sterk. Innerlijk verscheurde deze hem,
maar overmeesterde hem nooit. Hij was te trots om zijn
hartstocht te tonen, zelfs aan degene die hem had kunnen voldoen en zo ontwikkelde zich bij hem een geheime gewoonte. Men moet niet denken dat hij eraan
verslaafd raakte; hij, de onsterfelijke geest, bestreed
zijn lagere aard door bidden, kastijding, vasten en alle
andere denkbare middelen. Soms dacht hij de overwinning te hebben behaald. Maar als hij dat het minst verwachtte stond het dier in hem weer op en ontbrandde
de strijd als nooit tevoren. Dikwijls kwam hij in verzoeking zich te mutileren. Maar hij verachtte deze manier van doen, als zijnde een man onwaardig, vooral
een man die de priesterwijding had ontvangen.
Tenslotte werd de inspanning hem te machtig. Op een
krachtige jeugd volgde een middelbare leeftijd met
zwakke gezondheid. Voortdurende pijn verhoogde zijn
mentale zielenpijn en zo werd uit lijden mededogen
geboren. Hij bleef niet langer onverschillig voor de
kwellingen die de slachtoffers van de inquisitie te verduren hadden. Van nature een fanaat en vol geestdrift
in elke richting waarin zijn daadkracht en energie een
uitweg zochten, sloeg de weegschaal om naar het andere uiterste. Net als Paulus, vocht hij nu om hen te beschermen, die hij vroeger vervolgd had. Zodoende
haalde hij zich de vijandschap van de inquisitie op zijn
hals. Tenslotte, gebroken naar lichaam maar met onbuigzame geest, viel hij ten offer aan de martelingen
waaraan hij vroeger zelf zo menigeen had onderworpen.

Door de oprechtheid van zijn karakter, en zijn latere
leven, verdiende hij het recht van toelating tot een mysterieschool en bekwaamde hij zich tot het voorrecht,
om in toekomstige levens, als onzichtbare helper te
werken. De wet van aantrekking deed hem geboren
worden in een Amerikaans gezin waarmee hij vroeger
bevriend was en waarvan hij een zenuwstelsel ontving
dat hoog genoeg gestemd was voor zijn ervaring.
Hij viel ten prooi aan de demonische belichaming van
zijn vroegere daden, het verschrikkelijke monster dat
door esoterici ‘de wachter op de drempel’ wordt genoemd, waar de neofiet langs moet voordat hij of zij
bewust de geestelijke werelden kan betreden. Deze
vreeslijke vorm had zijn bezieling gehaald uit de daden
van wreedheid die de man in zijn vorige leven had
begaan. Het monster was gevoed met de vervloekingen
van zijn gemartelde slachtoffers en zwolg in de geur
van hun bloed en zweet, zoals dat bij elementalen het
geval is. Het was in elk opzicht een monster. De dood
van zijn verwekker had het latent gemaakt, maar met
diens wedergeboorte sloeg het uur der vergelding.’
Tot slot zegt Heindel: ‘Daar er [in de horoscoop] zoveel goede aspecten zijn om hem te helpen, is het onwaarschijnlijk dat hij eraan te gronde zal gaan. Als de
progressieve ! de conjunctie met ^ bereikt en de @ het
G van de ! gepasseerd is, kan een merkbare verbetering verwacht worden. Ondertussen zal deze jongeman
alleen moeten vechten met zijn door hemzelf geschapen duivel. Als de geheime gewoonte in zijn vorig
leven zijn levenskracht niet had ondermijnd, zou een
geboorte onder een sterker teken hem groter lichamelijk uithoudingsvermogen hebben geschonken en de
overwinning des te zekerder hebben gemaakt.’ 1
Deze, toen zeventien jarige jongeman, werd geboren op
3 april 1893 om 9.00 CTS, wat een GMT geeft van
14.57.00 en een Sterrentijd van 21.45.38. Hij werd
geboren op 43. 00 N.Br. en 90.50 W.L., wat overeenkomt met Dodgeville, iets ten westen gelegen van Madison in de staat Wisconsin.

1
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Max Heindel, De Boodschap der Sterren, Amersfoort 1924, blz. 234-237.
Zie eveneens van Heindel, Het Web van het Lot, Amsterdam 1928,
hfst. 3 en 4.
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Voorbeeld-2: Rollo Smith
Volgens zijn akte van overlijden2, werd Ralph Smith op
9 november 1862 te Clarksville, in de gemeente Clinton, in Ohio, geboren (39.24.05 N.Br en 83.58.53
W.L). In die tijd werden daar geen tijdstippen van geboorte genoteerd. Op een groepsfoto steekt Rollo ver
boven de andere personen uit. Hij was zeer lang en
slank, leed meer dan 20 jaar aan longtuberculose waaraan hij op 9 januari 1930 overleed. Verder is bekend
dat hij van beroep timmerman en later handelaar was
en dat zijn huwelijk op 17 juni 1903 werd gesloten. In
De boodschap der sterren noch in Astrodiagnose komt
zijn horoscoop voor en in het archief van Mount Ecclesia zou de horoscoop zich evenmin bevinden. Voor het
vinden van zijn geboortetijd waren er dus slechts twee
gegevens bekend:
1e Zijn huwelijk op 17 juni 1903 met de 20 jaar jongere
Pearl Blythe.3 Primaire boog 2.53.47. In de horoscoop
worden jeugdigen aangewezen door Mercurius. De
primaire asc. stond toen opposiet (28.14) # die heer is
van het 5e huis, geliefde, en latere echtgenote. De pr. !
was toen 28.17 9 en stond F # en 72.06 ^, die o.a.
heer is van zijn MC, de maatschappelijke status. Venus, de planeet van de liefde was pr. 47.35 (harmonisch) op de asc.; en 74.23 (disharmonisch) op ^; en
74.46 op de cusp van 8, seksualiteit binnen het huwelijk.

is van zijn 6e huis, ziekte; en 160.09 de !. De pr. %
stond 72.08 op de asc. Jupiter stond pr. 24.22 &, de
maaier 126.33 * en 160.42 %. Saturnus pr. was 132.37
op de asc. De vele harmonische aspecten geven aan dat
de dood als een verlossing moet zijn gekomen voor iemand met een lichaam dat al 20 jaar aan tuberculose
leed. Het resultaat geeft de horoscoop zoals hier staat
afgebeeld met een LMT van 13.00.00, 18.35.56 GMT
en een Sterrentijd van 16.14.42. Rollo Smith stond
tegenover zijn Wachter op de Drempel, die de toegang
tot de geestelijke werelden verspert, op een van de
laatste dagen dat hij Heindel hielp met het eerste gebouw. Dat moet rond 24 november 1911 geweest zijn.
Primaire boog 3.31.15. Er waren toen de volgende progressies: De primaire asc., 2 12.04.16, stond toen 40.16
de @ en 139.51 &. De pr. &, 7 5.16.00, stond 132.34 de
asc., dat als ruim moet worden opgevat, maar de pr. !
0 6.53.21 stond 84.29 ( en 90.06, dus bijna precies G
%..
Over Rollo Smith lezen wij in de maandelijkse studentenles van 1 mei 1938 het volgende: ‘Hij [Smith] was
een vergevorderde proefleerling die vanaf het allereerste begin met het werk verbonden was. Toen het gebouw bijna klaar was mocht hij op de bovenetage een
kamer betrekken. Op zekere ochtend, tijdens het ontbijt, was hij erg terneergeslagen en toen hem gevraagd
werd of hij ziek was, antwoordde hij, dat hij de gehele
nacht een verschrikkelijke tijd had doorgemaakt met
een demon die hem niet wilde laten slapen. Hij was erg
bang en vocht ermee uit
alle macht. Hij dacht dat
het een elementaal was.
Max Heindel nam meteen
het woord en vertelde hem
dat het zijn ‘wachter op de
drempel’ was en zei ook
dat hij, Heindel, geprobeerd had zijn aandacht te
trekken en te zeggen er niet
bang voor te zijn, maar dat
Smith zich door angst verblind had voor welke hulp
dan ook.

2e Zijn overlijden aan tbc op 9 jan. 1930. Primaire boog
4.50.30. De primaire asc. stond toen exact F %, die
heer van het 8e huis is, de dood; 15.19 op de @, die heer
2

Van de: State of California, department of Health and Services,
County of Riverside, akte 3355, door bemiddeling van Norman
Schwenk.
3 Van de: Sate of California, County of Los Angeles, Marriage License
nr 1337. Met dank aan Norman Schwenk.
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Toen stelde Smith de vraag wat de gevolgen van zijn
vreesachtigheid zouden zijn, van zijn worstelen en het
weigeren de Wachter te onderkennen. De heer Heindel
antwoordde, dat hij de gelegenheid om de Wachter te
overwinnen voorbij had laten gaan en dat deze hem in
dit leven niet meer zou lastigvallen.’.
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Na enige tijd zei ik iets waarop hij mij onwezenlijk
aanstaarde, want ik had op iets gezinspeeld dat tijdens onze ontmoeting in de Tempel was voorgevallen. Hij liet duidelijk blijken dat hij hier totaal niets
van afwist. Ik had echter zoveel gezegd, dat ik
meer moest vertellen om niet voor gek te worden
versleten. Ik vertelde hem daarom dat hij beweerd
had zich alles te herinneren; wat hij ontkende.’

Voorbeeld-3: Mister-X, alias dr. W.
In Rays from the Rose Cross van mei 1916 op blz. 9 en
10 komt een vraag voor die afgedrukt staat in Vragen
en Antwoorden, deel 2, als vraag 1384 en welk verhaal
eveneens is terug te vinden in Occulte beginselen van
gezondheid en genezing hoofdstuk 7. In genoemde
Rays van mei 1916 komt iets verder, op blz. 16 en 17,
de beschrijving van twee horoscopen voor van een
echtpaar, waarvan na onderzoek blijkt dat de daar genoemde heer X dezelfde persoon moet zijn als dr. W.
Wij laten nu Heindel zelf aan het woord en vatten samen wat in bovengenoemde bronnen vermeld staat.
‘Eens een leerling, een lekenbroeder van een mysterieschool, altijd een leerling, een lekenbroeder.’
Ik zal een voorval aanhalen dat dit illustreert. Vele
jaren geleden, zag ik op een vergadering van een
occulte [theosofische] vereniging aan de kust van
de Stille Oceaan [Los Angeles] een man die ik X
zal noemen. Hij was zichtbaar rijk en voornaam
terwijl ik arm en onbeduidend was, dus verkeerden
wij in verschillende werelden en maakten geen
kennis met elkaar. Jaren later, toen ik in Duitsland
meegenomen werd naar de Tempel, ontmoette ik,
na mijn inwijding, een aantal lekenbroeders waaronder de heer X. In de Tempel begroette hij mij
echter hartelijk en het bleek dat hij op dat moment
een hogere graad had dan ik. Wij spraken enige tijd
over verschillende zaken die onze gemeenschappelijke belangstelling hadden. Hij vertelde mij waar
hij woonde en dat hij mij eens, als zijn gast, hoopte
te ontvangen, wat ook mijn wens was. Toen ik naar
Amerika terugkeerde zag ik er dan ook met verlangen naar uit hem in zijn stoffelijk lichaam te ontmoeten daar hij mij, een jonge neofiet, veel dingen
zou kunnen uitleggen en leren, daar ik toen nog niet
bekwaam genoeg was om al mijn ervaringen in de
geestelijke wereld naar mijn stoffelijk bewustzijn
over te brengen.
Toen ik een jaar later in de stad aankwam die de
heer X mij genoemd had vertelde wederzijdse
vrienden dat hij mij verwachtte en er met verlangen
naar uitzag mij te ontmoeten. Bedenk dat ik de heer
X stoffelijk kende, maar dat de heer X met mij
nooit in mijn stoffelijk lichaam had kennisgemaakt.
Toen wij elkaar ontmoetten liepen wij toch naar elkaar toe als oude vrienden en schudden elkaar de
hand. Hij scheen ook mij te herkennen en noemde
mij bij mijn naam. Alles scheen er op te wijzen dat
hij wist wat zich had afgespeeld toen wij beiden
buiten ons lichaam waren. Want in de Tempel had
hij mij verteld dat hij zich alles herinnerde wat hij
meemaakte als hij buiten zijn lichaam was. Dit geloofde ik natuurlijk, want hij had een veel hogere
graad dan ik, die net tot de eerste was toegelaten.
4

Vraag 25 gaat hier ook over.
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Tegen het einde van ons gesprek verzocht hij mij
dringend te proberen erachter te komen waarom,
hoewel hij een lekenbroeder van de Orde van het
Rozenkruis was, hij zich niet kan herinneren wat er
gebeurt als hij buiten zijn lichaam is.
Ik wist dat hij bij verscheidene Tempeldiensten
aanwezig was; hij had eraan deelgenomen. Toch
was hij in zijn stoffelijk brein volkomen onkundig
van wat er had plaatsgevonden.
Enige tijd later brachten navraag en onderzoek aan
het licht dat hij in een vorig leven toegang tot de
Tempel had gekregen. Maar dat het roken van sigaretten en het gebruik van alcohol en verdovende
middelen in dit leven zijn verstand dusdanig hadden beneveld dat het voor hem onmogelijk was er
ook maar enige ervaring in de onzichtbare wereld
op af te drukken.
Toen ik weer in mijn stoffelijk lichaam was en hem
dat vertelde, deed hij een moedige poging met zijn
slechte gewoonten, die hij erkende, te breken. Na
enige tijd van onthouding bemerkte hij niet buiten
verdovende middelen, drank en sigaretten te kunnen.
Buiten zijn lichaam kan hij nog altijd gaan en staan
waar hij wil en zijn plaats innemen onder de andere
ingewijden van zijn Orde. Maar in zijn lichaam
wordt hij gehinderd door zijn ziek, misbruikt brein.
Het lijkt mij waarschijnlijk dat het vele levens van
op de juiste manier leven zal vereisen voordat hij in
staat is weer een gevoelig denkvermogen op te
bouwen dat het mogelijk maakt herinneringen vanuit de onzichtbare wereld naar de zichtbare over te
brengen.’
In hetzelfde exemplaar van Rays mei 1916 5 is de horoscoop van de heer X, die hier dr. W. wordt genoemd,
en diens echtgenote beschreven. Bovenaan het artikel
staan twee horoscopen afgebeeld met als titel ‘De band
die bindt’. Dat het hier om dezelfde persoon handelt,
wordt al snel duidelijk uit de beschrijving die Heindel
bij de horoscoop geeft. Zo zegt hij onder andere het
volgende:
‘De man heeft zowel het uiterlijk van de Weegschaal als de Schorpioen. Mars en Mercurius maken
hem groter dan een zuiver Schorpioentype en Mercurius maakt het voorkomen wat donkerder. De oppositie van Mars en Neptunus maken zijn vlees
5

Rays from the Rose Cross, May 1916, blz. 16-17. ‘The tie that binds.’
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kwabbig. Het hele teken Boogschutter staat in het 2e
huis, dus is Jupiter de heer, die driehoek Zon staat.
Ook Venus bevindt zich in het 2e huis en dat is een
van de gunstigste aspecten op financieel gebied in
het hele gamma. Wij mogen daarom oordelen dat,
welke problemen er zich in dit gezin ook de kop
opsteken, het onderliggende probleem geen geldgebrek is, wat zo vaak het geval is. Het beroep van de
man wordt aangewezen door het rijzende teken
Schorpioen met de Zon en Mars erin. Mars is eveneens heer van het 6e huis, dat het soort werk aangeeft. De Zon is heer van het 10e huis dat zijn sociale status aangeeft. Hij is medicus, chirurg, maar het
lijkt vreemd dat een man zulk een geleerd beroep
kan vervullen met beide aanwijzers voor het verstand - dat wil zeggen de Maan en Mercurius - zonder aspecten [maan 144 Mercurius +; maan 12 Neptunus +; maan 150 Asc. -; Mercurius 24 Mars +;
Mercurius 150 Saturnus -; Mercurius 156 Neptunus
+; Mercurius 144 Pluto + (GW)]. Verstandelijk
moet er iets niet in orde zijn en dat is ook zo. … Dit
toont aan dat het verstand die richting [van ziekte]
uitgaat. Bovendien toont het vierkant tussen Uranus
en Venus aan dat hij een hypernerveus karakter
heeft en Neptunus in de Stier, het teken dat de keel
beheerst, geeft aan dat hij geneigd is zijn eigen medicijn te slikken ... iets waarvan elke medicus weet,
dat dit buitengewoon gevaarlijk is. Hij is inderdaad
verslaafd aan morfine. Hij werd al enige malen in
een kliniek opgenomen, maar op dit gebied is hij
geestelijk gestoord.’

Deze man werd geboren in 1882. Toen Heindel hem bij
de theosofen ontmoette, in 1904, was hij ongeveer 22
jaar, in 1910, 28 jaar.
Deze horoscoop, met beschrijving, staat weergegeven
in Rays van mei 1916 op blz. 16 en 17. Bij narekenen
blijkt dat er enige slordigheden in de berekening voorkomen. Als de horoscoop berekend wordt voor 38
N.Br en 94 W.L. om 6.00 LMT, geeft dat een GMT
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van 12.16.00 en een Sterrentijd van 8.26.57, en blijkt
dat er bij de horoscoopberekening in Rays een optelfout
is gemaakt bij de stand van de @ die afgerond niet 0.41
maar 0.51 is, en bij % die niet 17.20, maar 17.30 staat.
Op het 11e en 12e huis kan volgens het huizensysteem
van Placidus nooit 0 graden staan bij genoemde
sterrentijd en noorderbreedte. Afgerond moet dat zijn
op het 11e huis 6 7 en het 12e huis 7 6.
De horoscoop opnieuw berekend volgens Campanus en
met de Maan gecorrigeerd voor parallax geeft dit bovenstaande horoscoop. De geografische positie laat
zien dat de man geboren is in de buurt van Hutchinson,
Kansas, dat noordoostelijk van Wichita ligt.
Op de asc. staat 29.46 7, met als heer, $. Deze
maakt een 165 (harmonisch) aspect met ^, die in 4
staat. Jupiter op zijn beurt, staat H de asc., wat belangstelling geeft voor o.a. het beroep van medicus. Maar
ook de 8 staat op de ascendant, met diens heer % erin
en de !, wat wijst op interesse in chirurgie. Het harmonische (164.53) aspect van $ met ^, die in 4
staat, maakt dat iemand van lekker eten houdt, vandaar
dat deze man een ‘kwabbig postuur’ heeft, zoals Heindel schrijft. Maar dit aspect geeft eveneens aan, met $
die in het 2e huis is, dat van financiën, met de ! daar
eveneens harmonisch op, dat de man rijkelijk over geld
beschikte.
Neptunus is de planeet die de geestelijke werelden
symboliseert. Neptunus harmonisch (156 graden) op #
wijst op geestelijke begaafdheid bij de man. ( staat
echter disharmonisch op de ascendant, wat zijn verslaving weergeeft aan genotmiddelen en verdovende middelen waardoor hij zich
onmogelijk kon herinneren wat er ’s nachts, als
hij uit zijn lichaam was,
voorviel. Neptunus staat
ook K %, de heer van de
asc. Een oppositie is een
keuze aspect tussen het
goede en het kwade. Als
( G % zou hebben
gestaan was het zeker dat
deze man zich
aangetrokken zou hebben
gevoeld en misschien
beoefenaar was geworden, van zwarte magie. Daar is hier gelukkig
geen sprake van, wel is
het een signaal dat de man erg moet oppassen daarnaar
niet af te glijden
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JUBILEUM-AANBIEDINGEN

1. Oude jaargangen Zaniah
Alle jaargangen vanaf 2008 t/m 2014 (nummer 1 tot en met nummer 50) op een CD gebrand voor de jubileumprijs van € 50,00, inclusief verzendkosten.
2. Astrologisch computerprogramma Newcomb Versie-5.
Voor specificaties zie: http://home.kpn.nl/jligteneigen/NewcombV5.html
Inclusief twee demo-CDs met video’s en instructies.
Handleiding aanwezig binnen het programma.
Speciale jubileumkorting van 50% op de normale prijs van € 170,00
U betaalt: € 85,00 , exclusief verzendkosten
Verzendkosten Nederland: € 4,00
Verzendkosten buitenland: € 10,00
3. Boek over de Vaste Sterren in combinatie met een consult
Voor informatie over het boek, zie: http://home.kpn.nl/jligteneigen/boekvs.html
Speciale jubileumaanbieding: boek tegen de normale prijs, maar met € 50,00 korting op
een astrologisch consult, die een normale prijs van € 120 heeft.
U betaalt: € 25,00 voor het boek, exclusief verzendkosten
Verzendkosten Nederland: € 4,00
Verzendkosten buitenland: € 10,00
U ontvangt het boek met een speciale kortingsbon t.w.v. € 50,00 op een astrologisch
consult bij Johan Ligteneigen, geldigheidstermijn van 1 jaar voor een consult vanaf datum uitgifte kortingsbon.
• Al deze jubileumaanbiedingen zijn uitsluitend geldig van 12 t/m 31 oktober 2014
en uitsluitend voor de ontvangers van de grote Zaniah en de mini-Zaniah.
• Schrijft u altijd een mail aan de auteur (Jligteneigen@hetnet.nl ) om uw keuze(s)
kenbaar te maken mét vermelding van uw adresgegevens voor de toezending van
het gevraagde.
• Uw overmaking van het bedrag op bankrekening NL22INGB0005359262 t.n.v.
J. Ligteneigen te Lelystad.
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De mini-Zaniah gaat verdwijnen per januari 2015.

J. Ligteneigen
Eind 2009 werd de laatste gratis Astrologische
Nieuwsbrief verspreid onder de ingeschreven personen.
Vanaf 2010 werd het astrologisch E-magazine Zaniah
geboren en inmiddels volgen velen dit E-magazine
vanuit hun astrologische interesse. Zaniah is een betaald abonnement dat eerst 7, soms 8 keer per jaar uit
kwam en gemiddeld minstens 20 bladzijden A4 pure
astrologische tekst bevatte, zonder advertenties. Dit is
de laatste jaren uitgegroeid tot minstens 24 bladzijden
tekst op A4, zonder advertenties.
Om de gratis leden uit 2009 nog een soort service te
verlenen werd het plan uitgedacht om een GRATIS
mini-Zaniah te distribueren onder deze mensen. De
gratis mini-Zaniah verscheen altijd op dezelfde datum
als de uitgebreide Zaniah en werd dus naar de nietbetalende personen gestuurd. De mini-Zaniah bevatte
slechts 1 artikel uit de grote Zaniah en deelde ook alle
andere kleinere informatie, zoals de inleiding en het
overzicht van astrologielezingen.
De Mini-Zaniah werd in februari 2011 voor het eerst
uitgegeven als zijnde mini-Zaniah Nr. 23. Sindsdien
zijn er per 14 december 2014 precies 22 miniZaniahs gepubliceerd, hetgeen overeenkomt met ca.
1 jaar volledig Zaniah-abonnement, want elke Zaniah bevat doorgaans vijf artikelen.
Het onderwerp Interpretatie kwam zeven keer voor,
gevolgd door zes keer Mundane Astrologie en ook zes
keer Tips & Trucs en de rubriek Medische Astrologie
werd drie keer gepubliceerd in de mini-Zaniah. Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen in al
deze 22 mini-Zaniah’s.
Nr.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Inhoud
Interpretatie - heerser hor.
Mundaan - Ingress
Tips & Trucs - solaar
Tips & Trucs - planetarium
Tips & Trucs - syzygy berekenen
Mundaan - eclipsen
Regel van Hermes
Zomertijd in Ned. België
Special Venus - de rol van Venus
A-Z: matutine & vespertine
Mundaan - België
Medisch - Raphael-1
Medisch - Raphael-2
Medisch - spraak
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44
45
46
47
48
49
50
51

Mundaan - VS
Mars - de planeet Mars in de horoskoop
De constellatie Ophiuchus
Horoskoop kabinet Rutte-II
Mundaan - Zonne-ingress, deel-1
Toewijzing typen personen aan planeten
Jubileum-uitgave - Dré Aukes
Speciaal Maan - Algemene inleiding

Ik heb onderzocht dat van alle mini-Zaniah lezers
slechts 3% heeft besloten om een abonnement te nemen
op de grote Zaniah. DRIE procent tussen februari
2011 en juni 2014. Ofwel men vindt het niet interessant genoeg om welke reden dan ook, ofwel men heeft
er geen € 25 voor over om zes keer per jaar een grondig
astrologisch E-tijdschrift te ontvangen van minstens 24
pagina’s tekst met zeer veel diepgaande kennis over de
astrologie die men bijna nergens anders meer tegenkomt. Het zij zo, het zijn ontwikkelingen waaraan ik
ook niets kan veranderen, ondanks vele frappante uitspraken die bewaarheid zijn geworden en die men op
een spoor zou kunnen zetten om er meer over te weten.

Met ingang van 1 januari 2015 zal uitsluitend
de grote Zaniah nog verschijnen, nog steeds met
de frequentie van zes keer per jaar en met een minimale
inhoud van 24 bladzijden astrologische tekst. Voor de
reguliere Zaniah-leden verandert er dus helemaal niets.

Aanbieding voor de mini-Zaniah lezers
U kunt uw gratis mini-Zaniah nu omzetten
naar een betaald abonnement op de grote Zaniah voor een prijs van € 25 per jaar, ingaande
per datum van overmaking.
De reguliere prijs voor een jaarabonnement op Zaniah
is sinds 2010 altijd al € 25 geweest, maar zal met ingang van 1 januari 2015 € 30 gaan bedragen. U kunt
met bovenstaande aanbieding dan € 5,00 besparen.
Hiervoor ontvangt u dan zes keer per jaar de grote Zaniah op elke tweede zondag van de maanden februari,
april, juni, augustus, oktober en december. De prijs van
de grote Zaniah zal vanaf 2015 de komende drie jaar
niet meer gewijzigd worden en dus steeds € 30 bedragen.
U kunt als mini-Zaniah lezer overstappen op de
betaalde Zaniah door een mail te sturen naar uw
auteur op het volgende adres:
Jligteneigen@hetnet.nl Dit dient u te doen vóór 24
december 2014, want tot zolang duurt deze aanbieding.
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Martien Hermes:
De zelfmoord van Robin Williams en de
hellenistische geboortehoroscoop.

Martien Hermes is geboren in maart 1959. Na zijn opleiding tot aardrijkskundedocent en een studie geschiedenis kwam hij in 1983 in contact met de alternatieve geneeswijzen en vervolgens met zijn passie: de astrologie.
Martien praktiseert en doceert sinds 1985. Hij is gediplomeerd astroloog (door het NGPA, later het AVN). Martien heeft zich uitvoerig bezig gehouden met Freudiaanse- en Jungiaanse psychologie en het counselen en de
toepassing ervan in de astrologische consultatiepraktijk. Sinds 1998 heeft Martien zich gespecialiseerd in de
klassieke astrologie, die voor hem een schatkist aan vakkennis bleek te zijn. In dit ingezonden artikel analyseert
Martien de dood van Robin Williams die de wereld recentelijk schokte door zijn plotseling overlijden.
Om de specifieke paginaopbouw van Martiens artikel te behouden, is besloten om dit artikel in de 1-koloms stijl
te plaatsen. Specifieke tabellen zijn 1-op-1 overgenomen om de planeet- en aspectsymbolen te behouden.
Martien Hermes

Tijdens onze vakantie hoorden we het treurige nieuws dat acteur en komiek Robin Williams op 11 augustus 2014 een eind aan zijn leven gemaakt had. Ik ben een groot fan
van de man en altijd verbaasd over de nimmer eindigende stroom van grappen en grollen tijdens interviews en in zijn shows. Ik vond Williams een komisch genie, hyper,
maar hilarisch. In dit artikel presenteer ik de methode van de Griekse astroloog Vettius
Valens (1e eeuw na Chr.) om vast te stellen welke horoscoopfactoren mogelijk wijzen
op een gewelddadige dood, danwel zelfdoding. Ik wil nagaan in hoeverre zijn aanpak
informatie geeft hierover in de horoscoop van Williams. Dit soort onderzoek doe ik
nooit voor consulten. Ik doe het hier om een klassiek astrologische methode te presenteren die weinig mensen kennen, vermoedelijk. Er duiken vaak verrassende methoden en
technieken op in de oude astrologische teksten. Mij lijkt het zinnig ze te bestuderen en
te integreren in het huidige duidingsrepertoire.

Indicatoren van een gewelddadige dood of zelfmoord
Valens geeft daarvoor 6 verschillende indicaties1.
1. “Als de heer van de Conjunctie of de Volle Maan van [voor] de geboorte zich afwendt [‘is in aversion of’] van
het [betreffende] teken [d.w.z. het teken waarin de prenatale Syzygy valt] of verkeerd valt [‘should fall amiss’,
in (teken)huis 2, 6, 8 of 12 = onfortuinlijk geplaatst] terwijl een van de malefics [hem, de heer] aspecteert, dan
wijst dit op een gewelddadige dood.”
In het werk van Valens – en in de hellenistische astrologie in het algemeen – wordt de term aversie gebruikt om elk
teken aan te duiden dat náást (dus, 30 graden, ons halfsextiel), of vijf tekens verwijderd is van een willekeurig ander
teken (links en rechtsom; 150 graden, ons inconjunct, maar dan per heel teken, niet naar graad). In de hellenistische
astrologie waren tekens tegelijk ook huizen, dus geen cuspen (in elk geval werden cuspen niet gebruikt als startpunt
van een huis, het teken zelf was het huis).
2. “Op dezelfde wijze, als Hermēs [Mercurius] in oppositie is met de [prenatale] Volle Maan terwijl hij [Hermēs/Mercurius] geaspecteerd wordt door een malefics dan produceert dat een slechte oorzaak van de dood.”
Deze regel geldt natuurlijk niet voor een oppositie van Hermēs/Mercurius met een prenatale nieuwe Maan. Dat kan ook
niet. De nieuwe Maan is altijd een conjunctie van Zon en Maan, en aangezien Hermēs/Mercurius nooit tegenover Hēlios/de Zon kan staan, kan hij ook nooit een oppositie maken met een prenatale nieuwe Maan.
3. “En indien Kronos [Saturnus] of Arēs [Mars] of Hermēs [Mercurius] aanwezig zouden zijn in het teken van Sēlenē op de 40e dag, wijst het op een gewelddadige dood.”

1

Valens Anthology. Boek II (slot) & Boek III. Vol. VIII van Greek Track van Project Hindsight, p.14, vertaling Robert Schmidt.
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Valens bespreekt het onderwerp van ‘de 40ste dag van Sēlenē/de Maan’ in Boek I van zijn bloemlezing, p. 37-38 (vertaling Schmidt). Het komt erop neer dat hij nagaat in welk teken de Maan geplaatst is op de 40ste dag na de geboorte.
Vervolgens onderzoekt hij of in deze plek (teken=huis) in de radix malefics of benefics staan, of dat ze deze plek aspecteren. Er werd overigens – voor andere doeleinden – ook gekeken naar de positie van de Maan op de 3e en de 7e dag
na de geboorte.
De bedoeling van deze methode is om te onderzoeken welke aspecten de Maan maakt wanneer ze in het tweede (3e
dag), vierde (7e dag) en zesde of zevende teken (40e dag) staat vanaf haar eigen locatie in de geboortehoroscoop. In het
tekenhuis systeem komt dat overeen met informatie over geld, financiën en levensonderhoud (2e teken vanaf radixmaan
is 2e huis); ouders (4e teken vanaf radixmaan is 4e huis) en gezondheid en dood (6e teken vanaf radixmaan is 6e huis; 7e
teken is 7e huis, in hellenistische tijden het huis van de dood)2.
4. “Als malefics aanwezig zijn op de descendant of de pre-descendant, [waarmee het 6e huis bedoeld wordt, aangezien dit 6e tekenhuis daalt vóór de descendant] dan produceren zij eveneens een gewelddadige dood en [zijn
ze de] veroorzakers van ziekten/kwalen en een slechte dood.”3
5. “En de 8e plek [teken=huis] vanaf de Hōroskopos (de ascendant) bezit dezelfde macht in relatie met de oorzaken van de dood.”
Dit is ook in de hedendaagse astrologie het geval. Huis 8 wijst de dood aan.
6.

“En hetzelfde geldt voor de 8e plek vanaf het pars/lot van Fortuna [dat teken bezit ook dezelfde macht in relatie met de oorzaken van de dood].”
Valens noemt dit 8e teken vanaf Fortuna de ‘dodelijke plek’ in de door hem gegeven voorbeelden. Er zijn dus twee
dodelijke plekken: het reguliere huis 8, en het 8e (hele) tekenhuis vanaf Fortuna.
Dodende planeten
Deze ‘dodelijke plekken’ worden door Valens op een opmerkelijke manier beschreven. Hij schetst hoe elk teken als het
ware vernietigd of gedood wordt door het teken dat er 8 plekken van verwijderd is, en door diens dispositor. Hij gebruikt de eigenschappen en betekenissen van de heer van elk 8e teken als indicatie van datgene wat de eerstgenoemde
planeet te gronde richt. De dispositor van de ascendant of van Fortuna is dan datgene waarop de ‘dodende planeet’
aangrijpt. Als volgt:

Valens geeft er de volgende recepten bij. Dit eveneens een catalogus van mogelijke kwalen waaraan iemand te gronde
kan gaan. De opmerkingen tussen rechte haakjes zijn van Martien.

2

e

e

e

Het programma Delphic Oracle van Curt Manwaring kan de 3 , 7 en 40 dag van Sēlenē/de Maan berekenen.
Er is blijkbaar een verschil tussen een ‘gewelddadige dood’ en ‘een slechte dood’. Ik vermoed dat ‘een slechte dood’ vermoedelijk duidt op verongelukken.

3
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Dodelijke planeetcombinaties
Valens geeft in zijn bloemlezing maar liefst elf voorbeeldhoroscopen om deze methode te illustreren. Hij let daarbij
niet alleen op de zes factoren die hierboven zijn opgesomd, maar ook op aspecten en configuraties tussen de twee planeten die deze dodelijke tekenverhouding hebben tot elkaar. Interessant daaraan is dat het – in moderne ogen – planeten met elkaar combineert die op het eerste gezicht geen enkele gevaar behoren op te leveren voor het leven van geborene. In de tabel zien we dat bijvoorbeeld Zeus/Jupiter en Aphroditē/Venus elkaar doden (let wel, alleen als de Asc-8 of
Fortuna-8 combinatie in de geboortehoroscoop deze twee planeten in die relatie tot elkaar brengt). Interessant. Als de
dodelijke planeten zelf gerelateerd zijn aan de 6 condities die Valens noemt, bijvoorbeeld door samen in hetzelfde teken te staan, dan verhoogt dit het risico van een gewelddadige dood of zelfdoding.

Hieruit volgt dat er twee situaties zijn die – volgens deze principes – kunnen wijzen op suïcide. Het gaat om Arēs/Mars
en Aphroditē/Venus, want als hun tekens Ram en Weegschaal de ascendant zijn, heeft hun andere teken er de achtste
huis relatie mee. Dat zijn daarmee de twee suïcidale planeten, opnieuw: volgens deze zienswijze, niet vanzelfsprekend!
Aanvullend stelt Valens. “Maar op een andere manier is het ook noodzakelijk om zowel de oorzaken van verwondingen als van ziekte voor elk teken [hier genoemd] te onderzoeken, zodat de aard/kwaliteit van de dood gemakkelijk kan
worden onderzocht. En de aanwezigheid [van een planeet] of de aspecten van elk van de planeten [naar deze plekken]
introduceert een doodsoorzaak overeenkomstig zijn eigen aard. Het is daarom noodzakelijk na te gaan hoe de plaatsen
[tekens als huizen] en de heren/dispositors gesitueerd zijn en door welke planeten zij geaspecteerd worden, ofwel door
vriendelijke/sympathieke ofwel van tegengestelde aard, en [men dient] zijn duiding dienovereenkomstig te maken. Want
als de malefics aanwezig zijn op deze plaatsen [tekenhuizen] of getuigen zijn voor [d.w.z. aspecten maken met] de heren, dan produceren zij een gewelddadige dood. Maar als het benefics zijn, dan produceren zij de dood door aantijgingen of zwaar werk/geploeter of verwondingen of ziekten of de aanvang van koortsen.”
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Robin Williams
De geboortegegevens van Williams komen van zijn geboorteakte, hieronder afgebeeld.

Het handschrift onderaan is van Thelma
en Tom Wilson de astrologen die de
geboorte data verzamelden. Er is altijd de
kwestie of het om CDT gaat (+5 uur –
Asc is dan 0°55’Schorpioen) of CST (+6
uur, Asc is dan 12°34’Schorpioen), omdat
de staat Illinois blijkbaar vrij willekeurig
van (zomer)tijd verandert. De moderne
software geeft CST en dat levert de
hieronder afgebeelde horoscoop op.
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Als we de indicaties van Valens onderzoeken levert dat de volgende inventarisatie op:

Valens

Robin Williams

1e indicator
Heer van de prenatale Syzygy
in aversie, in huis 2, 6, 8 of 12
en geafflicteerd door malefics

De voorgeboortelijke volle Maan viel in Williams horoscoop
op 25°21’ Steenbok (in de tekening afgebeeld als een oppositiesymbooltje).
De heer/dispositor Kronos/Saturnus staat in Maagd en wendt zich
dus niet af van Steenbok. Saturnus staat in het 11e teken, en is dus
niet misplaatst. Saturnus heeft een configuratie met Mars via sextiel, maar Saturnus verlaat zijn teken voordat Mars het aspect vol
kan maken. Mars is in oppositie met de voorgeboortelijke Syzygy.
Ook opmerkelijk is dat Steenbok Fortuna-huis 8 is. De Syzygy
valt dus in de dodelijke plek. Ik neem aan dat dit ook een zeker
risico aanwijst. Steenbok en Kronos/Saturnus krijgen hierdoor
vermoedelijk extra gewicht in deze kwestie.
Bij Williams is Mercurius niet in oppositie met het teken waar
de Syzygy zich bevindt. Wel opvallend is dat Arēs/Mars zich in
oppositie bevindt met de Syzygy. In de 11 voorbeelden die Valens
zelf geeft, noemt hij altijd dergelijke opposities als ze er zijn. En
ook de eventuele planeten aanwezig in het teken van de Syzygy.
Als het een van de dodelijke planeten is, dan is het (zeer) relevant.
Bij Williams staat de Maan op de 40ste dag in Leeuw.
Even voor de duidelijkheid: je onderzoekt dus alleen het teken
waar de Maan op de 40e dag in de radix terecht komt. Je hoeft
hiervoor dus geen nieuwe horoscoop te maken (hoewel het programma Delphic Oracle hem berekent met de hele tekening erbij).
Vanaf Sēlenē/de Maan is Leeuw het 6e teken, wat betrekking
heeft op de ziekte en kwalen. Mercurius staat inderdaad in dit
teken. Deze regel gaat dus specifiek op voor Williams.
Als huis 6 vanaf Sēlenē/de Maan kan Hermēs/Mercurius (ook)
betrekking hebben op een kwaal. Parkinson misschien?4
In de horoscoop van Williams gaat deze regel niet op.
Integendeel, we vinden de grote benefic Zeus/Jupiter in huis 6.

2e indicator
Hermēs/Mercurius in oppositie
is met de prenatale Syzygy en
geaspecteerd door een malefic

3e indicator
Kronos/Saturnus, Arēs/Mars
of Hermēs/Mercurius in het
teken van Sēlenē/de Maan op
de 40e dag.”

4e indicator
Malefics aanwezig in huis 6 of
huis 7
e
5 indicator
Bij Williams is Tweelingen het 8e teken, en daarmee is HerTeken-huis 8 geteld vanaf de mēs/Mercurius ‘de dodende planeet’ van Arēs/Mars.
ascendant
Valens: “Schorpioen wordt vernietigd door Tweelingen, Kronos/Saturnus [wordt vernietigd] door Kronos/Saturnus. Dit zijn
mensen die sterven door ijzer, door snijden in de edele delen [the
private parts], in de billen, of door blaasproblemen, door verrotting, verwurging [of: smoren], geweld, oorlog, door de aanvallen
van rovers of de bestorming door piraten, of door de autoriteiten,
[door] vuur, spietsing [doorboord worden], reptielen, of door
middel van wilde dieren.5

4

Wikipedia: De ziekte van Parkinson, vernoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755-1824), is een hersenziekte waarbij
zenuwcellen, vooral, maar niet uitsluitend de zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven (degenereren). Klinkt als een Hermēs/Mercurius aandoening.
5
Scorpio is destroyed by Gemini, Ares by Hermes. They become those who die by iron, by cutting of the private parts, of the
buttocks, or of stranguary, by putrefaction, strangling, violence, battIe, with the assaults of robbers or the attacks of pirates, or
through the authorities, fire, impaling, reptiles, by reason of wild animaIs.
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Bij Williams staat Fortuna in Tweelingen (dat is trouwens huis
6e indicator
Teken-huis 8 geteld vanaf het 8 van de radix), en Steenbok is van daaraf het 8e teken. Dat
pars/Lot van Fortuna
betekent dat volgens Valens ‘Hermēs/Mercurius gedood
wordt door Kronos/Saturnus’.
Valens:
“Sommigen [van hen] sterven dan een gewelddadige dood, zij die
worden geplaagd door zwarte gal. Of zij die te gronde gericht
worden door aandoeningen in de pezen of in natte gebieden
[d.w.z. delen van het lichaam?], door de slechte behandeling van
wilde dieren of reptielen, of zij die veroordeeld worden, of gevangen gezet of opgesloten, zij die stikken, zij die vernietigd worden
door de aanvallen van rovers of vijandige vijanden, of door het
gebruik van drugs, vanwege het feit dat het zeer waterrijk is.”6
Opvallend is dat in beide gevallen gesproken wordt van verwurging en stikken. Williams verhing zich en is dus door
verstikking om het leven gekomen.
Ook opvallend bij die laatste inventarisatie is dat er ook bij staat: … zij die worden geplaagd door zwarte gal… Zwarte
gal wordt vaak in verband gebracht met depressies. Dat is in de media genoemd als aanleiding voor zijn zelfdoding.
De volgende riskante plekken en planeten zijn in de horoscoop van Williams aan te wijzen die verband kunnen houden
met de dood. Meer specifiek: een gewelddadige dood of zelfdoding.

Met deze gegevens hebben we de radixbelofte omtrent dit onderwerp geïnventariseerd. Dat wil zeggen dat dit in potentie aanwezig is in de horoscoop van Williams, als mogelijkheid. De belofte wordt echter pas realiteit als deze indicaties
op de een of andere manier – in de tijd – geactiveerd worden. Vettius Valens had daar een speciale techniek voor (hoewel hij die niet gebruikt bij zijn uitleg over deze methode), gebaseerd op twee belangrijke ‘gelukspunten’, het Lot/pars
van Fortuna en het Lot/pars van de Daimōn, ook wel het geestpunt genoemd (part of spirit).
Waarom nu? Timing
De astrologische software van de heer Ligteneigen heeft de optie om de zodiakale aphesis te berekenen (zodiacal releasing) een methode die gevonden is in de teksten van Vettius Valens en die tot leven gewekt zijn door Robert
Schmidt.7

6

Gemini is destroyed by Capricorn, that is, Hermes by Kronos. Some, then, become those who suffer violent death, those
who are troubled by black bile, or those who are undone with sensations in the tendons or in wet areas, by the ill-treatment of
wild animaIs or reptiles or those who are condemned, those who are confined, those who choke, those who are undone by the
assaults of robbers or hostile enemies, or by the use of drugs, on account of that which is highly watery.
7
Voor meer informatie over deze methode: Martien Hermes (2008). Goede Tijden, Slechte Tijden. Prognose met zodiakale aphesis van het pars Daimōn. moderne carrières en biografieën in beeld gebracht met hellenistische astrologie. Eigen beheer, Zeist.
Te bestellen bij de auteur.
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Het programma berekent de zodiakale perioden (in jaren, maanden, weken en dagen) vanaf elk willekeurig startpunt in
de zodiak. Dat startpunt is in deze methode altijd een bepaald teken van de dierenriem. Daarmee berekent men twee
levensscenario’s startend vanaf het teken waar Fortuna en het Lot/pars van de Daimōn zich bevinden.
Het scenario van Fortuna heeft te maken met dingen die je overkomen, zonder intenties, zonder je bedoeling. Om die
reden zag men het pars Fortuna als iets dat te maken heeft met je fysieke lichaam en alles wat de geest, ingebed in dat
lichaam, overkomt. En om diezelfde reden werd Fortuna later in de traditie ook een aanduider van geld en bezittingen,
namelijk van de materiële ondersteuning in/van je leven
Vanuit Fortuna-perspectief kunnen we iemands totale leven dus begrijpen als een ‘corpus’, een lichaam, dat blootstaat
aan weer en wind, aan de elementen. Dat simpelweg bestaat en daardoor onderworpen is aan invloeden van buitenaf
die erop inwerken. Die het lichaam ‘testen’ en op de proef stellen, door ziekte of lijden, door ongelukken. Fortuna representeert het lot dat Tuchē genoemd werd door de Grieken. Het is dat wat geborene ondergaat en waar hij aan blootstaat en onder lijdt. Wat hij moet verdragen, simpelweg omdat hij er is, omdat hij bestaat. In die zin heeft het pars Fortuna te maken heeft met het lichaam, met ziekte, met wonden, met alle dingen die het lichaam en het leven overkomen,
in passieve zin. ‘Je staat erbij en je lijdt eraan’, om een bekend gezegde te parafraseren.
Het scenario van de Daimōn heeft te maken met impulsen die je aanzetten tot actie. Vanuit Daimōn-perspectief kunnen
we iemands totale leven – in tegenstelling tot Fortuna – begrijpen als een ‘opus’, een werk, een onderneming. Het pars
Daimōn heeft van doen met ‘actie’, met wat je zelf ter hand neemt. Geborenes werk en carrière is het tastbare bewijs
van die actie, is het bewijs van zijn geest, van zijn Daimōn. De Daimōn is het leven gezien als een onderneming, in
tegenstelling tot Fortuna, het leven als een ondergaan.
Fortuna gaat dus over al datgene wat je overkomt (je lotgevallen) omdàt je leeft, omdat je een leven leidt, omdat je een
leven bént. De Daimōn gaat over alles wat je overkomt omdat je iets onderneemt, omdat je actief iets (of: je leven) ter
hand neemt en er iets mee gaat dóen. Omdat je iets wilt met je leven. Carrière, acties en ondernemen is dus het specifieke thema van de Daimōn.
Van beide typeringen was eigenlijk sprake bij de zelfdoding van Williams, want aan de ene kant leed hij aan depressies
en angsten/zorgen en werd gezegd dat hij de eerste symptomen van Parkinson had (onderwerpen die we onderzoeken
met het Fortuna-scenario).
Zijn beslissing om een eind aan zijn leven te maken was natuurlijk een vrije wilsdaad (onder invloed van welbepaalde
– hier: negatieve – impulsen), en daarom te onderzoeken met het scenario van de Daimōn.
Ik ga nu dus na welke door Valens aangegeven indicatoren voor zelfdoding in beide scenario’s aan de beurt kwamen.
Dus gaan we na of de zelfdodingfactoren in de scenario’s van Fortuna en de Daimōn actief worden. We letten dus speciaal op deze factoren:
•
•
•
•
•

Het teken Leeuw, omdat dit de plek is waar Sēlenē/de Maan op de 40e dag terecht komt, en kwalificeert volgens Valens omdat daar Hermēs/Mercurius in staat.
Het teken Tweelingen omdat dit het 8e huis is in de radix (en waar Kronos/Saturnus een vierkant mee maakt).
Het teken Steenbok omdat dit het 8e huis is vanaf Fortuna (en waar Arēs/Mars tegenover staat).
Het teken Kreeft omdat Arēs/Mars daar staat, tegenover de Syzygy.
En dus letten we ook op de planeten Hermēs/Mercurius, Kronos/Saturnus en Arēs/Mars.

Welke daarvan waren actief gemaakt, ‘aan’ gezet, op deze fatale dag?
Aphesis van Fortuna – kwalen, aandoeningen
Ik geef eerst de hoofdperioden van dit scenario. Daarin heb ik ook de perioden met de afkorting ‘LB’ afgebeeld. Dat is
de Engels vakterm voor ‘loosing of the Bond’, dat ik vertaald heb als de ‘oppositiesprong’ (voor technische uitleg verwijs ik naar mijn boek Goede Tijden Slechte Tijden). Zo’n LB of oppositiesprong is niet de start van een nieuwe
hoofdperiode, maar is altijd een zeer belangrijk keerpunt binnen een bepaalde hoofdperiode. Dingen raken vaak in een
soort stroomversnelling kort voor en gedurende die oppositiesprong. Het is een soort breuk, soms zelfs een breekpunt.
Van de oppositiesprong bestaan drie varianten in deze methode:
•

De oppositiesprong van Kreeft of Leeuw naar Steenbok of Waterman wisseling van Hēlios/de Zon of Sēlenē/de Maan naar Kronos/Saturnus, die dan de tijden overneemt. Valens noemt deze oppositiesprong die ‘van
Licht naar Schaduw’ en over het algemeen wordt er mogelijk een negatieve of moeilijke periodewisseling door
aangewezen. Een verzwaring, tenzij de conditie van Kronos/Saturnus iets anders aanduidt.

Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 50 - Jaargang 7 – nummer 5

Blad

21

•
•

De oppositiesprong van Tweelingen of Maagd naar Boogschutter of Vissen, wisseling van Hermēs/Mercurius
naar Zeus/Jupiter.
De oppositiesprong van Steenbok en Waterman naar Kreeft of Leeuw  wisseling van Kronos/Saturnus naar
Hēlios/de Zon of naar Sēlenē/de Maan. Valens noemt deze oppositiesprong die ‘van Schaduw naar Licht’ en
over het algemeen wordt er dus een meer positieve periode door aangewezen.

Het Fortuna scenario van Williams

(JL: afbeeldingen via Newcomb V5 van J. Ligteneigen)
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Ik heb Waterman in de tabel tussen haakjes gezet om aan te geven dat dit teken in het scenario (onder de hoofdperiode
van Leeuw) de oppositiesprong zelf is. Dit is een oppositiesprong van licht naar duisternis. In principe (want de radix
moet altijd uitsluitsel geven) is dit indicatief voor een mogelijke depressie (zoals bij Williams het geval was volgens de
media), omdat het een van de betekenissen is van Kronos/Saturnus.
Het belang van de oppositiesprong kan niet genoeg benadrukt worden. Het is bekend dat Williams al eerder leed aan
depressies, en ook worstelde met drugs en alcoholproblemen. Williams publicist Mara Buxbaum merkte op dat de acteur leed aan een ernstige depressie voorafgaand aan zijn dood.
Op niveau 3, weekperiode, is Steenbok aan de beurt. Een zeer beladen teken wat betreft de indicaties voor zelfdoding
die Valens ons geeft. De Syzygy staat erin, het teken wordt geafflicteerd door Arēs/Mars via een oppositie, en het is
een dodelijke plek, het 8e teken vanaf Fortuna. Toe maar.
Verder valt op dat Zeus/Jupiter, die de kleinste periode van dagen onder zijn hoede heeft (via Boogschutter), in huis 6
staat. Williams echtgenote Susan verklaarde dat hij in de periode voor zijn dood, gediagnosticeerd was met de ziekte
van Parkinson in vroeg stadium. Samen met de depressie was dat de vermoedelijke aanleiding voor zijn zelfdoding.8
8

Het is overigens niet uitgesloten dat Williams dood feitelijk al eerder intrad. De persberichten melden dat hij op 11 augustus
gevonden werd. Maar dat zou kunnen betekenen dat zijn zelfdoding onder de Schorpioenperiode plaatsvond op niveau 4: lopend
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Indicatoren zelfdoding in het Fortuna-scenario van Williams
Van de drie indicatoren van Valens zijn er twee actief op tekenniveau: Leeuw en Steenbok.
Het teken Waterman is echter huis 4, en dat heeft volgens de traditie ook met de dood van doen, het graf.
Mogelijk kunnen we ook zeggen dat Tweelingen actief wordt omdat zijn dispositor Hermēs/Mercurius ‘aan staat’ in
Leeuw. Leeuw is het teken dat de hoofdperiode aanwijst en daarmee de factoren aanwijst die actief zijn wat betreft
aandoeningen en dergelijke (Fortuna-scenario).
Nemen we de planeten, dan zijn alle risicofactoren actief: Arēs/Mars, want die staat bij de Hēlios/de Zon (die actief
wordt via het teken Leeuw, de hoofdperiode).
Hermēs/Mercurius is actief, omdat die in leeuw staat, en omdat Leeuw het teken is van Sēlenē/de Maan op de 40e dag.
En ook Kronos/Saturnus is actief via Waterman en Steenbok.
Niet vergeten, het Fortuna-scenario gaat over ziekten en aandoeningen. In de voorbeelden die Valens zelf geeft van dit
periodesysteem ontstaan problemen zodra de hoofdperioden van Fortuna arriveren in de tekens waar malefics staan, of
tekens waar malefics over heersen. Welnu, de hoofdperiode waar we het nu over hebben is Leeuw, en daardoor is
Hermēs/Mercurius (heer 8) actief.
De hoofdperiodeheer zelf, Hēlios/de Zon, staat bij Arēs/Mars (heer 6) die het teken van de Syzygy afflicteert met een
oppositie. Hēlios/de Zon is zelf ook de exaltatieheer van huis 6 (via Ram).
Maar, dat alles zou moeten betekenen dat de voorafgaande periode, die van Kreeft, ook problemen zou moeten geven,
omdat daar malefic Arēs/Mars in staat (tegenover de Syzygy). Dat was ook zo. De periode van Kreeft liep van april
1971 tot november 1995. Tijdens de late jaren ‘70 en vroege jaren ’80 raakte Williams verslaafd aan cocaïne en alcohol. Door de plotselinge dood van vriend en komiek John Belushi op 5 maart 1982 en de geboorte van zijn zoon Zak,
besloot hij af te kicken. Williams ging daarom fietsen, ook om zijn hiermee verband houdende depressie te verlichten.
Volgens Williams redde dat fietsen zijn leven (‘I’m a bikesexual’ zei hij ooit in een interview). Cocaïne heeft hij nooit
meer gebruikt naar eigen zeggen, de alcohol bleef een probleem. Hij begon weer te drinken in 2003 (dat is dan onder
de Leeuw hoofdperiode), en in 2006 meldde hij zich voor rehab vanwege zijn alcoholisme. Medio 2014 ging hij naar
verluid nog een keer in rehab daarvoor.

Het Daimōn scenario van Williams

van 8 tot 11 augustus 6 uur 34. Gezien de planeetindicaties lijkt me dat zelfs logischer en aannemelijker, Arēs/Mars heerst dan
via het Ascendantteken.
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Ik heb Waterman in deze (Daimōn)tabel tussen dubbele haakjes gezet. De reden is dat het daadwerkelijke moment van
de oppositiesprong al eerder plaatsvond, onder Steenbok (onder deze Kreeft hoofdperiode), op 7 april 2011. Waterman
is dus het tweede teken dat aan de beurt komt na de oppositiesprong. Dat heeft overigens geen speciale betekenis, Waterman is gewoon het volgende teken na de oppositiesprong.
Niet vergeten het Daimōn-scenario gaat over impulsen die ons tot actie aansporen. In Kreeft, het teken van de hoofdperiode, treffen we Arēs/Mars, een van de risicofactoren volgens Valens vanwege de oppositie met de Syzygy.
Opvallend is ook dat Waterman op niveau twee actief geworden was, net als in het Fortunascenario het geval was. Deze oppositiesprong was er opnieuw een van licht naar duisternis, en dat was al een tijdje gaande, vanaf eind juni 2013.
Kronos/Saturnus is de aanduider van depressies. En in deze horoscoop een van de dodende planeten volgens Valens.
Sēlenē/de Maan opposiet Kronos/Saturnus is natuurlijk ook symbolisch voor depressies lijkt me.

Voorbeeld van Valens
Valens heeft een voorbeeldhoroscoop9 waarin eenzelfde dodende planeetcombinatie voorkomt als die van Williams,
Hermēs/Mercurius gedood door Kronos/Saturnus.

9

Otto Neugebauer, Henry Bartlett Van Hoesen, Greek Horoscopes 1987, L89 29 juli van het jaar 89 rond 4.00 uur. Valens Anthology. Horoscoop is te vinden op blz. 24 van Boek II (slot) & Boek III. Vol. VIII van Greek Track van Project Hindsight, vertaling
Robert Schmidt.
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Besluit
Op het eerste gezicht is dit een vreemd aandoende methode. Ik denk dat dit artikel wat vaker bestudeerd moet worden
om ermee vertrouwd te raken. De reden is dat het astrologische factoren met elkaar in verband brengt die we tegenwoordig allang niet meer (zo) gebruiken (Syzygy, Fortuna-huizen, elkaar dodende planeten, een onbekend periodesysteem op basis van Fortuna en Daimōn).
Er zit wel een sluitende logica in deze ietwat wonderlijk aandoende combinatie van factoren. Dat vereist een analyse
van de achterliggende filosofie van de hellenistische astrologie en daar was dit artikel niet voor bedoeld. Wel om de
lezer te prikkelen met een boeiende methode die pas recentelijk boven tafel is gekomen door het werk van Project
Hindsight. De studie van de astrologie van Vettius Valens, met zijn meer dan 125 (!) voorbeeldhoroscopen, levert nog
veel meer van dit soort verrassende inzichten, methoden en technieken. Gelukkig is de bloemlezing van Valens
recentelijk nog eens in het Engels vertaald (door Riley) en nu gratis als PDF op te halen. Ik zou zeggen, laat je
verrassen.10
Zeist
14 september 2014

10

http://www.hellenisticastrology.com/2010/12/15/full-translation-of-vettius-valens-anthology-released/
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6

Marjan Wind en Marcel Nijhuis:
Astrologisch onderzoek van 38 radixhoroscopen van mensen met eetstoornissen, een eerste aanzet.

Marjan Wind en Marcel Nijhuis zijn astrologiebeoefenaars pur-sang. Ze bezitten niet alleen een goede kennis
van de astrologie, maar hebben ook inzicht hoe een astrologisch onderzoek op te zetten: de opzet van de hypotheses, de definitie van de aanpak, het inhoudelijke astrologisch onderzoek en tenslotte heel belangrijk, een goede rapportage te maken. Marjan Wind is actief in een aantal astrologische verenigingen en Marcel Nijhuis was
enige jaren voorzitter van het Astrologisch Genootschap Aquarius te Baarle-Nassau en geeft ook astrologische
consulten. Dit door hen ingezonden artikel is deel-1 van een drieluik, dat uiteindelijk geheel in Zaniah zal worden gepubliceerd. De totale rapportage beslaat zeer vele pagina’s, vandaar de splitsing in drie delen. Ook hier
heb ik de oorspronkelijke 1-koloms indeling aangehouden om de totale context zoveel mogelijk te behouden.
Met zeer veel dank aan Marjan en Marcel.

Marjan Wind en Marcel Nijhuis
Marcel Nijhuis (MN) en Marjan Wind (MW), september 2014
Al doende leren en al lerende doen1
Inleiding en aanleiding: middels deze bijdrage willen MW en MN Johan Ligteneigen feliciteren met de
50ste editie van Zaniah en hem bedanken voor zijn niet aflatende inzet en zijn -in de Zaniahs overgedragen –
waardevolle astrologische kennis en inzichten.
Door horoscoopbesprekingen en (coachings-)gesprekken mensen met eetstoornissen ontstonden organisch de
volgende centrale vragen:
I. Wat is er te zien in radixhoroscopen van mensen die een eetstoornis hebben (gehad?)
II. Wat kan de astrologie/kunnen astrologen bieden aan mensen met eetstoornissen en bijdragen aan mogelijk
vergroten van inzicht in de problematiek?

Om deze vragen te beantwoorden werd eerst achtergrondinformatie gelezen en zienswijzen over eetstoornissen vanuit het gezichtspunt van verschillende disciplines, waaronder astrologie.
Door astrologen is weinig (systematisch) onderzoek gedaan naar eetstoornissen, vandaar de start van eigen
onderzoek. Nadruk van bovengenoemd onderzoek ligt op wat (mogelijk) zichtbaar is in radixhoroscopen van
personen met anorexia en boulimia.2
Dit onderzoek moet gezien worden als een eerste aanzet. Het totale aantal (38) onderzochte radixhoroscopen - onderverdeeld in de categorieën Anorexia (27), Boulimia (11)3 en mensen met andere eetstoornissen (6) - is te gering om echt onderzoek genoemd te kunnen worden. MN en MW hebben echter dat wat hun opviel vrijelijk gedeeld om uw meedenken te stimuleren en om astrologen die verder
onderzoek willen doen te inspireren en meer handvatten te geven bij hun onderzoek dan MN en MW
hadden bij hun start. Slechts 4 van de onderzochte horoscopen is van een man. 4 De leeftijd van de jongste
persoon uit het onderzoek is 22 jaar en de oudste 93 jaar

1

MN en MW zijn geen Medisch Astrologen en leren al doende/onderzoekende en lezende.

2

Het vermoeden is dat een veel groter aantal van de (ex)anorexia groep ook boulimia heeft (gehad). Boulimia komt mogelijk meer voor dan men
aanneemt.

3

1 man heeft anorexia, 1 heeft boulimia gehad tot zijn dood en tot de kleine groep overige eetstoornissen behoren 2 mannen. Van
4 mensen weten MN en MM zeker dat ze Anorexia en Boulimia hebben (gehad), van een aantal bestaat het vermoeden. Anorexia
kan over gaan in Boulimia en in mindere mate ook vise versa.
4
Gericht gezocht is naar horoscopen van mensen met Anorexia en Boulimia. De groep overige eetstoornissen is daardoor erg klein.
Van deze groep zijn wel veel makkelijker horoscoopgegevens beschikbaar omdat met name obesitas ook in Nederland een toenemend probleem vormt.
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De hypotheses en mogelijke oorzaken anorexia en boulimia werden ‘vertaald’ in wat er in de horoscopen van
mensen met eetstoornissen te zien zou moeten/kunnen zijn.
De conclusie echter na lezing kenmerken, oorzaken verschillende eetstoornissen was dat nagenoeg alles in de horoscoop de oorzaak zou kunnen zijn van een eetstoornis. MN en MW besloten daarom alle vooronderstellingen los te
laten en te kijken wat er te vinden is in de radixhoroscopen van mensen met een eetstoornis. Bij de bevindingen van het
onderzoek wordt gedeeltelijk vermeld of deze in lijn zijn met de verwachtingen of niet.

Wellicht ten overvloede, voor een goede analyse van een horoscoop van iemand met een eetprobleem dient
er altijd nauwgezet gekeken te worden naar de individuele horoscoop. Ieder mens is uniek en heeft een vrije
wil5, heeft een andere achtergrond en opvoeding en wordt geboren met een unieke blauwdruk die te ontcijferen is middels o.a. de radixhoroscoop. Ook is een deel van de astrologen van mening dat je een horoscoop
alleen maar kan bekijken in zijn geheel en dat er geen conclusies te trekken zijn uit het vergelijken van geïsoleerde onderdelen, zoals aspecten, planeten in huis en teken etc.
Echter, rekening houdend met het unieke van ieder mens onderzochten MW en MN toch met grote interesse
of de totale horoscopen maar ook de onderdelen van de 38 radixhoroscopen opvallende overeenkomsten en
verschillen laten zien, ook de verschillende categorieën vergelijkend. Gekeken is o.a. naar aspecten (weergegeven in dit artikel), huisherenverband, planeten in huizen en tekens, yin of yang, kruisen en elementen verdeling, Vedische maanhuizen en Vaste sterren.
Eetstoornissen (anorexia en boulimia) worden gecategoriseerd als psychiatrische stoornissen en zijn complex.6 De totale horoscopen vergelijkend is gekeken naar een mogelijk te verwachten ‘complexe’ horoscoopstructuur met o.a. veel moeilijke (doorverbonden) aspecten, zoals T-vierkanten, grote vierkant en veel stelliums met moeilijke planeten en/of aspecten. Dit komt aan de orde in het tweede artikel Misschien kan iemand
aan MN en MW aangeven hoe vaak deze aspecten gemiddeld voorkomen in een horoscoop.
De bevindingen (eerste aanzet) van dit onderzoek worden in een (drietal ?) Zaniahs gepresenteerd. In ieder
artikel wordt weergegeven: (i) wat een astroloog zegt/vindt over (een) eetstoornis(sen) – in dit artikel Mellie
Uildert; (ii) wat de astrologie zou kunnen bieden en: (iii) worden bevindingen van het onderzoek gepresenteerd –in dit artikel de aspecten, met een heel korte inleiding met informatie uit het boek van Carter ‘’Astrologische Aspecten’ en Jeanne Avery “Astrologische Aspecten – hoe de planeten het menselijk gedrag verklaren’’ en enkele observaties en losse gedachten van MN en MM over de aspecten in de 38 radixhoroscopen van mensen met een eetstoornis. In dit eerste artikel wordt ook weergegeven wanneer iemand een eetstoornis heeft, wat het is en wie het treft (na de aanleiding en inleiding).
Constructieve reacties en meedenken met MN en MW worden erg op prijs gesteld en ook horoscoopgegevens van met name mensen met anorexia of boulimia. Voor uw reactie of delen van horoscoopgegevens,
graag een e-mail sturen (mailadressen, zie einde artikel)
MN en MW overwegen om het onderzoek te herhalen als ze meer dan 100 radix-horoscoopgegevens hebben
verzameld. Desgevraagd worden horoscoopgegevens uiterst vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met
anderen. Johan Ligteneigen is daar een uitzondering op. Met hem worden horoscoopgegevens (vaak anoniem) gedeeld, waardoor ook controle mogelijk is, indien gewenst.
In het verdere verloop wordt vaak de hij-vorm gehanteerd. Voor hij kan natuurlijk ook zij worden gebruikt.

5

Hierover verschilt men behoorlijk van mening: van 100% vrije wil tot helemaal geen vrije wil en alle percentages daar tussenin. Of iets vrije wil
is of niet je kunt zelf bepalen hoe je je opstelt in een bepaalde situatie vinden MN en MW.
6

Lastige aspecten kunnen gezien worden als kansen om te groeien/leren
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Eetstoornissen: wat is het en wie treft het?
Een eetstoornis is een aandoening van psychische aard en een afwijking van het normale eetgedrag, behorend bij leeftijd of geslacht. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel die iemand tot zich
neemt (teveel of te weinig), in eetaanvallen, in het uitbraken van voedsel (met als doel gewichtscontrole) en
voedsel weigering.7
Anorexia (nervosa) is een eetstoornis, gekenmerkt door een stoornis van de lichaamsbeleving: een idee dik te
zijn terwijl het gewicht vergelijkbaar is met leeftijdgenoten of ver daaronder ligt. Zelfbewustzijn wordt ontleend aan het vermogen het eigen gewicht te controleren. Men is dwangmatig bezig met het zelfbeeld, het
gewicht en het voedingspatroon. Soms gaat de ziekte over in of gepaard met
Boulimia (nervosa): perioden van overmatig eten (vreetbuien), gevolgd door zelf opgewekt braken en/of het
gebruik van laxatiemiddelen en klysma’s en overmatige lichaamsbeweging.
Iemand met anorexia heeft een vervormd beeld van het eigen lichaam, een grote angst om dik te worden en
probeert niet een normaal lichaamsgewicht na te streven. De stoornis kan ernstige lichamelijke gevolgen
hebben en zelfs tot de dood leiden. De naam is afgeleid van het Griekse woord voor eetlust (orexia), "nervosa" slaat op de vermeende neurotische achtergrond.8 Het is een typische ziekte vooral in puberteit van een
meisje, of tegen de tijd dat een meisje seksuele omgang met jongens krijgt. Meestal ontwikkelt een meisje
zich onopvallend tot 12 jaar. Hoogtepunt ziekte ligt tussen 13 en 18 jaar en kan nog lang partieel blijven bestaan. Het kan een reactie zijn op angst voor de buitenwereld, sociale situaties en relaties en angst voor de
eigen gevoelens, behoeften en verlangens. Doel is die te vermijden.
Bij boulimia is het een vicieuze cirkel: nare gevoelens, eten, kort verdoven van nare gevoelens en vervelende
gedachten, braken of laxeren, schaamte, schuldgevoel, eetbuien. Herstel lijkt bemoeilijkt door het – makkelijker dan bij anorexia - verborgen houden van boulimia en angst en depressieve klachten die versluierd worden.
Iemand heeft anorexia als zij (of hij) onder de 15% van het normale lichaamsgewicht (naar leeftijd, lengte en
gewicht) komt. Dus iemand die eerst 50 kilo woog (vaak al een te laag gewicht), zal als ze anorexia heeft nog
minder dan 42 kilo wegen.
Het ziektebeeld is onder de naam "Apepsia hysterica" voor het eerst beschreven door de Engelsman William
Gull in 1868. Later veranderde hij de benaming in "Anorexia hysterica" en in 1873 uiteindelijk in "Anorexia
nervosa".
De ziekte heeft een prevalentie van 0,5 tot 0,7 procent9. Ze betreft vooral jonge mensen, meestal meisjes (9095%) kort voor of tijdens de puberteit.10 93 tot 98 %11 van de personen met anorexia zijn vrouwen. 15% van
de mensen met anorexia sterft aan de gevolgen van deze ziekte. De ernstige ondervoeding leidt tot een breed
spectrum van verdere problemen.12

Verschillende vormen van anorexia:
Het beperkende type mensen13. Het beperkende type zal voornamelijk zo min mogelijk eten.14
Het type met vreetbuien, waarin veel wordt gegeten. Om het eten kwijt te raken wordt alles weer uitgebraakt15 (bijvoorbeeld door een vinger in de keel te steken). Een andere mogelijkheid om het eten snel weer

7

Nl.Wikipedia.org
Wikipedia, internet
9
Onderzoekers geven verschillende percentages.
10
Van de 38 onderzochte horoscopen zijn er 4 mannen, uit iedere categorie 1: anorexia, 1:boulimia en 2: gewichtsstoornis/overige eetstoornis.
11
Onderzoeksresultaten verschillen.
12
Deze problemen heeft MW op een rijtje gezet en ook de hypothesen voor ontstaan eetstoornissen: anorexia en boulimia.
13
Interessant is dat nr. 18 van de onderzoeksgroep zich herkent in vele van de oorzaken en kenmerken van anorexia. Hij gunt zichzelf weinig, is
heel zuinig en wil supergezond eten, slikt al sinds heel jong potten met pillen. Mogelijk is dit een van de grondoorzaken ook van anorexia en
terug te vinden in horoscopen.
14
Er is nog onderscheid tussen zo min mogelijk eten omdat men niet van eten houdt of niet wil eten zoals met anorexia.
15
Twee van de onderzoeksgroep (nr 12 en 18) erkenden dat ze zich zolang ze zich herinneren voedsel kunnen herkauwen (als een koe).
8
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kwijt te raken is het slikken van diuretica (medicijn waarvan je erg moet plassen) of een laxeermiddel (medicijn waarvan je diarree van krijgt).16
Wat is er te zien in horoscopen van mensen die eetstoornissen hebben (gehad?)
1. Verklaring voor anorexia (astrologen): Mellie Uildert
I.

Causale denken benoemt een van de factoren van het geheel als de oorzaak: bv anorexia is een hormonale
stoornis, daardoor werken de klieren van maag en eierstokken niet, dus geen eetlust en menstruatie; door
ondervoeding depressie. Het lichaam wordt gezien als oorzaak en de zielstoestand is het gevolg.17
II. Psychische vlak18: de psyché19/de geest20/de ziel (termen worden met een verschillende betekenis gebruikt) is
de oorzaak en het lichaam het gevolg. Een meisje schrikt bv terug voor een nieuwe levensfase als vrouw.
Het meisje wil niet veranderen, dus moet de menstruatie ophouden. Het onderlichaam waar de sex huist
mag niet meedoen, wordt afgesnoerd. Het ging toch goed onder leiding van het gezonde verstand?
III. Sociale vlak: er is iets gebeurd. De oorzaak wordt gezocht in de omgeving: een van de ouders of allebei21, een
verbroken liefde, (seksueel misbruik). Gevoelens zijn te erg om te verwerken en worden verdoofd en/of
weggestopt in het onderbewustzijn.

Mellie Uildert verwoordt een esoterische/astrologische synchronische zienswijze:
op elk vlak (causaal, psychisch of sociaal) is een vorm van de Ene Oorzaak zichtbaar; de vormen zijn onderling analoog en beelden een patroon uit, dat in de ether ligt als een kosmische figuur van krachtlijnen (zichtbaar in de horoscoop). Dit ene patroon drukt zich tegelijkertijd (synchroon) uit op elk van de vlakken of levensgebieden in analoge verschijningsvormen die men als elkaars symbool opvat. Ook bestaat er een
wisselwerking tussen de vlakken of lagen van de mens als ziel, lichaam en omstandigheden. Alles hangt met
alles samen. Dit wil dus zeggen dat het niet uit maakt op welk niveau/vlak je kijkt - causaal, psychisch, sociaal, of naar bv aspecten, planeten in huizen en tekens, huisheerverbanden etc - de vorm van de Ene Oorzaak
is overeenkomstig/analoog. MN en MW zien hierin een rechtvaardiging van ook het vergelijken van de diverse onderdelen van horoscopen.
Hoe ziet het kosmische patroon van anorexia, boulimia en andere eetstoornissen in de horoscoop eruit? MN
en MM zijn hier naar op zoek gegaan door horoscopen in zijn totaliteit te bekijken en te zoeken naar de vormen/beelden die zich tegelijkertijd uitdrukken en zichtbaar zijn in (ook) de onderdelen van de horoscoop.
Daarbij zijn observaties en voorzichtige opmerkingen/conclusies over de hele onderzoeksgroep gedaan en
ook voor de verschillende categorieën (hoe klein ook).
Volgens Mellie Uildert zijn de factoren (in de kosmos en horoscoop) van anorexia: een conflict tussen de
Maan (beheerst o.a. het klierstelsel van de maag en de vrouwelijke geslachtsorganen en het psychische aandoeningsleven en gemoedsstemming, groei en voortbrenging en Saturnus (samentrekking, kramp, angst).
Hun combinatie (aspect) kan angst geven voor de groei, verdere ontwikkeling en uiteindelijk het moederschap. Wil een meisje/vrouw dat niet dan bv. ontwijkt ze jongens/mannen (seksueel contact). Al vanaf de
16

Iemand die enkele maar niet alle kenmerken van anorexia nervosa vertoont, lijdt aan een eetstoornis-NAO (eetstoornis niet anderszins omschreven). Echter als iemand ver onder het gemiddelde gewicht zit en er alles aan doet om dun te blijven (zo min mogelijk eten) dan heeft
iemand (voor dit onderzoek) anorexia of iemand nu wel alle mogelijke kenmerken heeft of niet en bv zichzelf wel mager ziet of niet. De onderzoekers zijn ook niet medisch onderlegd, maar MW heeft wel als voorbereiding veel gelezen over eetstoornissen.
17
Uit recent hersenonderzoek wordt geconcludeerd dat aanleg voor anorexia in de hersenen te zien is en genetisch bepaald zou zijn.
18
Mellie Uildert noemt het psychische vlak de ziel. Dit is de meest gebruikte betekenis de niet- materiële, spirituele component van mensen en
andere dieren. In een andere (esoterische) opvatting is het de drager, de uitdrukking of het voertuig van het ego of de (eeuwige) wikipedia.org/wiki/ziel_(psychology)
19
the psyché is het totaal van de menselijke geest (mind), het bewustzijn en onderbewuste. http://en.wikipedia.org/wiki/Psyche_(psychology)
20
In het algemeen wordt met geest de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid. Het concept dat de dingen niet alleen zijn zoals ze zich aan ons
presenteren, maar daarnaast een diepere, wezenlijke kern hebben, is in veel gedachtegoed terug te vinden. In sommige betekenissen is het begrip
geest verwant aan het begrip ziel. http://en.wikipedia.org/wiki/geest_(psychology)
21
Mellie Uildert verwijst naar de vader (dominant of afwezig), maar vanuit de psychiatrie/psychologie wordt vaker melding gemaakt van een
(mogelijk) dominante moeder. Er zijn ook onderzoekers die geen verband zien en de oorzaak niet zoeken bij vader of moeder en er op wijzen dat
eetstoornissen voorkomen in alle lagen van de bevolking, in liefdevolle gezinnen en ook gezinnen waar kinderen worden verwaarloosd en dat er
geen verbanden aan te wijzen zijn. Eetstoornissen zijn complex en mogelijk is er ook niet één oorzaak aan te wijzen. Wel zou er een tricker te
ontdekken (moeten) zijn waardoor de stoornis zich gaat uiten. De zwakste schakel breekt dan en dit is te zien met bv secondaire progressies.
Interessant in dit kader is de visie van Meindel. Daar wordt in een ander artikel op ingegaan.
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geboorte zit dit erin. Uit zich o.a. in ontwijken van de vader (volgens Mellie Uildert). Anorexia hoeft niet het
gevolg te zijn van een ongelukkige relatie. Nee de ziel van het meisje/de vrouw wil geen lichamelijke uitdrukking van genegenheid. Als de vriend/man dat wel wil moet de relatie verbreken.
Vraag is of MN en MW dit kunnen beamen. Mellie Uildert geeft aan dat de Maan en Saturnus de factoren
zouden zijn voor anorexia. Uit de analyse van aspecten van 27 horoscopen van personen met anorexia blijkt
niet dat een conflict tussen Maan en Saturnus eruit springt. (zie tabellen). Echter MN en MM hebben niet de
secundaire progressies en transits bekeken, mogelijk speelt genoemde afflictie tussen Maan en Saturnus dan
wel een belangrijke rol.
Mellie Uildert heeft enkele horoscopen van vrouwen met anorexia besproken in haar boek “Medische Astrologie”.
Een van haar
horoscopen vindt
u hiernaast, met
een horoscoopduiding van Mellie Uildert hieronder.
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Het is de horoscoop van een meisje. Ze wilde na 14 jaar oud niet meer eten en ze menstrueerde op die leeftijd ook niet meer. Ze snoerde zichzelf in met een ceintuur en kamde steeds haar haren. Ze kon/wilde niet
meer naar school. Haar vader vond haar een aanstelster en ze vermeed hem en ook om thuis te zijn door de
spanningen. Ze werd zo mager dat ze opgenomen werd in een ziekenhuis en ze werd gedwongen gevoed.
Mellie Uildert zou haar eetlustopwekkende middelen hebben voorgeschreven en haar ovaria willen stimuleren door toediening lecithine en homeopathische middelen. Ze wist steeds onder het streefgewicht te blijven
om naar huis te mogen, dit lukte niet want ze wilde helemaal niet naar huis.
Wat ziet Mellie Uildert in de horoscoop?.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maan uitgaand vierkant Saturnus geeft remming op haar klierfunctie waardoor eetlust en menstruatie mindert en
zelfs verdwijnt.
Deze Saturnus is heer 12 en dit komt dus uit haar vorige leven, toen zij misschien al aan het versterven was als
non.
Jupiter is retrograde en kan als herstelkracht voor ziekte weinig doen.
Zon in Tweelingen ingaand vierkant Pluto, heer 9, misschien ook heer 10 bij eerdere geboortetijd, dan de vader.
Het Zon-ik blijft zich in de diepte weinig bewust. De vader wordt als een hinderlijke overmacht ervaren waardoor
dat ik protesteert.
In 1973 liepen bij sek.dir (15 juni 1959) Venus en Mars op ruim 8 graden Leeuw, naar Uranus en ingaand vierkant
op Neptunus in Schorpioen in 8. Dit verzwakte erg de endocriene klieren en de geslachtsorganen.
De elektriserende kracht van Uranus ging in de aanleg al teloor in Neptunus. Dat deed de menstruatie ophouden.
Ook bij sek.dir liep de Maan begin Weegschaal over transit Pluto retrograde en beide in oppositie met de Maan.
Dit drukte des te meer de klierwerking en maakte de verbinding met de vader een obsessie (volgens Mellie Uildert).
Daarom wilde ze niet naar huis terug. Dit werd opgelost omdat de vader het huis uit ging.
Het meisje kwam weer naar huis en kwam op het gewenste gewicht.
Verder was ook de transit Saturnus retrograde bij de anorexia betrokken. Die liep in oppositie met zijn radixplaats
nu van de andere kant vierkant op Maan. Daaruit alleen al had men bij de geboorte kunnen voorspellen dat op haar
14e jaar de ovaria zouden worden afgeremd (in slaap vallen als Doornroosje).
Transit Mercurius retrograde liep op 16 september 73 conjunct transit Pluto op 4 graden Weegschaal in 8, oppositie Maan en vierkant op Saturnus retrograde. Het zenuwstelsel en het denken waren dus vastgebeten op een gedachte. Het meisje zei daar zelf over er zit een zwart duiveltje op mijn ziel.
Jupiter liep over de Ascendant retrograde.
Verlangen naar de dood – mystiek en lichamelijk- kwam door invloed Neptunus (staat in aanleg al in 8). 17 september liep transit Venus over hem heen, vierkant ascendant, oppositie met transit Mars. Kon er niet uit en werd
verfijnd tot doodsverlangen.
Mellie Uildert vraagt zich af hoeveel van de zwaktetoestanden in werkelijkheid niet verkapte zelfmoorden zijn?
Transit Neptunus liep over het MC. Veel jonge mensen voelden zich in die tijd opgezogen naar de geestelijke
wereld en wisten daar geen raad mee.
Het meisje had ook nog oppositie Mercurius retrograde/Zon op ruim 23 graden Ram vierkant Venus retrograde.
D.w.z. haar klierstelsel is in de war en daarmee analoog de gevoelens onduidelijk. Men weet niet meer wat men
voelt en voor wie.
Deze horoscoop toont duidelijk hoe gecompliceerd een ziektegeval kan zijn ook al is de grondtoon duidelijk te
zien.
De afwijking van de normale werking van de klieren (Maan), speciaal die met interne secretie (hier Venus) gaat
uiteraard parallel met een storing in het gemoedsleven.
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MN en MW dagen de lezer uit om hier nog meer over op te merken.
N.a.v. de opmerking van Mellie Uildert over het zwakke Zonne-ik volgt hier een uitleg over de 3 verschillende “ikken” die Mellie Uildert onderscheidt:
Lichaams-ik,: houdt hem in leven;
Persoonlijkheid: speciale zielsstructuur (karakter, horoscoop)
Eigen-ik: individualiteit, blijft door vele aardse levens hetzelfde. In een volgend leven hult het eigen ik zich
in een verse persoonlijkheid behept met in vorige leven verworven eigenschappen en vermogens. Meestal
niet zo heel veel verschillend van vorige levens.
Het kleine kind beleeft het lichaams-ik en daarna door de wisselwerking met de omgeving als zijn persoonlijkheid. De aanleg van het karakter ontplooit zich. Dan realiseert het kind zich dat men nog iemand anders
is, een kern daar binnenin. Dat besef ontstaat als geboorte van de individualiteit uit het onbewuste deel van de
ziel (de psychische baarmoeder), in het licht van het bewustzijn (vaak in de puberteit). Kan ook vroeger of
later zijn. Bij mensen met anorexia zijn er (meestal) problemen met de geboorte van de individualiteit volgens Mellie Uildert.
Het gaat dus volgens Mellie Uildert (vooral) om aanleg bij geboorte en die kan tot uiting komen in een zekere ontwikkelingsperiode (vaak de puberteit). De horoscoop is volgens haar de aanwijzing van de structuur
van de ziel al uit (een) vorig leven, of meerdere levens, maar ook van de persoonlijkheid en de omstandigheden van een persoon.
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II. Wat kan de astrologie/kunnen astrologen bijdragen/bieden aan mensen met eetstoornissen?

Zie ook de ideeën van Mellie Uildert hierboven weergegeven.22
Observaties en Bevindingen onderzoek MN en MW.
1. Horoscoopaspecten 38 radixhoroscopen mensen met eetstoornis.

Inleiding
Volgens Carter23 gaat het bij beschrijving van de geïsoleerde werkingen van de verschillende planeetaspecten om realiteiten, om verschijnselen die op een basis van veelvuldige en veelzijdige ervaring berusten. Wat op een hoger plan een eenheid vormt, verschijnt in het dagelijkse leven als een veelheid. Het
proces van manifestatie houdt een toenemende differentiatie in. Dit merk je al als je de werking van de
aspecten wilt nasporen zoals die zich openbaren in bv de karakters van mensen (innerlijke uitwerking) en
in de zgn. uiterlijke effecten d.w.z. de uitwerking op levensomstandigheden in en door de aangelegenheden van het praktische leven. De omgeving van de mens is een weerspiegeling van zijn eigen innerlijk
wezen. Elk aspect vertoont zowel een innerlijke als uiterlijke werking.
O.a. Jeanne Avery24 geeft net als vele andere astrologen weer dat aspecten zaken laten zien die moeilijk
of makkelijk zijn op te lossen. Harde of moeilijke aspecten kunnen iemand stimuleren iets op te lossen of
iets te bereiken. Makkelijk aspecten kunnen iemand lui maken. Jeanne verwijst naar Carl Jung. Volgens
hem is het zelfs zo dat om zijn of haar volledige potentieel te kunnen ontplooien iemand in feite zelf de
uiterlijke omstandigheden ertoe creëert. Jung zei dat elke niet verwezenlijkte energie of potentieel zich
zal manifesteren of tot uiterlijke vorm komt als lot of bestemming. M.a.w. het leven weerspiegelt in de
vorm slechts een beeld van wat iemand aan moet pakken om tot groei te komen. De vraag is wat iemand
met een eetstoornis aan moet pakken om tot groei te komen (voor iemand met anorexia is dat ook letterlijk en voor iemand met obesitas is dat figuurlijk bedoeld). Het leven en de omstandigheden bieden alleen
maar mogelijkheden/omstandigheden tot groei. Wat biedt anorexia, boulimia en andere eetstoornissen?
Jeanne Avery merkt op dat wanneer ons hoger zelf de innerlijke dialoog die om een oplossing vraagt
weigert te erkennen, er uiterlijke omstandigheden worden geschapen die hem tot kijken dwingen. Op deze wijze boeken we tenslotte vooruitgang in de oplossing van onze problemen. Elk aspect kent een basisbeschrijving voor een bepaalde energie of voor hoe iemand zich voelt. De wijze en het tijdstip echter
waarop dit aspect zich in iemands leven kan manifesteren kan behoorlijk variëren, zelfs al is het in de basis gelijk. Iedereen heeft de keus ook hoe om te gaan met zijn energie. Als we bepaalde thema’s / problematieken volledig willen begrijpen dan is het nodig de innerlijke dialogen ofwel de aspecten van elkaar te scheiden.

22

Onderdelen I en II zijn dus sterk verweven.
‘’Astrologische Aspecten’’, Charles E.O. Cartner, 1949 Uitgeverij De Driehoek - ’s’-Gravenland.
24
‘’Astrologische Aspecten – hoe de planeten het menselijk gedrag verklaren, 1985’’, Jeanne Avery, Kosmos Astrologische reeks.
23
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De horoscoop en de duiding
Sommige aspecten werken volgens Carter vooral uit op het gebied van gezondheid, of veroorzaken lichamelijke ongevallen. Hier is het volgens hem mogelijk de Ascendant die de beslissende factor is.
Een sterk geafflicteerde horoscoop met ‘gevaren’ die de horoscoop toont moet in een zodanig licht worden geplaatst dat ze voor de raadpleger aanvaardbaar worden. Een astroloog moet zo duiden dat de client een juiste innerlijke houding aan kan nemen tegenover de beproevingen waaraan zijn lot of karma
hem blootstelt. Beproevingen kunnen zo omgezet worden in zegeningen. Aangesloten moet worden bij de
steunende (opbouwende) elementen die vrijwel elke horoscoop, hoe zwaar ook geafflicteerd, toch ook bevat. Als het gaat om het hogere deel van de natuur van een mens, zijn verstandelijke en esthetische vermogens, is Carter van mening dat indien een mens die wil ontwikkelen geen planetaire constellatie hem
dat kan beletten, ook al zal hij/zij hinderpalen op de weg vinden. Er zijn volgens Carter domeinen in ons
leven die grotendeels door de sterren schijnen te worden beheerst, maar er is nog een groter deel waarop
de planetaire invloeden zich slechts als bevorderende of belemmerende krachten, maar geenszins als beslissende, dwingende factoren kunnen doen gelden.
MN en MW zijn ook van mening dat iemand moeilijke omstandigheden niet altijd kan vermijden (bv
oorlog), maar met zijn vrije wil kan men altijd, binnen gegeven begrenzingen, wel zelf bepalen hoe zich
op te stellen en omgaan met moeilijke omstandigheden.25
Astrologie leert dat ieder zgn. slecht aspect ten goede kan worden gekeerd. Ze geven veel meer mogelijkheden (ten goede en voor ontwikkeling) dan de gemakkelijke zgn. goede aspecten die geen eisen stellen.
Een horoscoopaspect is volgens astrologen een karaktertrek die niet weggeredeneerd kan worden. Echter
deze kan volgens Mellie Uildert wel een andere uitdrukkingsvorm krijgen bv angst en schuldgevoel omzetten in gewetensvol nauwgezet werk: mensen of dingen reinigen of onderwijs geven in een natuurlijke
en sobere leefwijze, of werken in een moestuin en gezond voedsel voortbrengen. Iemand moet niet geprest worden tot een levensstijl die niet bij iemand past, anders worden gevoelens van minderwaardigheid
en twijfel opgewekt. Het wezenlijke ik moet zich laten gelden. Wil een meisje (op een zeker moment in
haar leven) geen vrouwenleven geef haar geestelijk voedsel. Er komt dan (meer) besef dat ze zichzelf
mag zijn/worden. Kies voor sublimatie.

25

Het is heel wel mogelijk dat we voordat we geboren worden ons leven hier op aarde (mede) van te voren vorm geven/kiezen en
bv een leven in oorlog van te voren kiezen.
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Observaties en enkele opmerkingen over tabel met Hoofdaspecten.
Opvallend zijn de vele aspecten van Mercurius, Venus, Zon, Maan met de buitenplaneten Neptunus, Uranus, Pluto en met het MC. Ook valt op de vele aspecten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus met Cheiron.
1. Tabel met majeuraspecten van 27 personen met anorexia nervosa
Er zijn de volgende kleine orbs gehanteerd voor aspecten en de declinaties:
Conjunctie en oppositie 6 graden;
Vierkant en Driehoek 5 graden;
Sextiel 4 graden.
Declinatie: 1 graad.
Personen Anorexia
Declinaties
Zon Mn Merc Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Drac Pars Mc Asc Ch Totaal
zn
1
2
3
2
3
4 4
3 4
3
3 1 3 1
37
mn
3
2
1
1
2 2
3
1
1 1 5
20
Merc
2 4
3
4
1 3
1 3
5
3 1 3 1
30
Ven
3 4
4
1
2
2 2
2 4
1
3 5 2 2
31
Mar
6 1
3
5
1
1 2
1 3
3
2 4 2 2
28
1 1
2
1 4 1 3
33
Ju
4 2
4
5
5
3 6
Sa
6 4
2
4
6
2
3
5 1
3
3 2 3 4
37
Ura
4 6
5
5
2
4
5
2 8
5
2 1 4 1
44
7
7
4
7
5 6
5 1
24
Nep
5 5
7 6
Pl
7
8
3
6
3 3 12
4
2
8
38
Drac
2 0
6
1
7
7
2 2
5 6
1
3 1
32
Pars
4 7
7
6
8
4
5 5
6 6
4
4 2 1
32
Mc
3 7
8
9
8
4
4 4
3 2
5
2
2 1
27
7 4
3
5
2
7
4 3
5 5
5
6 4
2
36
Asc
Ch
6 3
6
4
3
9
7 7
6 4
3
0 4 2
24
totaal
62 56 68 70 63 70 59 61 83 78 55 67 68 62 64
Majeuraspecten: conjunctie, sextiel, vierkant, driehoek en oppositie
Uranus, Neptunes en Pluto zijn generatieplaneten:
Het totaal aantal aspecten dient buiten beschouwing gelaten te worden.

De Maan maakt slechts 4 majeuraspecten en 2 declinatie-aspecten (zie Mellie Uildert)

Observaties en voorzichtige interpretaties:
Mercurius aspecten
7x Mercurius met Neptunus. Mercurius en Neptunus (hogere octaaf van Mercurius) beschrijven beide
mentale functies, maar Neptunus is meer visionair en op de rechter hersenhelft gericht terwijl Mercurius
zich meer op de linker hersenhelft richt. Geen van beide kan zonder de ander, maar als het intellect zich
met de visie gaat bemoeien wordt het uitzicht belemmerd. Wanneer iemand de vermogens van de rechter
en linker hersenhelften combineert is hij/zij tot wonderen in staat. 26 Mercurius is de planeet van het intellect en geeft aan hoe iemand denkt, waarover hij denkt en hoe hij zijn conclusies vormt. Hij geeft aan
communicatievermogen om gegevens te verzamelen, informatie te verspreiden en keuzen te maken. Mercurius is een snelle planeet en zijn plaatsing en aspecten duiden op de snelheid van het verstand. Mercurius gekoppeld aan Neptunus in een hard aspect kan leiden tot een blokkade van het fantasieleven of een
gebrek aan vermogen tot begripsmatig denken. Er is angst voor desillusie. Zowel de Maan, als Mercurius, Venus en Mars zijn jeugdplaneten en zijn heerser van het eerste element van hun reeks (Ram, Stier,
Tweelingen en Kreeft). Alles dient nog ontdekt te worden. Daarbij spelen Venus en Mars een duidelijke
26

‘’Astrologische Aspecten – hoe de planeten het menselijk gedrag verklaren, 1985’’, Jeanne Avery, Kosmos Astrologische reeks.
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rol In het omgaan met zichzelf en de andere sekse . Uit de informatie t.a.v. anorexia blijkt dat deze stoornis met name begint bij de puberteit.
Mercurius in aspect met Neptunus kan ook duiden op niet helder kunnen denken, een slecht beeld van
zichzelf hebben en het is moeilijk om een goed beeld van zichzelf te krijgen. Mensen met anorexia hebben vaak een slechte/verkeerde beeldvorming van hun eigen lichaam (ze zien zichzelf bv als dik terwijl
ze broodmager zijn).
Neptunus duidt op het potentiële van een situatie en Mercurius op de realiteit ervan. Wanneer er een hard
aspect is kan het wijzen op of/of situaties. Het kan duiden op een afwachtende houding die iemand er
vaak van weerhoudt iets te ondernemen en beslissingen te nemen die wellicht tot idealer omstandigheden
zouden kunnen leiden. Om het gebrek aan moed om zijn dromen te volgen goed te praten, gebruikt hij
misschien het excuus van de realiteit van de feiten. Mogelijke remedie, voelen, visualiseren en aandacht
voor omzetten dromen (letterlijk en figuurlijk) in realiteit.
Harde aspecten met Neptunus kan ook duiden op verslavingen en gebruik verdovende middelen: nicotine,
drugs, alcohol etc. De helft van de onderzochte groep mensen met een eetstoornis heeft ook een (andere?)
verslaving. Groei van Neptunus is zich door de nevels van illusie werken.
7x Mercurius gekoppeld aan Pluto. Pluto is de heftigste energie in de dierenriem: transformatie. Groei
door Pluto is als een atoomexplosie: traumatisch en volkomen, van top tot teen. Plutonische energie heeft
eerst een gevoelde afbrekende en zuiverende functie. Pluto aspecten kunnen duiden waar in iemands leven de uiteindelijke beproevingen zullen plaatsvinden. Binnen een persoon kan er een oorlog heersen
tussen de kracht van transformatie en goede bedoelingen en negatieve, meestal zelfvernietigende neigingen (eetstoornissen, vooral anorexia). Pluto duidt op hoger bewustzijn. Het hoger zelf kan besluiten dat
de persoon zijn vernietigende vermogens moet transformeren tot constructieve energie. Onder moeilijke
Pluto-aspecten is iemand mogelijk iets ontnomen. Hoe meer een persoon bereid is dit los te laten hoe
meer ruimte voor betere en grotere voorwaarden. Als Pluto slecht geaspecteerd staat duidt dit vaak op
vroege jeugdtrauma’s . Vastberaden en dwangmatig gedrag kunnen anderen irriteren.
Moeilijke Pluto - Mercurius aspecten kunnen iemand tot een dwangmatige prater maken. Er is een tendens met woorden te manipuleren. En te zeggen wat anderen willen horen. Belangrijk is dat de persoon
leert minder te praten, zich bewust te worden van de kracht van woorden. Mensen zullen om advies bij
hem/haar komen. Als hij bij zijn/haar standpunt blijft zal de persoon de juiste mensen aantrekken.
Een negatieve uitwerking zou kunnen zijn dat de persoon in kwestie te veel met zichzelf bezig is, vooral
in de piekerende vorm. Aangezien zowel Mercurius als Neptunes meer- en minderwaardigheid kunnen
aangeven, zal dit aspect de overheersende dwingende negatieve kracht kunnen versterken.
5x Mercurius – Uranus aspecten. Mercurius – Uranus moeilijkheden kunnen net als Maan – Uranus
conflicten, leiden tot impulsieve opmerkingen waarvan men later spijt krijgt. Stotteren kan gevolg zijn
van onregelmatige gedachtepatronen. Er is sprake van een mentale rusteloosheid. Een scherpe tong kan
het gevolg zijn van mentale rusteloosheid en nervositeit Het kan duiden op briljante ideeën. Belangrijk is
ze onmiddellijk op te schrijven anders verdwijnen ze weer. Het geeft ongebruikelijke denkpatronen en dit
kan weerstand oproepen bij anderen.
Venus aspecten
7x Venus – Neptunus. Neptunus versluiert en vertroebelt, idealiseert ook. Harde aspecten met Venus
kunnen duiden op slecht zicht op liefdesrelaties, noodzaak om relaties realistisch te bekijken omdat ze te
rooskleurig worden gezien. Iemand kan hard van een voetstuk vallen. Hoe sterk de confrontatie ook is, de
verleiding om het leven rooskleurig te zien blijft altijd bestaan. Problematische aspecten Venus en Neptunus zouden kunnen duiden op verslaafd aan eten en/of drinken (stier = alles wat door de mond gaat)
of verkeerde dingen eten/zoetigheid (=Venus). Venus vierkant Neptunus kan ook duiden op een rokkenjager.
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Venus heeft te maken met eten en (niet kunnen) verteren en ook met waarden, (on)veiligheid en zekerheid
(2e huis). Harde aspecten met Neptunus kunnen dit versluieren, zeker als het gaat om eetstoornissen
zichtbaar te maken voor de persoon zelf.
8x Venus-Pluto aspecten
Bij harde aspecten is de neiging er om met liefde, charme en diplomatie te manipuleren, sterk aanwezig.
Men kan precies zo innemend zijn dat zijn belangen het beste zijn gediend. Iemand twijfelt mogelijk aan
zijn/haar vermogen zich krachtig op te stellen en geen enkel compromis te aanvaarden (voor zichzelf).
Wordt door een sensuele aard gedreven en kan een dwangmatige behoeft aan liefde bezitten. De transformatie zal zich in verband met de liefde moeten voltrekken 27en indien gecombineerd met sociaal bewustzijn dan kan het effect indrukwekkend zijn. Men kan geobsedeerd zijn door genoegens en genotzucht
en onmatigheid . Het kan wijzen op een dwangmatige behoefte aan erotiek. Het ontbreekt iemand aan
discipline. Sommige gebieden van deze toegeeflijkheid kunnen een compensatie zijn voor liefde (eten en
braken bv of veel te veel eten, vreetbuien). De eigenwaarde van Venus kan hiermee diep ondergraven
worden en onvrede over eigen optreden kan een gevolg zijn. Het “snoepen”, zichzelf zoet maken en teveel eten of juist het omgekeerde dient dan als vervanging van gekwetste waarden. Tenslotte is Venus de
planeet van persoonlijke en directe communicatie en diepe geestelijke verwondingen zijn met dit aspect
wel aanwezig.
5x Venus –Uranus aspecten (tel je het totale aantal aspecten inclusief mineure aspecten, dan komt het
totaal op 10)
De persoonlijke contacten verlangen een absolute vrijheid en ruimte om te functioneren. Indien dit op de
een of andere wijze niet mogelijk is, zal er geen blijvende verhouding kunnen zijn. Dit aspect veroorzaakt
een vorm van weglopen, een permanente band is vaak moeilijk (tenzij er wel veel aarde in de horoscoop
aanwezig is). Als je Venus koppelt aan de puberteit, dan maak je als persoon makkelijk vrienden, doch
het blijft aan de oppervlakte, er is weinig diepgang. Er zijn evenwel veel verwachtingen, zeker t.a.v.
vriendschap en liefde.. Men is meestal niet bereid een deel van de vrijheid in te leveren.
Zon aspecten
7x Zon – Pluto
Veelal zie je dat dit personen zijn van uitersten, waarbij koppigheid (vaste planeet Pluto en vaste ster
Zon) en vasthoudendheid een kenmerk is. De middenweg bewandelen is een probleem. Het feit dat deze
mensen van het ene uiterste tot het andere vervallen, kan er voor zorgen dat anderen zich van deze personen vervreemden. Voor zwakheid kan men geen geduld opbrengen. Het grootste probleem is dat men
zich onzeker voelt. Dit maskeert men. De lichamelijke behoeften zijn krachtig aanwezig en er kunnen onaanvaardbare eisen gesteld worden aan het eigen lichaam. De eigenzinnigheid is vaak destructief. Deze
mensen kunnen bij een klein detail volkomen buiten zichzelf raken, waarbij zelfvernietiging mogelijk is.
Zelfkastijding kan nare lichamelijke gevolgen hebben. Matiging bij alles zal deze personen veel goeds
brengen.
Jupiter - aspecten
Jupiter is een planeet die niets met mate doet. Dit geldt zeker t.a.v. eetlust. Voor anorexia lijkt dit niet relevant te zijn. Echter indien Jupiter in vernietiging, val of peregrine staat in teken en/of retrograde en/of de
dispositor hiervan retrograde staat of niet goed geplaatst is in teken, zal de werking van Jupiter averechts
zijn en tegengesteld gaan werken.
In de 27 horoscopen van mensen met anorexia komt Jupiter retrograde 8x keer voor, vaak in het teken
Stier/Schorpioen (8 x).
Ook de tekens Kreeft, Maagd en Vissen komen 8x voor. Het aantal retrograde planeten die als dispositor
van Jupiter dienst doen is ook 8x. Wat verder opvalt is dat Jupiter in Teken of de heer hiervan en/of negatief majeure aspecten ontvangt en/of met een planeet dient samen te werken die tegengesteld is in werking
aan Jupiter of de heer zelf. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Jupiter staat in Schorpioen (al dan niet
27

Dit is ook wat Mellie Uildert naar voren brengt.
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retrograde). De heer van Schorpioen is Pluto (Mars). Deze heer staat dan conjunct Saturnus of Maan (zie
o.a. ter illustratie hieronder de horoscoop Leontien van Moorsel).
Het 8e huis (en het teken Schorpioen en de planeet Pluto) speelt waarschijnlijk mede een belangrijke rol
naast Jupiter. Het 8e huis heeft o.a. te maken met verboden. Wat mag ik wel en wat niet? Bij 9 horoscopen
van de 27 (ruim 33%) bevindt Jupiter of de heer van het teken waar Jupiter in staat zich in het 8e huis. Nog
sterker: 7x is er een directe aspectering van Pluto met Jupiter of de heer van het teken waar Jupiter in
staat.
Het 8e huis is de plaats van persoonlijke macht en geheimen, het is het huis van Intimiteit. Het huis van
het persoonlijke onbewuste, waarin onze complexen, onze verdringingen, onze neurosen en problemen die
we niet meer onder ogen willen zien aantreffen. Jupiter zou hier inzicht in kunnen aangeven, negatief
worden deze problemen en complexen alleen maar groter. Dit huis wordt ook het huis van de “battlefield”
genoemd. Daar vindt de strijd met de ander of beter gezegd de strijd met jezelf plaats.
Diep graven in jezelf door psychologie of het naar boven brengen van alles wat verborgen is, is een 8e
huis behoefte. In dit huis zoeken we totdat we de kern hebben gevonden. De eigen verborgen gaven en talenten die nog naar boven moeten komen bevinden zich hier. Doordingen tot de transformatie is bereikt.
Het juist op die wijze willen doen en niet anders. Hiervoor is moed, kracht en macht nodig. Planeten in dit
huis geven de mogelijkheid om juist die kern te onderzoeken en kunnen je als persoon “wakker” schudden
(zie Mellie Uildert).
Zekerheden en onzekerheden, zowel emotioneel als materieel spelen een voorname rol in dit huis.
Jupiter-Cheiron 9x. Cheiron is volgens Bastiaan van Wingerden28 iets waar moeilijk over te praten valt,
je moet het voelen en beleven, het is pijnlijk. Cheiron gaat altijd over verbinding en de breuk daarin staat
voor onbewuste razernij die tot uiting komt in geweld. Cheiron is half mens en half paard, zoals de mens
gescheiden is van het natuurlijke en dierlijke (dit doet denken aan het voorbeeld van Mellie Uildert, het
meisje dat haar onderlichaam afsnoerde?). Deze scheiding is pijnlijk en we sublimeren dat op allerlei manieren: hard werken, sporten etc. Cheiron is volgens Bastiaan het putdeksel naar de kosmos, een riool
waar stank en ellende uit komt maar om tot verlichting te komen moet je de diepte in om je ‘’draken’’ tegen te komen. Op de plaats waar Cheiron staat29 zit je overlevingsstrategie waarmee je de pijn ontloopt.
Waar Cheiron staat treedt vaak verharding op en kramp omdat je er niet mee kunt dealen (anorexia en ook
boulimia?, de pijn wil ontlopen, niet willen/kunnen voelen?). Cheiron stijgt boven je eigen horoscoop uit
en vormt een neurotische plek waar er van dwangmatige herhaling sprake kan zijn (boulimia? Ook het
niet willen eten heeft iets dwangmatigs). We draaien om de pijnlijke hete brei van Cheiron heen totdat we
hem onder ogen kunnen zien. Pas dan kan de gift van Cheiron (heelheid) gevoeld/ervaren worden. We
hebben een keuze. Ook andere astrologen zien Cheiron als de ‘’wounded healer’’. Pas als je je eigen pijn
hebt ervaren kun je een ander begrijpen en echte compassie voelen/hebben. Wond en wonder liggen dicht
bij elkaar.
Planeten sterk geaspecteerd met Cheiron en dat geldt ook voor Uranus worden gevraagd zich anders te
uiten. Echtheid en een onderhuidse pijntrilling spelen hier in mee.
Cheiron met Jupiter kan duiden op een verbinding op geestelijk en spiritueel vlak. Het kan ook een duiden
op een dwangmatige zoektocht naar de essentie.
MN en MW lazen elders (MARCEL KUN JE BRON AANGEVEN, BEN DUS DAT BOEK KWIJT) dat
Cheiron ook staat voor de grote leraar en genezer. Verbonden met Jupiter die visies, kennis, inzichten
aangeeft en ook de leraar is. Veel Cheiron – Jupiter (35% van de mensen met anorexia) aspecten zou dus
kunnen duiden op mensen met een eetstoornis die visie hebben, kennis, inzichten, mogelijk mensen met
genezende krachten die daar niet mee uit de voeten kunnen, geblokkeerd zijn geraakt, hun visies niet kunnen of mogen uitdragen. Ergens heeft MW gelezen (maar waar...) dat je de pijn van Cheiron een plaats
moet geven in je leven, moet verwerken, maar dat als je er ook later aan denkt dit, wel steeds meer afgezwakt, blijft voelen. We zullen er mee moeten leren leven. Dit is denken MN en MW zeker van toepassing
op mensen met een eetstoornis. Voor een groot aantal van de onderzochte mensen met anorexia is dit mo28

Lezing Astrologie Vereniging Eindhoven, 2 februari 2011 en verslag Waling Hieminga
Dit komt o.a. aan de orde in een volgend artikel waar o.a. de planeten in huizen en tekens van de 38 mensen met eetstoornissen
aan de orde komen
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gelijk een uiting van o.a. genoemde onderliggende problemen waarmee een heel leven of zeer lange tijd
mee geworsteld wordt en voor mensen die helemaal genezen van anorexia (onderzoeken zeggen 50%)30.
blijft dit mogelijk een zwakke plek en een periode in het leven wat ook jaren later (hoewel afnemend) nog
pijnlijk is als men er aan denkt. Maar ook kun je dit omzetten zoals Leontien van Moorsel heeft gedaan
(zie hieronder haar verhaal en horoscoop) in iets positiefs/krachtigs voor jezelf (ze heeft geleerd meer
evenwicht in haar leven te brengen) en ze helpt anderen met hun eetstoornis (maar daarmee helpt ze ook
zichzelf). Laatste opmerking van uitleg en mogelijke interpretatie Cheiron – Jupiter in horoscopen van
mensen met anorexia31 Jupiter vermeerdert en kan dus ook heel goed de pijn van Cheiron en het hele
Cheiron proces dat een mens blijkbaar moet ervaren, aan moet werken en oplossen heel veel pijnlijker
maken voor mensen met anorexia.
1. Bevindingen/observaties onderzoek naar Aspecten en enkele gedachten daarbij van MN en MW
2. Tabel met majeur- en mineuraspecten van 27 personen met anorexia nervosa

Nemen we vervolgens de mineuraspecten mee in het “beoordelen” van de combinatie Maan/Saturnus
(Mellie Uildert) dan zien we dat de Maan met Saturnus slechts 1 mineur aspect erbij krijgt.
De volgende mineuraspecten zijn “meegewogen” in de beoordeling:
Het halfsextiel, het halfvierkant, het anderhalfvierkant en het inconjunct. De orb voor de mineurapecten bedraagt 1 graad.
Opvallend in tabel 1 Hoofd- en Mineure aspecten in de radixhoroscopen van mensen met anorexia (27)
is het aantal Maan - Venus aspecten (10) ent Venus - Uranus aspecten (10). De eetstoornis heet natuurlijk
30

Een aantal ‘’genezen’’ mensen die anorexia hebben gehad kampen nu met boulimia en dit is minder/niet zichtbaar en wordt lang
niet altijd onderkend. Men heeft vaak een normaal gewicht, maar vreetbuiten wisselen af met spugen. Omdat iemand zich hiervoor
schaamte blijft dit vaak verborgen en dat kan een leven lang.
31
Hier is iets meer aandacht aan besteed is omdat Cheiron minder bekend is bij Astrologen en ook bij MN en MW.
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niet voor niets anorexia nervosa. Mensen met anorexia hongeren zichzelf uit, uit angst om aan te komen.
Meestal zijn anorexia patiënten meisjes die een negatief oordeel hebben over zichzelf en zelfbeeld, ook over
hun uiterlijk (Venus). Dat dit spanningen teweeg kan brengen is duidelijk. Uranus is nu juist de planeet die
met nerveuze spanningen geassocieerd wordt. De Maan kan medisch astrologisch verwijzen naar bv alle
vloeistoffen, borst en borsten, maar duidt ook de maag aan waar het eten en de voeding verteerd wordt. Maan
heeft ook psychisch een belangrijke invloed en in de klassieke duidingen is de Maan de aanduider voor verslavingen. De mond en smaak (proeven) worden toegekend aan Venus (heerser van Stier) en ook de manier
van affectie uiten. De combinatie van Uranus met deze gevoelsplaneten – beide gerelateerd aan eten – kan
enorme spanningen oproepen. Aangezien Uranus “anders is dan anderen” zal de wijze waarop de persoon
met anorexia op voeding omgaat “anders” (kunnen) zijn.
Mineure aspecten moeten niet gezien worden als makkelijker oplosbaar/hanteerbaar dan de hoofdaspecten.
Zoals hierboven ook genoemd, voor de mineure aspecten hebben MN en MW de heel nauwe orb genomen
van 1 graad. Een halfvierkant (45 graden) of anderhalf vierkant (145 graden) wijzen vaak op onoverbrugbare
en frustrerende energieën. Ze leveren spanningen (dus dubbelop als er ook nog een aspect is met Uranus) en
worden dan ook wel tot de harde aspecten gerekend. Het inconjunct of quincunx (150 graden) wordt wel als
zeer zwaar omschreven, maar kan leiden tot de grootste groei van allemaal.32
Alle planeten tot en met Saturnus die de grens bewaakt/hanteert zijn min of meer hanteerbaar maar de buitenplaneten Neptunus, Uranus en Pluto, de generatie en ook onpersoonlijke planeten genoemd, niet. Deze
planeten lijken te wijzen op een bovenpersoonlijke energie, een energie die moeilijker zichtbaar, tastbaar en
voelbaar is.
Zeker aspecten in een horoscoop van de persoonlijke planten (Zon t/m Saturnus met de buitenplaneten) duiden altijd op moeilijk te hanteren karaktereigenschappen, personen of omstandigheden.
De vele aspecten met Uranus in de 38 radixhoroscopen van mensen met een eetstoornis kunnen duiden op
intensiteit van emoties, grote en plotselinge spanningen en veranderingen waardoor men uit zijn/haar evenwicht wordt gehaald. Er is koppigheid en men laat zich niet makkelijk remmen en overtuigen. Men wil vrijheid, gelijkheid en broederschap. Men wil gebonden, ongebonden zijn, samenwerking met hem/haar is dikwijls niet makkelijk. Fanatisme kan op de loer liggen, maar men kan ook visionair en ook heel vooruitstrevend zijn en hard voor zichzelf en anderen. Men kan grote zenuwspanningen ervaren, prikkelbaarheid, grilligheid en ziektetoestanden zijn meestal van nerveuze aard, zoals anorexia.
Wellicht dat ook het zich anders voelen, ook in de wijze waarop je met anderen (de thuissituatie) een verbintenis aan kunt gaan, van invloed is geweest voor het ontstaan van anorexia. Ook de aspecten van deze planeten met het MC /IC (Maan, Mercurius, Venus, Mars) zou dit kunnen versterken. Dit geldt ook voor de aspecten van Uranus met Pluto (declinaties - 8x). Pluto beheerst dood en wederopstanding, heeft met macht en
(on-)verteerbare zaken in het leven te maken. Uranus heeft ook met principes te maken die veranderingen
veroorzaken, alleen dan wel plotseling. Indien beide met elkaar moeten samenwerken zullen er waarschijnlijk
plotseling nieuwe en totaal verschillende (vernietigende) confronterende situaties ontstaan.
De aspecten van Venus met het MC/IC kunnen aangeven dat er moeilijkheden in sociale relaties thuis (geweest) zijn en dat er emotionele blokkades zijn t.a.v. het privéleven dat men voert. De waarden van de persoon komen niet overeen met die der ouders, wat onzekerheden in het gedrag veroorzaken.
Bezien we de Marsaspecten met het IC dan kan er sprake zijn van een “agressieve” dominantie ouder of één
ouder die bepalend is in het huis. Een machtsstrijd kan thuis plaats hebben gevonden. Ook dat zal het gedrag
kleuren.
De uitwerking van de Maanaspecten zijn heel sterk, maar de persoon dient bepaalde spanningen op te lossen.
Allereerst kunnen gevoelens in strijd zijn met wat andere mensen van jou als persoon lijken te verwachten.
De persoon zit vaak met “zichzelf in de knoop”, hij of zij voelt zich niet veilig. Hij moet leven met anderen,
maar tegelijkertijd moet hij ook (emotioneel) zichzelf zijn. Het probleem is dat er geen eenduidig antwoord is
32

‘’Astrologische Aspecten – hoe de planeten het menselijk gedrag verklaren, 1985’’, Jeanne Avery, Kosmos Astrologische reeks.
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op de vraag welke kant de persoon op moet gaan. Door ervaring en vadertje tijd kan de persoon over dit soort
problemen heen groeien.
De Mercuriusaspecten kunnen aangeven dat de persoon vaak zodanig bezig is met zijn eigen gedachten in
zijn eigen wereldje, dat hij vaak vergeet dat anderen er ook zijn. Over het algemeen is de persoon vaak wat
verlegen voor een groot publiek, maar met de jaren gaat dat vanzelf over. Soms zegt hij uit nervositeit dingen
die hij niet had willen zeggen (vooral tegen mensen die het goed met hem menen). Het kan ook aangeven dat
hij vaak in dispuut is met zichzelf en dan uitspraken doet die niet echt handig zijn.
Nicolas Carter gaf aan dat op het gebied van gezondheid en lichamelijke ongevallen de Ascendant mogelijkerwijs de beslissende factor is (pagina 18). In tegenstelling tot wat MW en MN en ook Carter dachten,
blijkt nu uit de gegevens van personen met anorexie (pagina 12 en 16) en boulimia (pagina 21), dat de Ascendant en aspecten die hiermee gevormd zijn een veel mindere beslissende factor blijkt te zijn. Dat betekent
niet dat bij andere stoornissen c.q. ziekten de Ascendant wel degelijk een belangrijke rol speelt of kan spelen.

Voorbeeld horoscoop: Leontien van Moorsel – Anorexia
Ter illustratie delen we een van de horoscopen uit de onderzoeksgroep beroemde/bekende personen met
anorexia, te weten Leontien van Moorsel (inmiddels heeft ze haar stoornis overwonnen):
Leontien van Moorsel is geboren in Boekel Brabant. Ze is een voormalig Nederlands wielrenster met als bijnamen Tinus en/of Ties. Leontien van Moorsel begon haar wielercarrière eind jaren '80 en groeide uit tot de
beste vrouwelijke wielrenster die Nederland ooit heeft gehad. Ze boekte vele overwinningen, zoals veelvuldig Nederlands Kampioen en Wereldkampioen op de weg, tijdrijden en op de baan.
Leontien van Moorsel werkt met een team van behandelaars samen om meiden die lijden aan anorexia, te
begeleiden en ze gaan het keiharde gevecht aan om hen te steunen de ziekte te overwinnen: anorexia is voor
Leontien: vel over been, bv amper 40 kilo en continue je eetlust onderdrukken vanwege een niet te doorbreken negatief zelfbeeld.
Ex-wielrenster Leontien weet als geen ander hoe het is om anorexia te hebben. Zelf overwon ze de ziekte na
een jarenlange strijd en vecht ze met de meiden mee. Leontien: ‘Het gevoel dat ik had in de periode van mijn
ziekte gun ik niemand. Als je daarna weer in balans komt, kun je de hele wereld aan. Dat wil ik met deze
meiden ook bereiken. Ze hebben allemaal bewezen dat het vechters zijn, anders hadden ze dit zichzelf nooit
aan kunnen doen. Als ze die energie omzetten in iets positiefs kunnen ze er veel sterker uitkomen en leggen ze
de basis voor de rest van hun leven.’
(Uit “ BIG” - Leontien van Moorsel vecht tegen anorexia 31 oktober 2013 15:09”
Van Moorsel werd geboren als dochter van een handelaar in bouwmaterialen en een verpleegster. Ze begon
haar wielercarrière eind jaren tachtig. Ze was heel fanatiek en kreeg (ook nog eens?) last van anorexia. Ze
fietste zichzelf 'kapot'. Na een lange dip en enorme steun van haar echtgenoot kwam ze langzaam weer terug
in de sport en behoorde sindsdien tot de beste wielrensters ter wereld. (Bron: Wikipedia)
“Ik weet dat het echt mogelijk is om een eetstoornis voor 100% te overwinnen.”
“Het grootste gevecht dat ik heb gehad is het gevecht tegen Anorexia. De grootste overwinning die ik heb
meegemaakt is niet het Olympische kampioenschap of de Tour de France. De grootste overwinning is de
genezing van de eetstoornis,” zegt oud-wielrenster Leontien van Moorsel tijdens een bezoek aan Human
Concern.
“Hulp vragen is essentieel”
Leontien durft sinds een aantal jaar te zeggen dat ze volledig van haar eetstoornis is genezen. “Mijn sleutelwoord is nu balans, in alles wat ik doe. Ik houd van mezelf en geniet volop van het leven.” Leontien vertelt
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dat haar familie en man haar grote steun en redding waren tijdens haar ziekte en genezing. “Je kan het niet
alleen. Hulp vragen en aannemen, van familie, vrienden en professionals is essentieel.”
Op de vraag van een cliënt of ze nog tips heeft zegt Leontien: “Zoek de positieve motivatie in jezelf. Denk
aan de gelukkige momenten die je hebt meegemaakt en weet dat het mogelijk is om weer te kunnen genieten
van het leven.” (Bron: HUMAN CONCERN, 11 juli 2013)
Als we deze beschrijving van Leontien van Moorsel vergelijken met haar radixhoroscoop dan valt het volgende op:
De planeten Uranus, Neptunes en Pluto krijgen aspecten van met name Zon, Mercurius en Venus. Ook Mars
doet een duit in het zakje door een aspect met Pluto.
Haar eerzucht om iets te bereiken is afkomstig van de Ascendant Steenbok en de heer hiervan Saturnus
maakt een aspect met Mars in het teken Stier: koppig volhouden. Stier heeft natuurlijk een relatie met eten.
Dus het vechten om de top te behalen, het fanatisme en het uiterste van zichzelf te vergen (Maan/Pluto) is
voor haar de norm. Deze Maan/Pluto en Jupiter retrograde in Schorpioen in het 9e huis oppositie Saturnus
overdrijft deze norm tot het uiterste, zowel in het positieve als het negatieve. Aangezien de Maan en Pluto
met voeding en vertering te maken hebben, is het gevolg van bovenstaande aspecten een eetstoornis.
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Aspecten Radixhoroscoop mensen met Boulimia (11 personen)
Personen met Boulumia
Declinaties
Zon Maan Merc Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Drac Pars Mc Asc Ch Totaal
3
1
1
2 1
17
Zon
2
2
1 2 2
Maan
1
1
2 1
1
2
7
Merc
3
2
1
2
1
1
2
2 1
12
Ven
2
4
1
2
2
2 2 2
14
Mar
3
2
1 4
1 1
1
1
1 1 1
11
Jup
2
3
3
1
2
3
2
4
1 2 1
14
4
2
3
5 3
2
1
2
9
Sat
Ura
2
1
3
1
2
2 1
4
4
1 3 2 1
21
Nep
2
4
1
2 3 4
2 1 2
9
5
4 3 1
3
2
1
7
1
2 2
19
Plu
Drac
2
1
4
3 4
1
3 1
2
3 1
17
Pars
2
2
3
2
1
1
2
2 1
3
1 2 1
16
Mc
5
2
4 5
3
1 3 3
3 2
2
4
1
13
Asc
2
2
3
2
3 2 3
2 4
3
1 4
20
Ch
3
1
1
1
2
4 3 3
3 2
1
1
2
10
Totaal
38
30 29 28 31 35 32 29 36 36 28 25 41 33 27
Majeuraspecten
Uranus, Neptunes en Pluto zijn generatieaspecten.
Het totaal aantal aspecten wordt buiten beschouwing gelaten

Het onderzochte aantal radixhoroscopen van mensen met boulimia is 11. Daarom is voorzichtigheid bij het
beoordelen van aspecten nodig. Enkele items die toch opvallen ziet u hieronder.
Gekeken is naar de majeure aspecten. Indien we de mineure aspecten erbij zouden betrekken wordt het aantal
aspecten niet echt veel groter :
De Zon aspecteert 5x Pluto en heeft hier 3 keer een declinatie mee. Ook aspecteert de Zon 5x het MC. Tevens
speelt Saturnus in dit overzicht een voorname rol: 4x een aspect met de Zon en 5x een aspect met Mars. De
Maan maakt in totaal 4x een aspect met Venus en 4x een aspect met Neptunes. Pluto maakt met de Ascendant
(Carter?) 4x een aspect.
Aangezien, volgens Carter (en andere astrologen) het lichaam geassocieerd wordt met de Ascendant, zal de
combinatie Ascendant en Pluto het lichaam (kunnen) transformeren en veranderen zoals de persoon dat in
zijn hoofd heeft: de macht en controle hebben over het eigen lichaam.
Overeenkomsten aspecten radix horoscopen mensen met Anorexia en Boulimia
Als we de eetstoornis Anorexia vergelijken met Boulimia zijn er overeenkomsten aan te wijzen: Pluto, het
MC/IC en Neptunes komen bij beide type stoornissen (zie hiervoor de aantallen) voor. Er zijn ook verschillen
aan te wijzen: bij Anorexia zijn er veel Uranusaspecten met diverse persoonlijke planeten (naar verwachting
MN en MW), bij Boulimia vinden we weinig Uranus-aspecten en zijn er juist wel duidelijke aspecten met Saturnus, (dit hadden MN en MW niet verwacht. Ze hadden juist Saturnus aspecten verwacht in radixhoroscopen van mensen met anorexia). zoals hierboven is vermeld.
Aangezien het aantal radixhoroscopen van mensen met Boulimia gering is (11) kunnen er niet meer conclusies getrokken worden.
MN en MW nodigen echter iedereen uit om dit wel te doen en met hen te delen (zie voor hun mailadressen onderaan dit artikel).
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Tenslotte: voorlopige en voorzichtige Conclusies n.a.v. de vergelijking van aspecten van
horoscopen van personen met een eetstoornis33
Een persoon met de eetstoornis Anorexia zal/kan een radixhoroscoop hebben met een grote kans op de
volgende kenmerken:
-

Een benadrukking van het 8e (2e?) huis;
Jupiter en Pluto nemen een prominente plaats in: 8e huis, in het teken Schorpioen, of met de heer van Jupiter
een aspect vormend (meestal een majeur aspect);
Mercurius en/of Venus en/of Mars vormen een aspect met Uranus, Neptunes en Pluto.

Er is zeker nog verder onderzoek nodig met veel meer horoscopen om deze voorzichtige conclusies te
kunnen “bewijzen”. En mochten deze conclusies zich “bewijzen” wat betekent dit dan voor de behandelwijze
van aorexia- patiënten?
In de volgende twee artikelen van MN en MW komen aan de orde de grote doorverbonden aspecten als Tvierkanten, Huisherenverbanden, Vaste sterren en mogelijk andere opvallende zaken in de horoscopen van
mensen met een eetstoornis.
Marcel Nijhuis en Marjan Wind
mnijhuis@skynet.be
Marjan.wind@gmail.com

33

Dit gaat al iets verder dan alleen de vergelijking van aspecten. Er is ook al een beetje naar de hele horoscoop gekeken
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Astrologische Nieuwsbrief Nr. 5 (februari 2009)

7

Inhoud alle voorgaande Zaniahs
Evaluatie over de eerste vier nummers van de Astrologische
Nieuwsbrief

Astrologische Nieuwsbrief Nr.1 (sept. 2008)

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 6 (maart 2009)

1.
2.
3.

1.

4.

5.
6.
7.

De horoskoop van China.
De horoskoop van het Belgische kabinet Leterme.
De wereldsituatie: de gang van Saturnus door het teken
Maagd.
Nieuwe goede astrologie boeken op de markt. Incl.
boekbespreking van Astrologia Gallica Boek-16 over
aspecten door Jean-Baptiste Morin, ofwel Morinus de
Villefranche.
Zoekt u 2e hands astrologieboeken?
De mogelijkheden van RSS bij websites.
Uurhoek-astrologie.Algemene inleiding.

2.
3.
4.
5.
6.

De economische crisis en de mundane horoskoop van
Nederland.
De horoskoop van de Engelse koning, Charles-I uit de
tijd van William Lilly.
Het gebruik van de Juliaanse of Gregoriaanse kalender
bij oudere horoskopen.
Uurhoekastrologie: de belangrijke rol van de Maan.
Tips & Trucs voor programma Newcomb-V3: het gebruik van de AstroWatch functie.
Astrologie van A tot Z: Snel- en langzaamrijzende tekens.

Astrologische Nieuwsbrief Nr.2 (oktober 2008)

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 7 (april 2009)

1.
2.

1.
2.
3.

3.
4.
5.

6.

De horoskoop van China.
Wereldsituatie: de gang van Saturnus door het teken
Maagd.
De horoskoop van het kabinet Balkenende.
Nieuwe goede astrologieboeken.Boekbespreking van
Carmen Astrologicum door Dorotheus van Sidon.
Uurhoekastrologie. Praktijkvoorbeeld. Hoe vindt men de
significator van het gevraagde?Hoe komt een zaak tot
stand? Hoe wordt een zaak voorkomen?
Tips en trucs voor astrologisch programma Newcomb
Versie-3. Het werken met transits.

4.
5.
6.

Het zéér uitgebreide onderdeel Uurhoekastrologie.
Het zeer mooie onderdeel Vaste Sterren.
Uitbreiding tot 200 jaren progressies afbeelden met
grafieken, m.n. voor Mundane astrologie.
Opties voor Klassieke horoskoopberekeningen, zoals
Pars Fortuna voor dag- of nachthoroskopen.
Twee sets progressieve planeten in de buitenring van de
horoskooptekening.
Old-Style (Juliaans) naar New-Style (Gregoriaans) kalenderberekeningen.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 8 (mei 2009)
Astrologische Nieuwsbrief Nr. 3 (november 2008)
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De horoskoop van Barack Obama.
De horoskoop van het kabinet Balkenende in verband
met de financiële crisis.
De horoskoop van China.
Nieuwe goede astrologieboeken: de Matheseos van
Julius Firmicus Maternus.
Uurhoekastrologie. De orbs van de planeten.
Tips en trucs voor astrologisch programma Newcomb
Versie-3. Grafische overzichten.
Astrologische begrippen van A tot Z. Declinaties en
parallellen.

2.
3.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 9 (juni 2009)
1.

Astrologische nieuwsbrief Nr. 4 (januari 2009)
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barack Obama, de aanpassing van zijn geboortetijdstip.
Parallel aspecten in de horoskoop.
Nieuwe boeken: Astrologie als Ambacht van Martien
Hermes..
Uurhoekastrologie: afgeleide huizen, vraagsteller, de
gevraagde persoon of kwestie.
Tips & trucs voor Newcomb versie-3: grafische overzichten van declinaties.
Astrologische begrippen van A tot Z: De Hyleg
Nieuwe plannen voor 2009 en 2010.
Aankondiging evaluatie over de eerste vier nummers
van de Nieuwsbrief.

Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 50 - Jaargang 7 – nummer 5

De laatste graden van de zodiaktekens. Een onderzoek
naar 18 horoskopen van bekende personen met een groot
noodlot.
Boekbespreking: Goede Tijden - Slechte Tijden: Aphesis van het Pars Daemon van Martien Hermes.
Voortgang programmering astrologische programma
Newcomb Versie-4.

3.

4.
5.

Uurhoekastrologie: een importmogelijkheid om 130
uurhoekhoroskopen inclusief vragen en de antwoorden
plus beredenering toe te voegen aan uw horoskopenbestand.
De horoskooptekening met de klassieke planeten, het
Pars, de Maansknopen en…. zeer veel extra's uit de
klassieke Hellenistische astrologie.
Totaal nieuw voor welk Nederlands astrologieprogramma dan ook: de Aphesis van het Pars Daemon, een recentelijk blootgelegd "geheim" uit de Hellenistische astrologie.
De mogelijkheid om 210.000 extra plaatsnamen uit vele
landen toe te voegen aan uw plaatsnamenbestand.
De vijf grootste planetoïden: Ceres, Pallas, Juno, Vesta
en Astraea toegevoegd aan de berekeningen en de horoskooptekening voor de periode 1900-2050. De planetoïde Cheiron uitgebreid met de periode 1728 - 1900,
derhalve nu in totaal van 1728 tot 2050.
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6.
7.

De horoskooptekening met de moderne planeten plus
evt. planetoïden en… enkele extra's.
Enkele instellingen t.b.v. de klassieke astrologische
berekeningen

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 10 (juli 2009)
1.
2.
3.
4.
5.

Actuele horoskoop. De situatie in Nederland en het
kabinet Balkenende-4.
De laatste graden van de zodiak - nadere analyse van de
18 voorbeeldhoroskopen met opvallende conclusies.
De astrologische Terms, een begrip uit de klassieke
astrologie.
Uurhoekastrologie: Translation of Light.
Astrologie van A tot Z: de Juliaanse en de Gregoriaanse
Kalender.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 11 (augustus 2009)
1.
2.
3.
4.
5.

De laatste graden van de zodiak. De invloeden van de
astrologische Terms.
De 360 individuele graden van de zodiak, deel-1.
De ziener Charubel: zijn leven en werk.
Boekbespreking (6): J.B. Morin, "Astrologia Gallica",
boek-25 over mundane astrologie.
Tips & Trucs (5): horoskoopcorrectie in de praktijk,
voorbeeld van Milosevic.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 12 (september 2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Overzicht Zonnestelsel voor de planeten van de horoskoop.
De individuele graden van de zodiak volgens Charubel
en La Volasfera.
Nauwkeurigheden van de Zon, Maan, planeten en enkele andere punten van de horoskoop.
Diverse (kleinere) zaken in Newcomb Versie-4.
DEMO-CD's, Instructie-CD's bij Newcomb Versie-3 en
Versie-4.
Prijzen Newcomb Versie-4, alsmede totale prijslijn alle
versies van Newcomb.
Updateprijzen voor Versie-3 naar Versie-4, alsmede
Versie-2A naar Versie-3.
Extra prijzen voor papieren handleidingen en prijzen
van de demo-CD's.
Bestelinformatie.

3.
4.
5.
6.

Boekbespreking (7): Charles Carter - An Encyclopedia
of Psychological Astrology.
Tips & Trucs (6): Zoeken in het horoskopenbestand,
SQL-zoekopdrachten.
Ingezonden vragen (2).
Evaluatie van alle uitgekomen nummers van de Astrologische Nieuwsbrief en een blik op de toekomst.

Zaniah Nr. 15 (februari 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De graden van de zodiak (4): de observaties van de
Ouden.
Bijzondere Astrologische Gevallen (1).De smid en de
koning
Uurhoekastrologie (7): Collection of Light.
Astrologie van A tot Z (6): Het Pars Fortuna.
Het Nederlands Elftal tijdens het WK-2010. Analyses
via de methoden Bonatti en Frawley.
Vraaghoroskopen (1) door G. Westenberg.

Zaniah Nr. 16 (maart 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De graden van de zodiak (5): de observaties van de
Ouden.
Bijzondere Astrologische Gevallen (2).De smid en de
koning, vervolg en slot
Boekbespreking(8): Rhetorius The Egyptian.
Tips & Trucs(7): Het Pars Fortuna en Pars Daimon bij
een dag- en nachthoroskoop
Ingezonden vragen(3): A. Leo
Analyse van de WK2010 wedstrijden in groep-F volgens Bonatti en Frawley
Werking van het Pars Fortuna (1). De ideeën volgens
Ptolemeus en enkele bijzonderheden in de horoskoop
Vraaghoroskopen (2) door G. Westenberg.

Zaniah Nr. 17 (mei 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijzondere Astrologische Gevallen (3): een speciaal
geval van begaafdheid.
Uurhoekastrologie (8): Frustration.
Astrologie van A tot Z (7): Precessie van de Equinox.
Het WK Voetbal 2010: wint Nederland het WK? Een
uurhoek-analyse.
De werking van het Pars Fortuna (2): uit het werk van
Marcus Manilius.
Vraaghoroskopen (3) door G. Westenberg.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 13 (november 2009)
Zaniah Nr. 18 (juni 2010)
1.
2.
3.
4.
5.

Het kabinet Balkenende-4 in de economische crisis.
De graden van de zodiak (2) : de invloed van de Vaste
Sterren.
Uurhoekastrologie (6) : Refranatie.
Astrologie van A tot Z (5): True versus Apparent posities van hemellichamen.
Een nieuwe rubriek: Ingezonden vragen.

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 14 (december 2009)
1.
2.

De actualiteit.
De graden van de zodiak: observaties door de Engelse
astroloog Charles Carter.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijzondere Astrologische Gevallen (4): Geboorten op
hoge breedtegraden..
Boekbespreking (9): 'The Reason Why in Astrology"
door H.S. Green.
Tips & Trucs (8): Correctie op het Pars Fortuna met het
programma Newcomb V3/V4.
Ingezonden vragen (4): hoe interpreteer je een stellium?
De werking van het Pars Fortuna (3): uit het werk van
Dorotheus van Sidon.
Vraaghoroskopen (4) door G. Westenberg.
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Zaniah Nr. 19 (augustus 2010)

3.

1.
2.

4.
5.

3.
4.
5.
6.

Tripliciteitsheersers volgens Dorotheus van Sidon.
Uurhoekastrologie (9): Verhindering en afsnijden van
het licht.
Boekbespreking-vervolg: "The Reason Why in Astrology" door H.S. Green.
Werking van het Pars Fortuna (4): uit het werk van Vettius Valens.
Interpretatie van de horoskoop (1). Een nieuwe serie.
Vraaghoroskopen (5) door G. Westenberg.

6.

Zaniah Nr. 25 (april 2011)
1.
2.

Zaniah Nr.20 (september 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderschepte tekens.
Uurhoekastrologie (10). Combust, Onder de stralen van
de Zon, Cazimi.
Astrologie van A tot Z (8). Precessie en het watermantijdperk.
De werking van het Pars Fortuna (5). De visie volgens
Vettius Valens – vervolg.
Interpretatie van de horoskoop (2). Vervolg met elementen en hoedanigheden.
Vraaghoroskopen (6) door de heer G. Westenberg.

Tips & Trucs (10): Aphesis van het Pars Fortuna en het
Pars Daimon.
Werking Pars Fortuna volgens Vettius Valens (8).
Interpretatie van de horoskoop (5): eerste analyse planeten en invullen aspectentrapje.
Vraaghoroskopen (9) door de heer G. Westenberg.

Een kort overzicht van 25 nummers Zaniah en vooruitblik voor de toekomst
Alles over het nieuw uitgekomen boek "De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing"

Zaniah Nr. 26 (mei 2011)
1.
2.
3.
4.
5.

Mundane Astrologie(2): de conjuncties van de grote
planeten.
Primaire Directies (3). De methode volgens Ptolemeus
uit zijn Tetrabiblos.
Werking van het Pars Fortuna (9): laatste aflevering, de
visie volgens uw auteur.
Interpretatie van de horoskoop (6): radix aspecten en de
parallelaspecten.
Vraaghoroskopen (10) door de heer G. Westenberg.

Zaniah Nr. 21 (oktober 2010)
1.
2.
3.

Inleiding.
De voorbereidingen aan het boek "De Vaste Sterren in
de Astrologie, een Praktische Toepassing".
Astrologisch programma Newcomb Versie-4 is ook
beschikbaar voor Windows-7 (32-bits en 64-bits).

Zaniah Nr. 27 (juli 2011)
1.
2.
3.

Zaniah Nr. 22 (december 2010)
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De werking van het Pars Fortuna volgens Vettius Valens
(6) – ziekten en aandoeningen.
Boekbespreking (10). Persian Nativities-1 door Benjamin N. Dykes.
Ingezonden vragen(5). Primaire Directies.
Tips & Trucs (9). De primaire horoskoop.
Lessen: Interpretatie van de horoskoop (3).
Vraaghoroskopen (7) door de heer G. Westenberg.

5.
6.

Zaniah Nr. 28 (augustus 2011)
1.

Zaniah Nr. 23 (februari 2011)

2.

1.

3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

Primaire Directies: de achtergronden in combinatie met
het min-1-systeem.
Assen in de mundane astrologie.
Astrologie van A-Z (9): Planetaire perioden.
Werking Pars Fortuna volgens Vettius Valens (7): De
Aphesis van het Pars Fortuna en Pars Daimon.
Interpretatie van de horoskoop (4) : terugkerende
thema's in de horoskoop.
Vraaghoroskopen (8) door de heer G. Westenberg.

Zaniah Nr. 24 (april 2011)
1.
2.

Primaire Directies (4). De theorie van Ptolemeus, vervolg.
Mundane Astrologie (3): Grote Conjuncties, vervolg –
theorie en Jupiter conjunct Saturnus.
Interpretatie van de horoskoop (7): Het bepalen van de
heerser van de horoskoop.
Het praktisch gebruik van de vaste sterren in de horoskoop. De constellatie Andromeda.
Vraaghoroskopen (11) door de heer G. Westenberg.
Een uurhoek uit eigen praktijk: de eventuele koop van
een auto.

5.
6.

Primaire Directies (5). De theorie van Ptolemeus, voorbeelden en slot.
Mundane Astrologie (4): De grote conjuncties van de
langzame planeten, vervolg.
True versus Apparent posities van de planeten.
Interpretatie van de horoskoop (8): bepalen van de heerser van de horoskoop, vervolg.
Ingezonden vragen (6): uitwerking van Primaire Directies.
Vraaghoroskopen (12) door de heer G. Westenberg.

Zaniah Nr. 29 (september 2011)
Geheel gewijd aan astrologisch computerprogramma Newcomb Versie-5

Mundane Astrologie(1): een nieuwe rubriek.
Primaire Directies (2). De methode volgens Cornelis
Gorter.
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Zaniah Nr. 30 (oktober 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mundane Astrologie (5): de conjuncties van de langzame planeten – slot
Ongeaspecteerde planeten, bestaan die eigenlijk wel?
Boekbespreking (11): On Solar Revolutions – vertaald
en bewerkt door Benjamin Dykes, PhD.
Een nieuwe rubriek: Medische Astrologie, een inleiding.
Interpretatie van de horoskoop (9): het bepalen van de
heerser van de horoskoop – vervolg.
Vraaghoroskopen (13) door de heer G. Westenberg.

5.

De Regel van Hermes: enkele voorbeelden van een
mogelijke horoskoopcorrectie.
6. Vraaghoroskopen (17) door de heer G. Westenberg.
7. Rectificatie uurhoekhoroskoop: is een bepaald verhaal
echt gebeurd?
Zaniah Nr. 35 (juli 2012)
1.
2.
3.

Zaniah Nr. 31 (december 2011) Special Mercurius
4.
1.

Mundane Astrologie (6): de ingress van de langzame
planeten in de tekens.
2. De rol van Mercurius in de horoskoop.
3. Mercurius nooit ver van de Zon vandaan, de grilligheden van de baan van dit kleine planeetje.
4. Medische Astrologie (2): de rol van Mercurius.
5. Kerstmis: de geboorte van Jezus astrologisch bekeken.
6. Interpretatie van de horoskoop (10): De werking van
Mercurius vóór of ná de Zon.
7. Vraaghoroskopen (14) door de heer G. Westenberg.
Zaniah Nr. 32 (februari 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mundane Astrologie(7): de ingressen van de langzame
planeten.
Tips & Trucs(11): De Solaar, posities in de buitenring
van de horoskooptekening.
Boekbespreking(12): Persian Nativities-2 van Benjamin
Dykes.
Medische Astrologie(3): Ziekten en zwakheden volgens
de Ouden.
Ingezonden artikelen: Familierelaties in de horoskoop.
Vraaghoroskopen(15) door dhr. G. Westenberg.

5.
6.

Mundane Astrologie (10): Eclipsen, vervolg.
Boekbespreking (13): "The Nine Judges", vertaald en
bewerkt door Benjamin Dykes.
Interpretatie van de horoskoop (13): De rol van de Ascendant en de Zon bij sterfgevallen.
Geschiedenis van de Astrologie – Een tijdlijn in drie
delen – Deel-1.
Medische Astrologie (6): de visie van William Lilly,
vervolg.
Vraaghoroskopen (18) door de heer G. Westenberg.

Zaniah Nr. 36 (september 2012)
1.
2.
3.

Mundane Astrologie (11): Eclipsen, slot.
Regel van Hermes (2) extra voorbeelden.
Interpretatie van de horoskoop (14): Ascendant en Zon
bij overlijden, deel-2.
4. Geschiedenis van de Astrologie – Tijdlijn deel-2.
5. Medische Astrologie (7) – Toepassing van de visie van
William Lilly.
6. Vraaghoroskopen (19) door de heer G.Westenberg.
Zaniah Nr. 37 (oktober 2012)
1.
2.
3.
4.

Zomertijd in Nederland, België en andere landen van de
EU.
Geschiedenis van de Astrologie – Tijdlijn deel-3
Verkiezingen in Amerika: Barack Obama of Mitt Romney? Een analyse van drie (3) horoskopen.
Vraaghoroskopen (20) door de heer G.Westenberg.

Zaniah Nr. 33 (april 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mundane Astrologie (8): Eclipsen en de vaste sterren.
Interpretatie van de horoskoop (11): een zeer uitzonderlijke horoskoop.
Tips & Trucs (12) Een planetarium binnen een astrologieprogramma.
Medische Astrologie (4): de visie van de Ouden op
ziekten en zwakheden, vervolg.
De Hondsdagen, wat was dat ook al weer?
Vraaghoroskopen (16) door de heer G. Westenberg.
Uurhoekastrologie, een praktijkvoorbeeld van uw auteur.

Zaniah Nr. 34 (mei 2012)
1.
2.
3.
4.

Mundane Astrologie (9): Eclipsen en de directies daarvan in de mundane horoskoop.
Interpretatie van de horoskoop (12): de val van het kabinet Rutte.
Tips & Trucs (13): het berekenen van een SYZYGY:
een voorgeboortelijke Nieuwe- of Volle Maan.
Medische Astrologie (5): de visie van William Lilly op
ziekten en aandoeningen.
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Zaniah Nr. 38 (december 2012) Themanummer Venus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De rol van Venus in de horoskoop.
Venus een planeet met twee gezichten.
Werkt Venus altijd alleen maar positief?
Ziekten, veroorzaakt door Venus.
Vrienden en vijanden tussen de planeten. Met wie kan
Venus wel en niet overweg?
Venus een vochtige planeet, maar is zij nu koud of
warm?
Het einde van de wereld volgens de Maya's.
Vraaghoroskopen (21) door de heer G.Westenberg.

Zaniah Nr. 39 (februari 2013)
1. Mundane Astrologie (12): de gebieden op Aarde.
2. Astrologie van A tot Z (10): De begrippen Matutine en
Vespertine nader verklaard.
3. Medische Astrologie (8): Heinrich Däath's boekje "Medical Astrology" uit 1914.
4. Mundane Astrologie (13): Nederland en Griekenland.
5. Interpretatie van de horoskoop (15): Primaire Directies
van cuspen met planeten, een aanvullende betekenis.
6. Vraaghoroskopen (22) door G. Westenberg.
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Zaniah Nr. 40 (maart 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mundane Astrologie (14): De gebieden op Aarde, vervolg op Ptolemeus en de visie van Marcus Manilius.
De kwaliteiten van de planeten wanneer zij Oriëntaal of
Occidentaal staan.
Medische Astrologie (9): Enkele concepten uit het boek
"Medical Astrology" van Heinrich Däath.
Mundane Astrologie (15): het land België.
Interpretatie van de horoskoop (16): Primaire Directies
van cuspen met planeten, vervolg met voorbeelden.
Vraaghoroskopen (23) door G. Westenberg.

4.

Vriend- en vijandschap tussen de planeten. Met wie kan
Mars wel en niet overweg.
5. Mars als nachtplaneet (klassieke astrologie) kan alsnog
verkeerd staan in Ram.
6. Vraaghoroskopen (28) door de heer G. Westenberg, de
laatste aflevering.
Zaniah Nr. 46 (februari 2014)
1.
2.

Zaniah Nr. 41 (mei 2013)

3.

1.

4.

Mundane astrologie (16): De gebieden op Aarde volgens
Ptolemeus + moderne indeling van landen.
2. De SECT van de planeten op 3 manieren.
3. Medische Astrologie (10): Medische astrologie door
Raphael.
4. Mundane Astrologie (17): Het land Italië.
5. 's Werelds grootste leugenaar?
6. Vraaghoroskopen (24) door de heer G. Westenberg.

5.

Zaniah Nr. 47 (april 2014)
1.

Zaniah Nr. 42 (juli 2013)

2.
3.

1.

4.

2.
3.
4.
5.
6.

Mundane Astrologie (18): De gebieden op Aarde, slot
van Ptolemeus, extra beschouwingen.
SECT van de planeten, deel-2.
Medische Astrologie(11), vervolg visie van Raphael.
Mundane Astrologie (19): het land Spanje: drie verschillende horoskopen.
Interpretatie van de horoskoop (17): Kleine tijdverschillen met grote gevolgen.
Vraaghoroskopen (25) door de heer G. Westenberg.

5.

1.
2.
3.

1.

4.

2.
3.
4.
5.
6.

5.

1.
2.
3.

4.

Klassieke Astrologie: de "Joy" van de planeten, deel-2.
Interview met James Herschel Holden.
Mundane Astrologie(23): de horoskopen van de Verenigde Staten.
Vraaghoroskopen(27), door de heer G. Westenberg.

David Edwin Pingree, een uniek fenomeen voor de
astrologische wereld.
Mundane Astrologie (28): De Zonne-ingress in de cardinale tekens, deel-1.
Interpretatie van de horoskoop (20): Analysemethoden
voor de radix horoskoop.
Medische Astrologie (15): De menselijke tastzin als
zintuig.
Mundane Astrologie (29): Horoskoop USA met correctie n.a.v. gebeurtenissen.

Zaniah Nr. 49 (augustus 2014)

Zaniah Nr. 44 (oktober 2013)
1.
2.
3.

Mundane Astrologie (26). De Verenigde Staten met
enkele gebeurtenissen.
Medische Astrologie (14). Het menselijk gehoor.
Interpretatie van de Horoskoop (19). Correctie van een
horoskoop met gebeurtenissen.
Mundane Astrologie (27). Horoskoop van het kabinet
Rutte-2.
Mentaliteit via het derde en negende huis.

Zaniah Nr. 48 (juni 2014)

Zaniah Nr. 43 (september 2013)
Mundane Astrologie(20): Indeling landen volgens diverse astrologische auteurs.
Klassieke Astrologie: de "Joy" van de planeten,deel-1.
Medische Astrologie (12): het fenomeen Spraak in de
horoskoop.
Mundane Astrologie (21): enkele horoskopen van de
Verenigde Staten van Amerika.
Mundane Astrologie (22): de eedaflegging van koning
Filip van België.
Vraaghoroskopen (26) door de heer G. Westenberg.

Mundane Astrologie (24). Abdicatie Beatrix en eedaflegging koning Willem-Alexander.
Medische Astrologie (13). Het gezichtsvermogen in de
horoskoop.
Mundane Astrologie (25). Indeling landen en steden,
enkele voorbeelden – slot.
Interpretatie van de horoskoop (18). Misverstanden over
de constellatie Ophiuchus.
Ingezonden mails (7). De horoskoop van een vrouw.

4.
5.

Mundane Astrologie (30): Zonne-ingress, deel-2.
Boekbespreking: “Apotelesmatics” van Hephaistio, door
Chris Brennan en Benjamin Dykes.
Interpretatie van de horoskoop (21): Analysemethoden
voor de radix horoskoop, deel-2.
Medische Astrologie (16): Tastzin, vervolg.
Toewijzing van type personen aan planeten.

Zaniah Nr. 45 (december 2013) Themanummer Mars
1.
2.
3.

De planeet Mars in de horoskoop.
Hoe werkt Mars als malefic in de horoskoop.
Ziekten, aangegeven door de planeet Mars.

Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 50 - Jaargang 7 – nummer 5

Blad

51

8

Overzicht astrologie-lezingen

In 2014 staan er diverse lezingen op het programma
bij verschillende astrologische verenigingen. Hierbij
een kleine greep uit het totale aanbod, voor zover
bekend op de websites.

Datum
2 nov

Wie
Genevieve Wils

11 jan

Erik van Slooten

Astrologische Vereniging Oost-Nederland, website:
http://www.verenigingastron.nl/index.html

Astrologisch Genootschap Aquarius: website:
http://www.ag-aquarius.nl/

Datum
14 nov

Datum

Wie

Onderwerp

12 dec

Wie
Michael de Baker
Hendrik Woorts

18 okt

Michael de
Baker
Paula Sijen

Evolutionaire astrologie

9 jan

Carla Kerklaan

Het innerlijke kind in de
horoscoop (Lezing en
workshop)

10 apr

Jan de Graaf

22 nov

Astrologische Vereniging Eindhoven, website:
http://www.a-v-e.nl/
Datum
5 nov
3 dec

Wie
Lex van der
Velden
Lea Manders

Onderwerp
Een nieuwe kijk op de
Zon in de horoscoop
Generatieplaneten en
Generatie-invloeden
bepalen ons leven

Bosch Astrologisch Genootschap, website:
http://www.bag-astrologie.nl/
Datum
8 nov

10 jan

Onderwerp
Workshop De
Zwarte lichten bij
kinderen
Viering van het vijfde lustrum van het
BAG: Mini-symposium. Thema: Tijdperk van de Waterman of van IJzer

Wie
Carla Kerklaan

Onderwerp
Venus en mode, een
vrolijke dialezing
Maanfase der geboorte en de twaalf
typen

Onderwerp
Op Weg naar een Therapeutische Astrologie
De lichamelijke constitutie in de horoscoop
Opvoeden in het zicht
van de ziel: De twaalf
paden van ontwikkeling
In de leer bij Venus en
de Maan

Nieuwe/andere astrologie-lezingen kunnen door u worden aangemeld op het adres van de auteur:
jligteneigen@hetnet.nl

9

Volgende edities

Met ingang van het jaar 2014 verschijnt Zaniah zes
keer per jaar, steeds op de 2e zondag van elke “even”
maand. Het publicatieschema van Zaniah ziet er als
volgt uit:
Nr.
51

Datum
14-12-2014

Jrg / No.
7 / No. 6

52

08-02-2015

8 / No. 1

Opmerkingen
Specialuitgave met
als thema: De Maan.
Tevens totaalregister
van alle edities.
Reguliere uitgave

53

12-04-2015

8 / No. 2

Reguliere uitgave

54

14-06-2015

8 / No. 3

Reguliere uitgave

55

09-08-2015

8 / No. 4

Reguliere uitgave

Vereniging van Astrologen Noord Nederland, website:
https://nl-nl.facebook.com/astrogroningen
Datum

Wie
geen progr.
bekend

Onderwerp

Ophiochus, astrologische vereniging van Friesland:
http://www.ophiochus.nl/?p=50
Datum
29 okt

Wie
Greetje Brouwer

Onderwerp
Astrologie en Tarot

Astro-café Arnhem, website:
http://www.astrocafearnhem.nl/
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Advertenties van de gastschrijvers
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Advertenties van de gastschrijvers
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Advertenties door de auteur
Astrologische computerprogramma’s
Naam
Prijs
Info
Newcomb versie-4 met
130 € Handleiding is in het
2 demo-cd's met 13,5
programma verwerkt
uur beeld en geluid
als een PDF-bestand.
Demo CD van New10 € * Zie de uitgebreide info
comb versie-4/5
op de website
Newcomb versie-5 met
2 demo-cd's met 13,5
uur beeld en geluid

170 €

Demo-CDs van versie3 en versie-4 samen

15 € **

Handleiding is in het
programma verwerkt
als een PDF-bestand.
Zie de uitgebreide info
op de website.

Astrologische lesboekjes
Naam
Prijs
Info
Berekenen en inteke22,50 € Zie de tekst op de
nen van een horoswebsite bij onderdeel
koop, incl tabellenprodukten.
boekje
Astrologie voor begin15 € Zie boven.
ners: interpretatie.
PDF-publicaties
Naam
Prijs
Het bepalen van de heerser van
3,00 €
de horoskoop
Lessenbundel Uurhoekastrolo8,00 €
gie.
De toepassing van het Pars
10,00 €
Fortuna door de Hellenistische
astrologen.
Interpretatie van de horoskoop
10,00 €
- Inleiding,
Berekenen & Intekenen horos10,00 €
koop
Mundane Astrologie-1
10,00 €
Mundane Astrologie-2
10,00 €

Info
14 bladzijden.
37 bladzijden.
45 bladzijden

Consulten en overige diensten
Naam
Prijs
Info
Voorlopige horoskoop
120 € Zie de zeer uitgebreide
= 1e consult.
webpagina over
consulten.
Gecorrigeerde horos140 € Idem als boven
koop = 2e consult
Verlenging horoskoop
80 € Idem als boven
+ consult
Horoskoop als kraam50 € Idem als horoskooptekado.
kening met grafiekjes,
e.d., maar tevens met
een 5 pagina’s tellende
analyse en enkele
voorspellingen.
Astrologisch E-Magazine Zaniah
Het E-magazine komt
25 € Prijs per jaar.
zes keer per jaar uit
Diverse ingangsdatums
Per jaargang kunt u zich abonneren met ingang van een
bepaald nummer.
U abonneert zich
Abonnement loopt van nr.1 tot nr.1
vanaf Nr. 1
het jaar daarop. U ontvangt per mail
alle Zaniahs vanaf nr.1 in het lopende
jaar tot het lopende nummer. Geldt
niet voor Paypal abonnementen, die
gaan in vanaf de betaaldatum.
U abonneert zich
Abonnement loopt van nr.2 tot nr.2
vanaf Nr. 2
het jaar daarop. U ontvangt per mail
alle Zaniahs vanaf nr.2 in het lopende
jaar tot het lopende nummer. Geldt
niet voor Paypal abonnementen, die
gaan in vanaf de betaaldatum.
Enzovoorts…..
Enzovoorts…..

41 bladzijden
40 bladzijden

•

De meeste bestellingen kunt u ook doen via on-line betalingen op de produktenpagina van de website met mogelijkheden om te betalen via PayPal of een creditcard..
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ProduktenNED.html

52 bladzijden
52 bladzijden

* = 12 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto.
** = 17 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto.

Nabestellingen oude jaargangen Zaniah

• Homepagina van de astrologische website:
http://home.kpn.nl/jligteneigen/index.html

•

Meer informatie over het E-magazine Zaniah, zoals abonnementen en oude nummers, zie de website:
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ServicePaginaNL.html

Mocht u een gehele jaargang willen nabestellen, dan is dat
ook mogelijk. De prijs van een oude jaargang bedraagt:
Jrg.
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Aantal
nummers
3
11
8
9
7
7

Gratis
download
1,2,3
4,7,8,9,12
25

Prijs op CD
n.v.t.
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00

Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Lelystad.
Voor het buitenland:
IBAN: NL22INGB0005359262
BIC: INGBNL2A

Verzendkosten: € 2,00
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Advertenties door de auteur

De volledige tekst op de achterzijde van het boek luidt:
“…De auteur neemt u mee op reis door de sterren en de constellaties die zich al duizenden jaren aan de hemel vertonen
en die eeuwenlang voor astrologen een onderwerp van interesse of fascinatie zijn geweest. De pogingen om al deze
sterren en constellaties op de een of andere manier te catalogiseren worden uitgebreid behandeld en vormen de opmaat
naar het grote onderdeel Constellaties. Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een
berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer
veel voorbeelden van de horoskopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constellaties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke
sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5
te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van
zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van
sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook
hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren
gedaan. Dit zeer uitgebreide boek bevat zo goed als alles wat men denkt te kunnen weten over de vaste sterren en de
constellaties binnen de astrologie….”.
Via onderstaande link kunt u een uittreksel opvragen in PDF-formaat van het boek. Van bijna elk hoofdstuk in het boek
is een klein stukje opgenomen in de collage. De link: http://home.kpn.nl/ligteneigen3/extract.pdf
Samengevat zijn hier nog eens alle gegevens van het boek:
Titel
Auteur
Datum
ISBN
Bladzijden
Afmetingen
Gewicht
Uitgeverij
Taal
Prijs

De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing
Johan Ligteneigen
April 2011
978-1-4475-3337-5
424
18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm
910 gram
www.lulu.nl
Nederlandstalig
25,00 euro, excl. verzendkosten

Zie aanbieding elders in deze Zaniah
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Newcomb Versie-5 bevat alles van Newcomb V2A + Newcomb V3 + Newcomb V4 + alle nieuwe zaken

•
•

•
•
•

Nieuw onderdeel: Constellaties.
Nieuw onderdeel: Rekenen.
a. Datums voor progressieve Placidus-huizen.
b. Exacte bepaling datum voor direct naar retrograde en omgekeerd.
c. Bepaling van de breedte uit het MC en de Ascendant.
Uitgebreid onderdeel: Planeten en huizen in de buitenring van de horoskooptekening.
a. Op basis van progressies (traditioneel of via min-1 systeem) voor iedere willekeurige dag.
b. Op basis van transits (actuele planeetstanden) voor iedere willekeurige dag.
Uitbreidingen: Handige knopjes en functietoetsen om snel diverse schermen te openen.
Nieuw onderdeel: exporteren horoskopenselectie naar Excel voor verdere analyse.

Versie-5 Nieuwprijs : € 170,00

Zie aanbieding elders in deze Zaniah
Meer info over het programma: http://home.kpn.nl/jligteneigen/NewcombV5.html
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VERS VAN DE PERS – DRUKPROEF GESLAAGD

ISNB = 9781326024048
Copyright: J. Ligteneigen
Eerste uitgave
Uitgever: J. Ligteneigen
Taal: Nederlands
Pagina’s: 112
Bindwijze: perfect gebonden, paperback
Druk binnenkant: zwart-wit
Gewicht: 0,26 kg.
Afmetingen: 18,9 cm breed, 24,6 cm hoog

Prijs is exclusief verzendkosten.
Verzendkosten Nederland: € 4,00
Verzendkosten buiten Nederland: € 10,00
Vroegst mogelijke verzending vanaf 15 oktober, vanwege de eerste afroep voor dit boek
Het boek kunt u bestellen bij Johan Ligteneigen onder versturing van een e-mail met uw adresgegevens t.b.v. de verzending EN een betaling naar bankrekening NL22INGB0005359262 t.n.v. J. Ligteneigen – Lelystad.
Korte beschrijving:
De klassieke astrologie zoals wij die tegenwoordig kennen, had zijn oorsprong in de periode tussen 400 v.Chr. en 100
n.Chr. Verschillende astrologen uit die Hellenistische periode, zoals Marcus Manilius, Dorotheus van Sidon, Ptolemeus, Vettius Valens, Firmicus Maternus en vele tientallen andere namen hebben een schat aan informatie achtergelaten in hun geschriften die de laatste jaren zijn blootgelegd en vertaald vanuit het Grieks, Latijn of Arabisch naar het
Engels en soms naar het Frans of Duits.
Het systeem van de Klassieken, die slechts werkten met de zeven planeten tot en met Saturnus zit zeer doordacht in
elkaar en is zéér consistent. Zij werkten met het oudste huizensysteem, het tekens=huizen systeem, werkten met het
schema van Essentiële Waardigheden, zoals heerserschap, verhoging, val en vernietiging, hadden een eigen werkwijze
voor de Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop en hadden een zeer uitgebreid en fascinerend model voor het werken
met het Pars Fortuna en het Pars Daemon. Hun unieke zienswijze op het gebruik van de huizen en aspecten, maken de
klassieke astrologie tot een juweel van kennis en geheimen die tot aan de 17e eeuw nog werden gebruikt.
In dit boek worde de uitgangspunten die tot de kennis van de Tripliciteitsheersers hebben geleid en waarmee de Ouden
ook daadwerkelijk hebben gewerkt, één voor één opgebouwd. Hiervan zijn vele voorbeelden aan ons overgeleverd.
Enkele van deze voorbeelden zullen worden uitgelegd en ook enkele moderne voorbeelden zullen worden getoond,
zodat duidelijk wordt hoe dit kan werken, ook voor uw horoskoop. Essentieel daarbij is dat de horoskoop wordt ingetekend volgens het oudste huizensysteem: tekens=huizen. Pas daarna kan de analyse met de tripliciteitsheersers worden
toegepast. Het boek is voorzien van vele afbeeldingen en diverse tabellen.
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