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2012 wordt door veel mensen gezien als het jaar van de grote omslag in ons leven en 
bewustzijn. De Mayakalender eindigt dit jaar op 21 december 2012. Wordt dit het einde 
der tijden of het binnengaan in een nieuw tijdperk en ascensie? De tijd zal het ons leren. 
In dit astrologische artikel wordt door middel van de jaarhoroscoop van 2012 uitleg 
gegeven over de potentiëlen en processen die zich zowel innerlijk voor ieder persoonlijk 
als voor ons als collectief zullen ontvouwen. 
 
Levensvuur 
De energie van 2012 wil ons inspiratie, bevlogenheid, enthousiasme, diepere betekenis en 
wijsheid laten ervaren in contacten en communicatie. Dit wordt in de jaarhoroscoop 
aangegeven door de Noordelijke Maansknoop in Boogschutter in het 3de huis. Het 3de huis 

regeert over kortdurende contacten die wij hebben in 
het leven, zoals in de ‘handel’, beurshandel 
(aandelenmarkten) en andere manieren waarmee wij 
producten en kennis verhandelen, zoals onderwijs, 
media maar ook in het verkeer. In deze gebieden van 
ons bestaan spelen voor de meeste mensen inspiratie 
en diepere betekenis geen rol meer. Blijdschap, 
levensenergie als motor van het levensvuur is er wel 
uit. We vervallen in kennis, betekenisloze filosofieën 
en lege woorden waarvan het vuur is gedoofd. We 
vliegen van hot naar her, met van alles bezig, maar 
niet verbonden met de diepere boodschap die in ieder 
moment en ervaring besloten ligt. In deze tred kabbelt 
het dagelijkse bestaan verder en raken mensen 
uitgeput. Ze worden niet meer gevoed met inspiratie 
en ‘het levensvuur’. Dit wordt ons getoond in de 
jaarhoroscoop door de Zuidelijke maansknoop in 
Tweelingen in het 9de huis en de Noordelijke 
maansknoop in het 3de huis. 

Afb: ©http://www.kagayastudio.com  
 
Geldhandel 
In 2012 worden we uitgedaagd om inspiratie, diepere betekenis, het levensvuur, 
beGEISTering weer toe te laten in onze handel met geld. Bijvoorbeeld door te beleggen in 
organisaties die je werkelijk iets doen in plaats van geld te investeren in bedrijven die de 
meeste winst geven op de beurs. Kijk naar de uitzending van profiel over de Triodosbank en 
hun CEO Peter Blom en hun manier en achtergrond om bevlogen en betrokken te beleggen en 
met geld om te gaan. *1 De astrologische 2-8 as  gaat over waarden en geld. De zwarte Maan 
staat in 2012 in deze as, de zwarte Maan vertegenwoordigt in de horoscoop de instroom van 
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de energie van de Bron. Het gaat om het herstel van universele waarden en zelfs de 
uitvergroting daarvan. Met universele waarden bedoel ik bijvoorbeeld liefde, respect, 
veiligheid, bestaansrecht, vrijheid, autonomie, verbinding enzovoort. Wij en hoe wij onze 
maatschappij hebben ingericht verhinderen de basis van het leven om te stromen. Het 
organische in het leven wat ieder levend wezen verzekert van het geboorterecht van liefde en 
overvloed in het leven wordt zonder respect geplunderd (olie enz.). Het huidige geldsysteem 
is daarvan de motor. Het overlevingsmechanisme van Priapus in Schorpioen in het 2de huis 
laat zien dat het herstel van deze universele, organische waarden,  transformatie teweeg zal 
brengen in de materie en in ons waardesysteem, helemaal in de basis waarop wij alles 
funderen. De financiële- en aandelenmarkten zullen ook geroepen worden om universele 
organische waarden te herstellen, zodat overvloed als organische basis van het leven weer kan 
stromen Vanuit overleving kunnen paniek en angst regeren op zoek naar nieuwe 
fundamenten. Lees verderop meer in dit artikel over  de achtergronden van de veranderingen 
in ons waardesysteem.  
 
Onderwijs 
In 2012 worden we uitgedaagd om inspiratie, diepere betekenis, het levensvuur en 
beGEISTering weer toe te laten in ons onderwijs.*2 Dit krijgt echt draagvlak door een basis 
in het schoolsysteem te creëren dat het onderwijzen van de diepere wijsheid van het leven kan 
ondersteunen. Het huidige systeem van de scholen begint zichtbaar te maken wat er werkelijk 
mis is. Er zijn zoveel kinderen met een diagnose van ADD, ADHD, autisme et-cetera in één 
klas dat de kinderen die geen medicijnen nodig hebben om normaal te kunnen functioneren de 
uitzonderingen zijn geworden in ons huidige systeem. De praktische situaties eisen vaak het 
grijpen naar pilletjes om de situaties nog enigszins houdbaar te maken. Maar hoe lang moeten 
de signalen nog worden genegeerd die laten zien dat het systeem om moet en je dit niet op 
kunt lossen door de kinderen aan te passen aan het systeem en dus een pilletje te geven? *3 
De praktische situaties in de klassen dwingen een verandering af in het systeem, in de 
structuur, maar de controlerende instanties zijn tot nu toe onwrikbaar en blijven de eisen 
waaraan scholen moeten voldoen aanscherpen. Het schip dat onderwijs heet, ligt op ramkoers. 
Durven we de diepere boodschap hiervan onder ogen te zien en de werkelijke wijsheid weer 
terug te brengen in het onderwijs?  
 
Media 
In 2012 worden we 
uitgedaagd om inspiratie, 
diepere betekenis, het 
levensvuur, beGEISTering 
weer toe te laten in 
communicatie en media. In 
2011 hebben internet en de 
nieuwe sociale media zoals 
Twitter, Facebook, Hyves 
enz. wel bewezen hun 
steentje bij te dragen in 
eerlijke en authentieke 
communicatie. In de 
jaarhoroscoop van 2011 *4 
wilde er een autonome en 
authentieke communicatie 
ontwikkelen en omdat 

 2



Pluto erbij stond, moest het gebeuren. Hele revoluties werden ontketend wereldwijd met 
behulp van Facebook en Twitter enzo. Nu zichtbaar is wat de kracht is van deze nieuwe media 
zal in 2012 het gewicht en de betekenis van internet en de sociale media nog duidelijker en 
zorgvuldiger, gebruikt gaan worden. Communicatie via sociale media wil in 2012 verder 
ontwikkelen van oppervlakkig gebruik naar een medium voor diepgaande boodschappen. Ook 
het diepere besef dat alles wat je op internet zet openbaar is, zal een beweging in gang zetten 
die de informatie meer betekenis zal toekennen en verdiepen. *5 
 
Leren van ‘fouten’ 
De Noordelijke maansknoop geeft in de horoscoop altijd aan waarheen de energie zich wil 
ontwikkelen en wat zich dus wil ontvouwen. Iedere graad in de dierenriem heeft een betekenis 
en hieronder volgt een uitleg over het beeld (Sabiansymbol) dat hoort bij de 13de graad van 
Boogschutter, waar de Noordelijke Maansknoop staat in de astrologische jaarhoroscoop van 
2012  
 

3de graad van Boogschutter 
it beeld maakt de innerlijke beroering die naar buiten getoond 

anden gebonden achter zijn rug. Hij kijkt naar een somber 
or 

ls we deze betekenis uitleggen aan de hand van de jaarhoroscoop van 2012 dan zien we dat 

n 
mische 

roei door liefde en opbouw 
n dat er een nieuwe basisenergie wordt gevestigd die ons 

n dat je 

1
1ste beeld, uiterlijk symbool. D
kan worden zichtbaar.  
Een man staat met de h
gebouw waarop het woord ‘gevangenis’ is geschreven, maar een ijzeren traliehek vo
de gesloten deur schijnt hem vrij te stellen van gevangenschap erin.*6  
 
A
er een misdrijf is gepleegd maar dat dit niet opgelost kan worden door opgesloten te worden. 
Het misdrijf is vastgesteld, moet onder ogen worden gezien, men kan zich niet afsluiten voor 
de gevolgen. Het hek voor de gesloten deur verhindert dit. De gevangenis is gesloten. Het 
bewustzijn wordt gehinderd in een staat van opgeslotenheid te raken. Men moet het 
bewustzijn gebruiken om het probleem op te lossen. Het hek bestaat uit 12 vierkante
(vakken), volgens het boek van Koppejan*6 en kan worden gezien als een getal dat kos
afstemming, heelheid, voorstelt. Denk aan de 12 dierenriemtekens en de 12 dimensies tussen 
de Bron en de stof. We worden dus gestopt door het kosmische, het Goddelijke, zodat we ons 
bewustzijn niet kunnen afsluiten als we boete doen en schuld en mogelijk schaamte ervaren. 
*7  
 
G
De jaarhoroscoop 2012 geeft aa
belemmert om nog langer te groeien door middel van straf en opsluiting. Liefde en 
vertrouwen en overvloed zijn een solide basis voor transformatie in het leven en make
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gemakkelijker kunt loslaten en veranderingen durft toe te laten. *8 We worden in 2012 
aangespoord om ons bewustzijn te gebruiken in het leven niet door je te onttrekken aan h
leven. We worden aangemoedigd om de geleerde les te gebruiken en om te zetten naar 
toegepaste wijsheid. *7 Daardoor kan de eenheid in het leven hersteld worden. ‘Fouten’
er om te groeien als onderdeel van het geheel. Er kan weer liefde ontstaan waar eerst alleen 
plaats was voor afwijzing, schuld en schaamte. De ‘fouten’ worden dan omgezet in wijsheid
en het toepassen van de geleerde les geeft een organische basis van vertrouwen voor de  
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afgesloten maar juist geopend. *9 
Samenleven met je omgeving, in p
tegen je omgeving kan dan worden hersteld. 
Dankbaarheid is het meest krachtige anker 
voor overvloed, liefde en opbouw, omdat he
een zichzelf bevestigende waarde is. Daarom 
was dankbaarheid voor de hulpstoffen van 
Moeder Aarde, dieren en planten bij de oud
volkeren een belangrijk onderdeel van hun 
leven. Een anker die je verzekert verbinding
te houden met de organische en oneindige 
overvloed van het Wezen van Moeder aard
Dit is de basis van het leven. 
 
B
Het gaat ook om het 
manipulatie en status als je de geleerde 
wilt toepassen. *10 Maar ook het met handen 
gebonden zijn door de zwaarte van plicht en 
schuld  waardoor er niet meer gehandeld 
wordt, omdat de angst om weer iets verke
te doen en verplichtingen te zwaar wegen.*7 
Dan komt alles tot stilstand; een bevroren 
toestand. *11 Er wordt gevraagd weer te 
bouwen aan een nieuwe toekomst, zonder
benaderen als hopeloos.  
 

, schuld of schaamte en geen enkele situatie te 

T
Op een lagere
terroristen kunnen voortbrengen, maar wel terroristen die laten zien dat zij bezorgd zijn
hun slachtoffers en die een band met hen opbouwen. *11 Zij voelen zich met handen 
gebonden waardoor zij zich genoodzaakt voelen om anderen van hun vrijheid of het le
beroven. Dit zijn mensen die zich losgeslagen voelen van het collectief of juist voelen dat zij 
dit moeten doen voor het grotere goed van allen. *12 Nu gaat natuurlijk niet iedereen direct de
terrorist uithangen en vanuit overleving zal men heel erg angstig zijn en het gevoel hebben 
klem te zitten in een uitzichtloze situatie en vooral veel macht en onmacht ervaren. Daar 
horen buiten angst ook woede, wraakgevoelens, manipulatie en jaloezie bij.*13  
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Nieuwe liefde 
ld van de 13de graad van Boogschutter laat de groei zien die we innerlijk 
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Het tweede bee
kunnen bereiken als het eerste beeld ‘van de man met gebonden handen’ zich ontwikkelt
het tweede. 
Het beeld in 
van een nieuwe liefde’. *6  
We zien hier het vrouwelijke
moest. Men kan jarenlang in de rouw blijven hangen tot het Wezenlijke in de mens plotseling
ingrijpt. Dat wat dood gewaand werd, komt plotseling tot leven op een hoger plan. Door de 
schok valt men terug op een basis van geloofsvertrouwen.*15 Je kunt niet anders doen dan 
loslaten en het laten gebeuren. Het vertrouwen in het transformatieproces laat veranderingen
organisch ontvouwen en de openheid naar de veranderingen creëert nieuwe mogelijkheden. 
De gebonden handen van het eerste beeld komen plotseling vrij zodat de goedheid van het 
leven op een nieuwe manier kan naderen. We krijgen weer moed om opnieuw te beginnen 
gevuld met de levensenergie van de Boogschuttersgraal.  

©Jan Hein Grim  

N
en vrouw 
Het oude m
houdt in de wereld met agressie en 
doordouwkracht en  de wereld wil 
veranderen vanuit overleving, kan i
ons gaan sterven. Dit is het 
mannelijke dat zichzelf erva
losstaand van de omgeving, die de 
spiegel niet kan of wil zien. Woede 
en frustratie wordt vanuit onmacht 
naar buiten geprojecteerd, omdat 
deze potentaten in ons en in de 
wereld niet naar binnen kunnen 
willen kijken omdat daar teveel verd
het eerste beeld ‘de man met de gebonden handen’ dat nu door de situatie geholpen door het 
universum gemaakte ‘fouten’ mag gaan benutten als  
voedsel voor groei. Het is dan een opbouwende beweg

t en teleurstelling leeft. Dit is het mannelijk deel van 

schaamte de ervaring verdringt en opbergt in het onderbewuste. *16 Het vrouwelijke da
getoond wordt in het tweede beeld hierboven, het beeld van de weduwe, krijgt haar hande
vrij om oude vastgezette zaken in het heldere deel van het bewustzijn te laten doordringen. 
Dit betekent concreet dat wat niet meer vastgehouden wordt, ruimte geeft voor het nieuwe. 
Daar waar het oude het leven had vastgezet, komt weer stroming en mogelijkheden voor 
nieuwe keuzes en creatiekracht. Het vrouwelijke in ons wordt dan verrast door het ervaren
van een nieuwe mannelijke benadering die veel opener en meer beschouwend is en die bere
is om te leren en te groeien. *17 Het is het inzetten van een meer zuivere vorm van kracht en 
autoriteit verbonden met de binnenwereld; ‘het vrouwelijke’ in ons. Kortom deze groei brengt
ons een nieuwe samenwerking tussen onze actieve mannelijke kracht en het ontvankelijke 
vrouwelijke. Doordat zowel Mars als Venus zo goed als ongeaspekteerd zijn in de 
jaarhoroscoop is het Hoger Zelf, het Goddelijke aan het roer en op persoonlijkheids
krijg je niet gemakkelijk verbinding met deze kwaliteiten. Het is een ‘match made in heave
*18 Dit proces wil in 2012 in ons ontvouwen zodat de wijsheid van het goddelijke van onze 
binnenwereld in de wereld gezet kan worden met daden afgestemd op het geheel.*19 Het 

 5



handelen vanuit de nieuwe verbinding tussen mannelijk en vrouwelijk ervaar je als een me
passieve staat van ZIJN. Deze acties zijn automatisch verbonden met het geheel; de eenheid 
en herstellen dan ook de verbondenheid met de omgeving en de wijsheid en overvloed van he
leven. 
 

er 

t 

elaties in 2011  
oom van energie (zwarte Maan) staat voor 2012 in Stier in het 7de en 8ste 

 

aal heeft 

ensd 

elaties in 2012 
it bovenstaande proces in relaties en verbindingen meer doortastend 

n, 
15 
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ter in het 7de en 8ste huis in de 

e voor 

ze 
n te 

 we 

ntegratie van persoonlijkheidaspecten 
rden met afgescheiden aspecten in onszelf. Dit zijn 

n 

R
De kosmische instr
huis in samenstand met Jupiter. Dit betekent dat vertrouwen, veiligheid en verbondenheid in
verbindingen en vooral intieme verbindingen ervaren willen worden. En dit nadat de 
afgelopen 2,5 jaar (vanaf november 2009 tot 6 oktober 2012) Saturnus door Weegsch
gelopen en van ons vroeg om verbindingen te begrenzen en te ijken. Saturnus staat al vanaf 
half april 2011 samen met het aardingspunt van de zwarte Maan, waardoor je begrenzing en 
ijking van relaties en verbindingen in van alles tegenkwam. *20 Vanaf half april 2011 lag er 
dus nog meer nadruk op het thema relatie en deze gaat door tot half april 2012, maar zal haar 
ijzeren greep op relaties en verbinding langzaam gaan verliezen vanaf november 2011 en nog 
meer vanaf eind maart 2012. *20 Veel relaties stonden in deze periode (en sommige nog 
steeds) onder hoogspanning. Het oude wat niet meer klopte in relaties moest worden begr
of losgelaten om plaats te maken voor een vernieuwde verbinding in de relatie of andere 
relaties.  
 
R
In 2012 wordt in d
optreden en loslaten gevraagd. In de lagere octaaf van ontwikkeling kan er veel strijd zij
macht en onmacht, soms zelfs uitbarstingen van geweld en afbraak en veel verplichtingen.*
Wat van ons gevraagd wordt, is door acceptatie dat het echt is zoals het is, de strijd van macht 
en onmacht om te zetten naar acceptatie en loslaten zodat er plaats gemaakt wordt voor het 
nieuwe in de verbinding en de relatie kan veranderen, transformeren. Dat wat niet meer klop
en overbodig is geworden, kan nu makkelijker worden losgelaten. De samenstand van Priapus 
in Schorpioen met Saturnus in Weegschaal vraagt wel om verbinding te houden en om 
respectvol in de relatie te blijven staan. In 2011 lag de nadruk van de verandering meer 
verbinding en werken aan de relatie en verbinding. In 2012 ligt die nadruk meer op loslaten en
transformeren als het even kan ook in de verbinding. Dit is ook van kracht op het 
wereldtoneel en in de politiek.  
  
G
De samenstand van de Zwarte Maan in Stier met Jupi
jaarhoroscoop van 2012 kan de diepe verbondenheid, liefde, rust en veiligheid die w
een groot deel hebben begraven in het onderbewuste, wakker maken en genezen. De 
maansverduistering van 10 december 2011 was daarvan een initiatie.*21 Alles wat de
kwaliteit van geborgenheid in de weg staat zal zichtbaar worden om vervolgens losgelate
worden. Hierdoor kunnen de bouwstenen van liefde, dankbaarheid, rust, veiligheid en 
overvloed weer in ons naar boven komen en een onderdeel worden van ons leven zodat
organisch kunnen gaan bouwen aan transformatie en veranderingen. 
 
I
We zullen in 2012 sterk geconfronteerd wo
de persoonlijkheid facetten in ons die getraumatiseerd zijn en vastzitten in een patroon dat 
zich steeds herhaalt wanneer een soortgelijke situatie zich voordoet als die van het opgelope
trauma. In zeer ernstige gevallen, waar deze delen van onszelf helemaal niet meer mee doen 
in het leven, noemen we dit ‘Deadzones’. Door nieuw gevonden vertrouwen in onszelf, 
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kunnen getraumatiseerde delen in 2012 worden getransformeerd. Dit vertrouwen kan wo
opgebouwd door organisch stap voor stap te leren van transformatieprocessen. Dus het 
toepassen van het geleerde zodat deze ‘Deadzones’ weer gevuld raken met leven en wee
kunnen gaan doen in het geheel van wie jij bent. *22 
 

rden 

r mee 

ingerwijzing van God 
, de Zwarte Zon in het 10de huis, kan ons helpen het 

en door te 
ets 

et de 

laat 

ls je deze adviezen ter hand neemt in het neerzetten van jouw eigen structuur en bestuur in 

roei vanuit het hart 
tier in het 7de(cusp) en 8ste huis samen met Jupiter 

rdoor je 

t 

atermanprincipe 
 van de zwarte Maan in Stier. De Heerser geeft extra informatie over de 

rt 
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ar 

 

V
Het geschenk van de Bron
transformatieproces te laten ontvouwen. We kunnen in 2012 het cadeau aannem
beseffen dat we vrij zijn om onze eigen structuur neer te zetten in het leven en dat bestuur i
universeels zou moeten zijn. We hebben zelf het stuur in handen, ‘De maatschappij dat ben 
jij’. Er is een Yod in deze jaarhoroscoop die wijst naar de Zwarte Zon in het 10de huis.  
Een Yod is een vingerwijzing van God en geeft aan dat je nu echt iets moet gaan doen m
informatie die de Yod laat zien. Er is nu geen ontkomen meer aan. Wat deze vingerwijzing 
van God aangeeft, is dat er universeel bestuur in je leven hoort te zijn. De wijsheid van de 
Bron in jou moet gaan leiden en van daaruit ontstaat een nieuwe structuur en bestuur in je 
leven. De Yod zegt: Als je de Bron in jezelf laat leiden en van daaruit universele structuur 
leiden in je leven, let er dan op dat je geïnspireerd, beGEISTerd bent met de contacten in je 
leven en in wat je communiceert. Breng de betekenis en levenslust terug in al je contacten, 
handel en wandel*23 De andere aanwijzing van deze ‘vingerwijzing van God’ is: Zorg dat 
liefde en wat van waarde is in vrijheid en broederschap gegeven wordt en hun uitwerking 
heeft in de grotere ‘Clan’(gezin/familie) waar jij toe behoort.  
 
A
het leven in 2012, dan zal dit uitkristalliseren in absolute zelfbeschikking, weten wie je bent, 
geluk, enorme kracht en Macht over jezelf. *24  
 
G
De kosmische instroom voor 2012 staat in S
(7de huis). Deze astrologische stand laat zien dat we in 2012 de bouwstenen van transformatie 
aangereikt krijgen. Transformatie wordt teruggebracht naar de basis. Transformatie, 
verandering en loslaten zijn eenvoudig als er liefde en vertrouwen is. Deze basis waa
eenvoudig los kunt laten, wordt bevrijd uit het onderbewuste. Deze bevrijding vindt plaats bij 
iedereen die dit proces toestaat te laten ontvouwen. Er wordt een nieuwe basis gelegd in het 
leven waardoor we kunnen groeien door middel van liefde en opbouw. We groeien vanuit he
hart. Groei en leren door angst, afbraak, narigheid en grote klappen, behoren niet meer tot de 
realiteit van de nieuwe energie. Als we deze basisveiligheid in onszelf kunnen vinden, dan 
kunnen we het leven open tegemoet treden en zien wat de bouwstenen zijn die van waarde 
zijn. We kunnen dan op eigen benen staan en onze blauwdruk afgeven in de materie.  
 
W
Venus is de Heer(ser)
situatie. Deze Heerser van de kosmische aanraking/instroom voor 2012 maakt verder geen 
gewone verbindingen met andere planeten of punten in de jaarhoroscoop (majeur 
ongeaspekteerd). Deze stand van Venus geeft aan dat groei door middel van het ha
gebaseerd moet zijn op ‘het Watermanprincipe’; zoals waarheid, bewustwording, vrij
gelijkwaardigheid en sociaal besef. Groei gebaseerd op het hart raakt dan niet alleen jou ma
ook ‘de Clan’, jouw leefgemeenschap waartoe jij behoort. *25 Dit zijn de parameters om vat 
te kunnen krijgen op groei, waarden (geld) en het transformatieproces van waarden dat zich in
2012 zal voltrekken. 
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In 2012 is er iet n
aan de hand met Venus. Ven
gaat voor de Zon langs 
waardoor we een zwarte
bolletje voor de Zon kunn
waarnemen. Dit is een zeer 
zeldzame astronomische 
gebeurtenis. Energetisch i
een soort poort die open is 
gegaan op 8 juni 2004 en op
juni 2012 weer een imprint 
geeft en dan sluit. Het is stee
een opening van ongeveer acht 
jaar. De vorige keer toen 
Venus een passage maakt 
de Zon langs was in 1874-
1882. Toen was het begin v
de eerste ‘Grote depressie’ 
gaande, die ontstaan was na
‘de industriële revolutie’. Of 
een verband is met de huidige pa
niet duidelijk. Venus heerst over wat werkelijk van waarde is, dus ook wijs gebruik van 
waarde als geld. Er was wel zowel in 1874 als in 2004 beide keren ook een activering va
energiestroom richting Stier. *26 Stier staat astrologisch voor basiswaarde, geld, liefde en 
stabiliteit. Dus er is wel een groter verband te bespeuren met de financiële markten rond de
Zon-Venus eclips. Tijdens de Venus eclips van 2012 staat de zwarte Maan in Stier met Jupiter
erbij. Dit betekent een mogelijkheid om het transformatieproces van waarde wat nu nodig lijkt 
te zijn organisch te laten verlopen, mits we vanuit vertrouwen de wereld tegemoet treden. Met 
organisch bedoel ik dat geld en de geldmarkt gelijke tred houden met de werkelijkheid, zodat 
iedere handeling gefundeerd is. Daardoor kun je doorbouwen en zal de markt niet omvallen 
maar stabiliteit geven en organische groei laten zien. De eclips vindt plaats zowel in 2004 als
in 2012 in het dierenriemteken Tweelingen en laat ons zien dat deze energetische poort van 
liefde en waarde, informatie en kennis binnenbrengt of in beweging zet.  
 

ssage, (eclips) van Venus die voor de Zon langs gaat, is mij 

B
Jupiter, de grootste planeet
uit. In haar schaduw zorgt Jupiter voor overdrijving en het te positief benaderen van situaties.
Jupiter staat niet alleen dit jaar in de jaarhoroscoop bij de zwarte Maan, maar blijft de zwarte 
Maan begeleiden tot begin 2015. Door de dierenriemtekens Stier, Tweelingen, Kreeft en 
Leeuw heen. Dit is astrologisch heel uitzonderlijk. In de jaarhoroscoop van 2015 *27  staa
Jupiter voor het laatste jaar bij de zwarte Maan. De zwarte Maan staat in de horoscoop voor 
de verbinding met onze binnenwereld en met wie we in Wezen ZIJN (Wezenskern, 
Godsvonk). Ik zie dit als een boodschap van het grotere plan. Door de langdurige hu
Jupiter wordt de werking van de Wezenskern versterkt in deze moeilijke jaren, zodat we 
eenvoudiger verbinding kunnen houden met onze binnenwereld en de instroom van 
Goddelijke energie.  
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Van wond naar Meesterschap 
rstoort, wordt in 2012 zichtbaar in je leven en in het 

aos of 

e 

bben.*28 
portfolio.com 

Vooruitgang is collectief 

 

e 

 van 

 

lijke wezens 

xclusief 

t 

ieuw
 het rijp 

jk. 

rvaring is wijsheid 
 Cheiron in het 5de huis is dat een creatie pas werkelijk een bijdrage 

. 

 
d 

nergie en creatie 
n in Vissen in het 5de huis en daardoor krijgt de energie-component in 

je 

Alles wat de basis van het hart ve
materiële. *13 Cheiron, de kosmische wond staat in het 5de huis in Vissen, samen met 
Neptunus in Waterman. Deze stand laat zien dat er crisis ontstaat als er angst is voor ch
angst om slachtoffer te worden, gewoon omdat je zichtbaar bent in je expressie of door je 
creaties. Maar ook angst om slachtoffer te worden van je eigen wil of de wil van het groter
geheel en dat wat er om je heen is.  Door deze angsten sluit je de instroom van de Bron af en 
kom je in het overlevingsmechanisme. Er is geen vertrouwen meer. Het 
overlevingsmechanisme kan in 2012 een sterk lichamelijke uitwerking he

©Jan Hein Grimmelt ‘A global Idea’ http://janhein.da

Deze wond van angst om 
jezelf te uiten en Schepper
te zijn van je eigen leven 
of slachtoffer te worden 
van je eigen creaties of d
creaties van het grotere 
geheel, herbergt ook 
wijsheid. In het geval
de jaarhoroscoop van 
2012 laat wijsheid ons
zien dat we 
transpersoon
zijn. Dat wat we 
Scheppen is niet e
van onszelf, maar een 
stukje expressie van he
geheel.*29 Als wij als 
collectief toe zijn aan n
tegelijkertijd nieuwe ontdekkingen gedaan of wordt informatie helder, gewoon omdat
is voor ons als mensheid in haar geheel. Deze ontdekkingen zijn van het hele collectief waar 
wij een kleine rol in spelen. Ieder draagt zijn of haar steentje bij en zal de ontdekking op een 
andere manier benaderen en bevruchten met bewustzijn. Transformatie en groei vanuit het 
hart kan pas bestaan als we werkelijk begrepen en ervaren hebben dat onze expressie en 
Scheppingen alleen maar bestaan in verbinding met een groter perspectief; transpersoonli
2012 is een jaar bij uitstek waarin vele nieuwe ontdekkingen gedaan kunnen worden en 
universele wijsheden helder worden. *15&*2 
 

e stappen dan worden er op meerdere plaatsen op Aarde 

E
De andere wijsheid van
levert als het door ervaring op een organische manier van binnenuit gegroeid en begrepen is
*30 Het moet helemaal eigen zijn, verworven als ervaring in een creatief proces. Pas dan 
beklijft de transformatie en komt deze niet tot stilstand. Is deze wijsheid van de kosmische
wond niet aanwezig, dan kan de transformatie, de verandering, bevroren raken en tot stilstan
komen. *11&*12  
 
E
In 2012 staat Cheiro
creaties een grotere kracht. Alles wat je uitzendt zal sneller tot manifestatie komen. Zo kun 
bijvoorbeeld merken dat reclame een grotere zuigende kracht heeft. In een omgeving waar 
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continu wordt uitgezonden, koop mij, koop mij, koop mij, zul je merken sneller mee te gaan
in deze aanmoediging. *31 De energie en wat uitgezonden wordt, heeft dus meer kracht. 
 

 

nergie de creatie vooruit 
af. Dit wordt in de jaarhoroscoop onderschreven door Cheiron in 

k 

 je je 
 

 je 

nafgemaakte zaken 
r het beeld van de noordelijke Maansknoop in de jaarhoroscoop. Dus 

lt 
 

oude situatie loslaten, kan veel van wat onduidelijk was in 

 is 

die 
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acht in de nieuwe energie 
 basis meer voor macht en onmacht. De nieuwe energie is 

van 

 

E
Energie gaat aan creatie voor
Vissen in samenstand met Neptunus in Waterman in het 5de huis. Het Meesterschap van 
creatie kan worden bereikt door gewoon te ervaren wat je uitzendt en te zien dat je dit oo
terugkrijgt. *12 Vanuit je gewond zijn, kun je je slachtoffer voelen en alle vertrouwen 
verliezen. Voel je je schuldig of schaam je je voor je creatie en wat je hebt gedaan; laat
hoofd hangen  en voel je je slachtoffer van de situatie die je hebt gecreëerd, dan sluit je jezelf
voor je bewustzijn en krijgt de schaduw in je weer ruimte. We worden uitgedaagd om op een 
open manier te kijken naar wat we tegenkomen, stap voor stap.*32 Cheiron in het 5de huis 
leert ons ook dat we alleen maar kunnen toepassen wat we werkelijk hebben ervaren en 
verinnerlijkt. Ga niet bij de pakken neerzitten als je een ‘foutje’ hebt gemaakt, maar open
bewustzijn en kies een ander pad. Gebruik het afval van je bewustzijn als groeimiddel. Maar 
hou het vizier en bewustzijn open.  
 
O
Nu weer even terug naa
dat waar de energie heenstroomt en wat zich wil ontwikkelen in 2012. Het tweede beeld van 
de 13de graad van Boogschutter laat de groei zien die we innerlijk kunnen bereiken als het 
eerste beeld van de man die met gebonden handen voor de gevangenis staat, zich ontwikke
naar het tweede beeld. ‘Het beeld’ in het boek van Dane Rudhyar laat ons nog iets anders zien
namelijk; ‘Het verleden van een weduwe wordt aan het licht gebracht.’ Grondtoon: ‘Het 
karma van voorbije daden zoals dat invloed heeft op de gelegenheden welke geboden 
worden voor een nieuwe cyclus.  
Als het oude is gestorven en we de 
de beëindigde cyclus tot het heldere deel van het bewustzijn doordringen. Het is de nieuwe 
dag, maar nog wel belast met de onafgemaakte zaken van de vorige cyclus. In het nieuwe 
tijdperk moeten we afrekenen met de benauwde spoken van het verleden. Het sleutelwoord
‘vergelding of rectificatie’.  Ook in onze maatschappij zullen oude niet meer passende 
situaties die we gecreëerd hebben, moeten worden afgemaakt. Zoals het gebruik van fossiele 
brandstof. Daarvan weten we inmiddels dat dit achterhaald is, maar we leven nog steeds 
iedere dag met de gevolgen van de macht die achter deze fossiele brandstoffen schuilt en 
het gebruik van olie voor het hele collectief in haar greep houdt. Er is geen basis meer voor 
deze machtstructuren, maar ze zullen nog wel moeten worden afgebroken zodat andere 
nieuwe energietechnieken vrucht kunnen gaan dragen. Dit geldt ook voor andere situatie
waar macht nog aan de touwtjes trekt. Zoals dictators en bijvoorbeeld en het gelobby van 
allerlei industrieën en politiek die het geheel niet dienen.  
 
M
In de nieuwe energie is er geen
gericht op het organisch laten ontstaan van verandering en op basis van leren door middel 
vertrouwen en liefde om vervolgens vanuit openheid het geleerde toe te passen. *32 Macht 
heeft in de nieuwe energie geen basis meer van waaruit je kunt handelen. Vanuit overleving 
zal angst nog wel een rol spelen in 2012. Waarschijnlijk zal het meerendeel van de mensen in
ons collectief vanuit de oude energie reageren op de veranderingen en veel verplichtingen, 
angst, macht en onmacht ervaren. Met de benauwde spoken uit het verleden, zal moeten 
worden afgerekend in ons persoonlijk en in ons collectief. 
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Afb: True Flower of Life by Capstoned         http://capstoned.deviantart.com/art/True-Flower-of-Life-82650124
 
Bestuurders 
Vanaf  24 juni 2012 tot 17 maart 2015 zal Pluto in Steenbok totaal zeven keer in een 
spanningsverbinding (vierkant) komen met Uranus in Ram. Dit is een astrologische stand 
waar al jaren door astrologen met argusogen naar gekeken wordt. Pluto in Steenbok is 
verbonden met autoritaire macht en regels. In 2008 kwam Pluto in Steenbok en vraagt ons om 
authenticiteit, autoriteit, verantwoordelijkheid en vormkracht te ijken zodat we authentiek en 
autonoom in het leven kunnen staan. Alles wat niet klopt op bestuurlijk vlak, zowel in ons 
eigen leven als in ons collectief, wordt zichtbaar. Pluto in Steenbok vraagt aan jou of je 
schepper bent van je eigen leven: Heb je het stuur van je leven zelf in handen?! Door deze 
stand zien we dat her en der in het collectief bestuurlijke problemen zichtbaar worden, zoals 
bijvoorbeeld in Europa en met de Euro. Bestuurders krijgen het zwaar te verduren in de jaren 
dat Pluto in Steenbok staat (tot in 2024), maar ook uitingen van autoritaire macht zijn zeker 
aanwezig in deze periode. 
 
Watermantijdperk 
Uranus is vorig jaar (2011) Ram in gegaan. Je zou deze stand van Uranus in Ram kunnen zien 
als het begin van een nieuwe cyclus voor ons bewustzijn; voor vernieuwing en het begin van 
het ‘Watermantijdperk’. Uranus regeert over ons bewustzijn, het ‘Watermantijdperk’, 
gelijkwaardigheid, broederschap, vrijheid, waarheid, energie, evenwicht tussen mannelijk en 
vrouwelijk & elektrisch en magnetisch, lichtkracht/Kundalini en vernieuwing.  
 
Zeven keer spanning 
De stand van Pluto vierkant Uranus zal vernieuwing en vrijheden die te ver zijn 
doorgeschoten terugfluiten. Zoals vrijheden die de tabloids in Engeland zich toebedeeld 
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hebben en die nu opnieuw onder vuur liggen. De steun van de Wet is de weg die hierin nu 
gezocht wordt om dit gedrag te stoppen. In 2012 beginnen hoogstwaarschijnlijk de eerste 
harde confrontaties tussen bestuur en vernieuwingen op allerlei vlakken. 24 juni 2012 is het 
eerste spanningsaspect exact. Een goed voorbeeld is de spanning tussen vernieuwingen in 
technologie en de oude gevestigde energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen. 
Maar ook andere vernieuwingen kunnen geijkt worden. De waarheid, vernieuwing en nieuwe 
energie, het ‘Watermantijdperk’ moeten als het ware door het geboortekanaal heen geperst 
worden. Normaal treffen planeten elkaar met een aspect meestal maar drie keer, maar dit keer 
zullen Pluto en Uranus elkaar zeven keer tegenkomen in een spanningsaspect van een 
vierkant. De data voor de zeven aanrakingen zijn: 24 juni 2012, 19 augustus 2012, 20 mei 
2013, 1 november 2013, 21 april 2014, 15 december 2014 en 17 maart 2015. De manier 
waarop Pluto en Uranus elkaar treffen is vruchtbaar en maakt dat vernieuwing op termijn naar 
buiten kan komen. *34 
 
Tegenkrachten 
Vanuit bestuurlijke macht en regels zal geprobeerd worden gevoelens en beleving van het 
bewustzijn in de binnenwereld te verstoren, stoppen of te raken. *34 De oude macht en 
gevestigde orde, die collectieve ontwikkelingen beletten om zich te ontwikkelen, zullen 
botsen en de vernieuwingen naar nog grotere en meer zuivere niveaus tillen. In de film 
‘Thrive’ wordt uitgelegd welke manipulaties de groei en vernieuwing stoppen. *40 Vooral in 

het tweede deel van de film wordt verteld over  
macht in de bankwereld enz. Ook is 2012 een jaar 
waarin angst en samenzweringstheorieën gretig 
aftrek kunnen vinden.*35 Bezig zijn met deze 
samenzweringen vanuit angst, met soms zelfs de 
nodige paniekaanvallen en stress, kunnen je krachtig 
van potentiële groeimogelijkheden weghalen in 
2012. Het helder doorzien van manipulaties en 
samenzweringen zullen in 2012 zeker tot de 
mogelijkheden behoren, maar laat het niet je wereld 
beheersen.  
 

Huwelijk  
Bestuurlijke macht wordt in 2012 tot diep in 2015 nogmaals benadrukt als thema doordat 
Saturnus vanaf 6 oktober 2012 Schorpioen in gaat. Dan ontstaat er een astrologische 
‘receptie’ met Pluto in Steenbok. Dit is astrologisch een bijzondere situatie. In jip-en-
janneketaal betekent dit dat deze twee harde krachten elkaar goed zullen verstaan. Ze zitten op 
dezelfde golflengte en gaan voor een langere periode een soort huwelijk aan. In de lagere 
octaaf zal het zoeken zijn naar macht en controle, in de hogere octaaf zal macht en controle 
worden onderzocht en begrensd, zodat authenticiteit en autonomie vrij kunnen komen.  
 
Het feest is compleet 
Ook gaat vanaf 31 augustus 2012 *36  tot februari 2014 de Noordelijke Maansknoop in het 
dierenriemteken Schorpioen lopen. Er wordt dan van ons gevraagd los te laten, de dingen te 
nemen zoals ze zijn. Te doorzien, dat wat niet meer klopt los te laten, zodat het weer kan 
dienen als voedsel, geleerde lessen voor het nieuwe. Zoals de man in het beeld in het begin 
van dit artikel laat zien; gemaakte fouten zijn om van te leren en een geopend bewustzijn te 
aanvaarden en te integreren. Kortom met ook nog eens deze astrologische stand erbij in 
Schorpioen is het feest compleet. Als de transformatie nog niet op gang is gekomen dan zal 
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vanaf eind augustus zeer waarschijnlijk het een en ander op gang komen aan veranderingen, 
persoonlijk en collectief. 
  Saturnus in Sat-Pluto Ura-Pluto Neptunus Noord.Maansk zw.Maan Stier gecor. zw.Maan in Stier Zon-Venus Zons- en maans- 

  Schorpioen receptie vierkant In Vissen Schorpioen Priapus in Schorpioen 
Priapus in 
Schorpioen Eclips verduisteringen 

jan-12         6-11-2011 gecorig. 18-12-2011 2004-2012   
feb-12      4-2-2012   4-2-2012 Ram gecorrig.      
mrt-12          20-3-2012 Stier gecor.    Zonsverduistering 
apr-12               ringvormig 
mei-12               21-5-2012
jun-12    24-6-2012     19-06-2012 tweelingen   6-6-2012 4-6-2012
jul-12              gedeeltelijke 

aug-12        31-8-2012 14-08-2012 Stier    Maansverduistering

sep-12    19-9-2012       
13-9-
2012Tweelingen    

okt-12 6-okt 6-okt            totale zonsverduist. 
nov-12           6-11-2012 tweelingen    13-11-2012
dec-12               28-11-2012
apr-13               Gedeeltelijke 
mei-13     20-5-2013         Maansverduistering

jun-13                 
nov-13     1-11-2013           

  Eruit24-12-14 eruit24-12-14 21-4-2014           
  erin16-06-15 erin16-06-15 15-12-2014           
  eruit19-9-15 eruit19-9-15 17-3-2015 mrt-25 feb-14         
Afbeelding: Overzicht van belangrijke astrologische gebeurtenissen in 2012 en 2013 
 
Overzicht 
Het is een beangstigend gegeven dat er zoveel Schorpioen- en Plutoenergie in de vorm van 
bestuurlijke macht en transformatie op zoveel fronten tegelijk van zich laat horen, het 
antwoord ligt van binnen. *37 Iedere vorm van manipulatie en niet-authenticiteit zal zichtbaar 
en voelbaar worden in jezelf en dus ook in de wereld om je heen. Als je bereid bent op zoek te 
gaan naar de werkelijke bouwstenen van jouw leven en dat wat niet werkelijk goed voelt, los 
te laten, kun je gaan ervaren dat je wordt gedragen door veiligheid, rust, vertrouwen en soms 
zelfs dankbaarheid. Dat wat werkelijk bij je hoort zal blijven, de rest verdwijnt. *15 Het zal 
soms nodig zijn jezelf te beschermen en te verdedigen, te blijven staan voor wat werkelijk van 
waarde is. Maar blijf op je eigen terrein en ga niet mee in het gevecht. Blijf trouw aan je eigen 
universele waarden. Blijf vertrouwen op de werking van creatiekracht vanuit vertrouwen en 
de steun die het universum je geeft als je hierop blijft vertrouwen. *30 Het is nodig om de 
transformaties in de wereld en in jezelf te laten plaatsvinden zodat de nieuwe energie een 
doorgang krijgt. 
 
Macht, Pluto en de Tweede wereld oorlog 
Voor inzicht kijken we nu naar de verticale beweging van de planeet Pluto; dit noemen we de 
declinatie van Pluto. Deze verticale beweging laat ons iets heel interessants zien. Rond de 
Tweede Wereldoorlog stond Pluto maximaal ten noorden van de evenaar en maakte haar piek 
tussen 1940 en 1947. Het was een keerpunt op het gebied van macht en onmacht om na 
1950/52 haar daling richting de evenaar weer in te zetten. Pluto regeert over macht en 
natuurlijk ook onmacht. En nu begint Pluto haar diepste punt onder de evenaar te bereiken. 
Rond 2023 komt  Pluto buiten het bereik van de Zon, dat betekent dat Pluto en dus macht, 
buiten bereik van het dagbewustzijn komt. *38 Dit geeft ervaringen van macht/kracht (Pluto) 
die niet met het normale verstand te vatten zijn, maar alleen maar vanuit grote innerlijke 
diepte van het ZIJN. In de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog kwam Pluto 
buiten het bereik van de Zon ongeveer rond 1937.*38 Het verschil is dat rond de Tweede 
Wereldoorlog dit keerpunt en maximum in de piek van Pluto in het noordelijk halfrond 
plaatsvond en dat deze de komende decennia zal plaatsvinden in het zuidelijk halfrond. Het 
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noordelijk halfrond staat in de declinaties voor uitdrukking van een kwaliteit in de wereld en 
het zuidelijk halfrond voor uitdrukking en ervaren in en met jezelf en het leren van innerlijke 
ervaringen. Voor de kwaliteit van macht en kracht betekent dit dat we deze in de komende 
decennia vooral in en met onszelf willen ervaren. Het gaat over zelfbeschikking, macht die 
niet naar buiten is gekeerd, maar innerlijk wil worden ervaren en begrepen. Pluto is in de 
kosmische astrologie de wachter op de drempel om het kosmisch, universeel bewustzijn te 
openen van de nieuwe energie. Als je macht kunt omzetten naar innerlijke kracht, dan kun je 
leven in de nieuwe energie en het universeel bewustzijn als volwaardig deelnemer. 

 
Afbeelding declinatie Pluto 1890 tot 2130. In 1940 zie je een keerpunt van Pluto in het 
noordelijk halfrond en anno 2012 staan we weer voor een keerpunt van Pluto, maar dan in 
het zuidelijk halfrond. 
 
Bevrijden van energie 
De verticale beweging van Pluto staat vanaf 1999 en nog tot halverwege 2013 in het 
Schorpioendeel van de ‘ecliptica voor declinaties’ Pluto heerst over Schorpioen en staat dus 
wel erg sterk hier, wat kan betekenen dat zeker tot halverwege 2013 zich veel macht, onmacht 
en krachtmetingen in het verborgene en door middel van manipulatie af zullen spelen. Na de 
eerste helft van 2013 gaat Pluto in het Boogschutterdeel van de ‘ecliptica voor declinaties’ 
lopen. Dan zal de energie van macht en krachtmetingen zich positiever en meer extravert 
gedragen gericht op betekenis/wijsheid, levenslust en het hoger Zelf. De schaduw van deze 
stand is overdrijving, opruiing en een teveel aan energie die uiteindelijk uitput. De informatie-
overdracht is nu meer gericht op innerlijke ontwikkeling dan toen in de Tweede 
Wereldoorlog. Hitler kreeg voeten aan de grond in dezelfde fase van de ‘declinatie van Pluto’ 
als nu, alleen was de verticale beweging van Pluto toen aan het noordelijk halfrond en nu op 
het zuidelijk halfrond. Toen was de beweging van Pluto en macht vooral naar buiten gericht.  
Ik kan niet voorspellen wat deze ‘declinatiestand van Pluto’ precies inhoudt maar ik verwacht 
dat het keerpunt (en de aanloop er naartoe) vooral een activatie zal zijn om jezelf te bevrijden 
vanuit macht en onderdrukking. Deze stand laat zien dat het mogelijk is om te evolueren naar 
kosmisch bewustzijn als de les van Pluto en macht innerlijk begrepen wordt. Voor ieder 
persoonlijk, maar ook als collectief. Er zijn halverwege 2013 nog steeds een aantal andere 
pittige Schorpioen en Plutostanden die het proces van krachtmeting, macht en manipulatie 
actief houden. Zie astrologisch overzicht. Ook wil onze eigen energie die zich in de wereld 
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bezig houdt met overeind te blijven, door middel van macht, onmacht en krachtmeting  
bevrijd worden. Als je goed naar de afbeelding kijkt met de curve van Pluto, dan zie je dat dit 
een langdurig proces is en voor integratie van geleerde lessen een tiental jaren nodig zal 
hebben.  
 
ZIJN de kosmische octaaf van macht 
We zien dat in 2012 het dierenriemteken Schorpioen en Pluto, die regeert over Schorpioen, 
steeds in allerlei astrologische standen van zich laat horen. Als we deze energie van 
krachtmeting, macht en onmacht bij onszelf kunnen houden gericht op verbinding met de 
Bron en moeder Aarde in de energetische verticale as of kolom, dan wordt de energie van 
Pluto opgetild naar het kosmische niveau van ZIJN. Pluto is in haar kosmische octaaf altijd de 
wachter op de drempel naar de staat van ZIJN. Dan kun je ervaren dat je Wezenskern, je 
Goddelijke ZIJN, door je heen werkt. ‘Werkt’ is dan niet het juiste woord want deze staat van 
ZIJN kenmerkt zich door openheid, beschouwing en ZIJN. Alles gaat dan vanzelf, ontvouwt 
zich in zichzelf. Het leven stroomt. Je hoeft alleen maar aanwezig te ZIJN in het hier en nu en 
het te laten gebeuren. In de jaarhoroscoop voor 2012 is dit de manier om de schaduw van het 
overlevingsmechanisme in Schorpioen; angst, macht, onmacht en krachtmeting terug te halen 
naar jezelf en op te tillen naar het ZIJN. *32 Je staat dan op eigen benen met de blik naar 
binnen gekeerd, open en onderzoekend naar de wereld. Je ziet waar macht, onmacht of 
manipulatie is en neemt dit gewoon waar. Het IS zoals het IS. Je laat je niet intimideren en 
gaat niet in macht of onmacht, maar accepteert dat het is zoals het is en dat het niet aan jou is 
om de omgeving te veranderen. Je blijft in lijn staan met je eigen waarneming, gevoel of 
weten. Door deze houding blijf je bij jezelf en ga je niet mee in de spelletjes buiten je. Soms 
als het nodig is, moet je op een krachtige manier jezelf en jouw weten verdedigen en 
vreedzaam blijven staan in je kracht.. Dan sta je in lijn met jezelf, maar je wijkt geen 
millimeter, bereid om alles te mobiliseren wat nodig is, maar je blijft in verbinding met de 
Bron, moeder Aarde en je hart. Geest, stof en universeel hart, zijn de drie-eenheid en 
voorwaarde om te  kunnen leven vanuit universeel bewustzijn op Aarde. De kracht van  ‘wie 
je in Wezen bent’ stroomt dan door je heen en kan haar werk doen in je leven. Het komt dan 
aan op het voelen en ervaren van vertrouwen in je kracht en de steun van je Wezensenergie 
(Geest) en het grotere plan. Kracht (de kosmische octaaf van macht), vertrouwen, rust en 
veiligheid stromen dan door je heen en zetten veranderingen in gang in de wereld van de stof. 
*15&*32  
 
Indigo’s 
De indigo’s zijn specialisten op het vlak van krachtmeting, macht en onmacht. Deze groep 
jongeren heeft Pluto in Schorpioen in hun geboortehoroscoop. Zij zijn hier om veranderingen 
in gang te zetten in onze wereld. Zij zijn geboren tussen november 1983 tot november 1995 
en zijn nu ongeveer tussen de 16 en 29 jaar. Nu kun je het natuurlijk niet met een schaartje 
knippen en zeggen dat alle jongeren die geboren zijn in deze periode indigo’s zijn. Er zijn ook 
veel indigo’s buiten deze periode geboren. Ook 
hebben we allemaal wel een stukje indigo in 
ons en deze groep indigojongeren heeft ook 
andere kwaliteiten in zich. Maar de groep met 
Pluto in Schorpioen heeft veel ervaring 
opgedaan in verschillende levens met 
krachtmeting, macht en onmacht en zij weten 
als geen ander deze krachten te hanteren. Dit is 
de grote groep jongeren die de Arabische lente 
ingang heeft gezet en nog steeds blijft staan 
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voor hun rechten en vrijheid. Het komende jaar zullen de oudste indigo’s hun Saturnus return 
ervaren. Dit is één van de belangrijkste periodes in een mensenleven die je losmaakt van de 
autoriteit van je ouders en anderen zodat je jouw autoriteit, vormkracht en 
verantwoordelijkheid opnieuw kunt ijken. Saturnus is de energie van begrenzing, 
verantwoordelijkheid en autoriteit en zet aan tot het inzetten van onze vormkracht en om te 
leren van ervaringen. Rond het 29ste levensjaar is Saturnus in een mensenleven door de hele 
horoscoop heen geweest en heb je dus je eigen vormkracht in dit leven leren kennen. Indigo’s 
voelen zuivere autoriteit die verbonden is met inhoud perfect aan en dagen alle valse autoriteit 
vaak uit en zetten zich daar tegen af. Afzetten en dwars zijn tegen autoriteit is een uiting van 
het nog niet helemaal los zijn van de autoriteit buiten jezelf. De eigen autoriteit geven ze dan 
zelf nog onvoldoende gewicht. Deze periode van Saturnus return laat hen ervaren hoe het is 
om de autoriteit in jezelf helemaal tot je te nemen en te leven. Er komt dan gewicht en rust in 
autoriteit en vormkracht. Deze kracht kan in de periode van de Saturnus return worden 
ervaren (rond het 29e of 30e  levensjaar), maar het behouden en inzetten van deze kracht is de 
eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. De groep indigo’s ervaart tussen nu en 2024 
hun Saturnus return (als ze 29-30 jaar oud zijn). We zullen dit wel merken in ons collectief als 
deze groep nog meer gaat staan en hun eigen autoriteit bevestigt. *39  
 
Nieuwe ideeën 
De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop staat op de 14de graad van Boogschutter. Dit 
beeld laat zien wat we in 2012 vooral gaan zien in de wereld als uitdrukking. Het eerste beeld 
dat hieronder te zien is, is het uiterlijke symbool. Het tweede beeld daaronder is het 
geëvolueerde beeld en betekenis waarheen de situatie zich ontwikkelt. 
 
 
 

 
14de graad Boogschutter: Eerste beeld, uiterlijk symbool 
Een pijl suist door de ruimte. Ter rechterzijde klemt de ruiter die deze zojuist heeft 
afgeschoten, zich nu krampachtig vast aan de hals van zijn voort rennend paard. 
Op een lager niveau van ontwikkeling laat deze graad zien dat men bang is om duidelijk 
richting te geven aan het bestaan. De pijl wordt afgevuurd, maar men is bang voor de 
gevolgen. *7&*35  De hals van het paard valt onder het dierenriemteken Stier en kan ook 
uitgelegd worden als de wereld van de lagere gedachten of de materie. Het vastpakken van de 
hals van het paard kan een daad van angst zijn of met volle bewustheid gedaan worden met 
als doel de lagere ideeën te begeleiden en tot in de stof/materie ontvankelijk te zijn voor de 
nieuwe ideeën. Wel kan dit gepaard gaan met een mogelijke dreiging naar oorlog of 
vernietiging. *35 
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Levensveranderende ontdekkingen 
14de graad Boogschutter: Tweede beeld, innerlijk symbool.  
Het tweede beeld van de 14de graad van Boogschutter, laat de groei zien die we innerlijk 
kunnen bereiken, als het eerste beeld (de man op een paard die een pijl afvuurt) zich 
ontwikkelt naar het tweede beeld: 
Sfinx en piramiden staan overeind als overblijfsels van een roemrijk verleden.*6 
Met de zwarte Maan in het 7de en 8ste huis in Stier en het aardingspunt in het 2de huis in 
Schorpioen mogen we er wel vanuit gaan dat de veranderingen een uitdrukking krijgen in de 
materie. De bouwstenen voor de toekomst worden gevonden en geplaatst. Deze astrologische 
stand laat ook zien dat 2012 een jaar is waarin de genialiteit van de mensheid, door onderzoek 
en het doorzien van de basis van het leven, naar buiten kan komen. 2012 is een jaar van 
diepte-onderzoek en levensveranderende ontdekkingen.  
 
Vrijkomen oude kennis 
Een andere benadering van deze graad 14de graad Boogschutter komt van Dane Rudhyar*6a. 
De grondtoon is: De bestendige macht van occulte kennis en van haar schier goddelijke 
Behoeders, ‘Zaadmensen’ van een vorige bestaanscyclus. Dit laat zien dat het 
herontdekken van het verleden de bouwstenen vormt die monumentale waarden zal tonen en 
co-existentie van hemel en aarde kan herstellen. Waarschijnlijk zal er door ontdekkingen 
inzicht komen in oude occulte kennis, het erfgoed van de mensheid. Iets wat veel mensen 
weer in contact kan brengen met diepere wijsheid in zichzelf. Kennis die maakt dat de basis 
van ons bestaan nu wordt begrepen vanuit de monumentale boodschap van de zaadmensen uit 
het verleden. Deze zaadmensen zijn mensen/wezens die als laatste dragers van kennis, 
ervaring of wijsheid bewust een boodschap achterlaten, zodat in andere tijden, deze kennis, 
ervaring en wijsheid weer herinnerd en geactiveerd kan worden. Zoals de piramiden en de 
sfinx resten zijn van oude culturen waar veel kennis was over het occulte en bewustzijn van 
de mensheid. Waarschijnlijk is het vrijkomen van deze oude kennis tweeledig, zowel in ons 
en als in de wereld. In ons: Doordat wij de nieuwe verbinding tussen het mannelijke en 
vrouwelijke laten ontvouwen in ons waardoor oud, diep, innerlijk verworven weten en 
ervaring van vele levens en kosmische existenties uit ons Wezen naar boven kunnen komen 
en zich kunnen gaan uitdrukken in ons dagelijks leven. Vaardigheden als kennis over tantra, 
omgaan met spirituele energie, samenwerken met edelstenen en kristallen, spelen met klank, 
opbouw van groepsenergieën enz. Als er in het collectief genoeg basis is voor deze oude 
kennis en ervaring zal deze oude basiskennis ook zichtbaar worden in de wereld door een 
levensveranderende ontdekking. Maar hoe dan ook, het is wel duidelijk dat de basiswaarden, 
de fundamenten van het leven als universeel, multidimensionaal Wezen weer actief zullen 
worden. Dit is leven in overvloed op een organische manier in co-existentie met de Aarde en 
haar hulpbronnen, dieren en planten in dankbaarheid. *15 
 
Precisie en conclusie  
21 december 2012 moet een bijzondere datum worden. De mayakalender eindigt en er is een 
speciale uitlijning van ons zonnestelsel met de middellijn van het melkwegstelsel. Dit is een 
gebeurtenis die eens in de 26.000 jaar voorkomt. Dan staan de Zon en de Aarde op 
midwinterdag precies op één lijn met deze denkbeeldige lijn. De achtergrond waartegen de 
Zon van ons zonnestelsel opkomt op midwinterdag (rond 21 december) is steeds een stukje 
verschoven en is na 26.000 jaar weer terug waar deze beweging begon. Nu wordt er vanuit de 
astronomie verschillend aangekeken tegen deze gebeurtenis en sommigen zeggen dat deze 
uitlijning al in 1998 heeft plaats gevonden. Mijn astronomische kennis reikt niet ver genoeg 
om hier iets zinnigs over te zeggen. Onderzoek het voor jezelf. Ik beperk mij tot de duiding 
van kosmische astrologie. Hierin wordt in overvloed aangegeven dat we de komende jaren 

 17



grote veranderingen gaan krijgen. Vanaf de tweede helft van 2012 is er volgens de kosmische 
astrologie extreem veel transformerende energie aanwezig. Zie het astrologisch overzicht in 
dit artikel. Dit kan bijna niet anders als grote gevolgen hebben. Ik wens je veel sterkte en 
vooral liefde en vertrouwen en mogelijk zelfs dankbaarheid toe, tijdens deze bijzondere 
periode. Onze verbinding met de organisch waarden van het leven zoals overvloed als 
geboorterecht, vertrouwen, rust, dankbaarheid en doen waar je blij van wordt zijn belangrijke 
ankers in 2012, maar ook daarna. 2012 zal de basis leggen voor de nieuwe energie, zodat we 
kunnen groeien vanuit opbouw en liefde. En benader gemaakte ‘fouten’ op een open manier, 
zodat ze kunnen dienen als voedsel en een basis van vertrouwen voor het nieuwe dat wil 
ontstaan. Blijf aan het roer en Schep je eigen leven.  
 
Bronvermelding en astrologische verwijzingen, zijn in de tekst aangegeven met *1 t/m 40 
Deze kun je vinden op www.inzichten.com  
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