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Zwarte Maan
JAARHOROSCOOP
voor 2014
De enige oplossing om van
dualisme af te komen is
NIET gerichtheid op licht,
maar gerichtheid
op kleur en leven.
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2014 In kernzinnen: Een gevoelloos en gewelddadig jaar… Beurs/bank/geldsyteem onder maximale
druk… Binnenlandse politiek verhardt zich nog meer… De nu al historische clash NWO /sheeplemedia
versus burger, milieu en beschaving gaat op volle kracht verder… Positie en het imago centraal gezag
komen zwaar onder vuur… Juli - augustus piekfase dissonantie tussen overheden en burger… Rond
30 augustus (natuur)ramp en/of ongeluk met luchtvaart/trein of kerncentrale of gewelddadige false
flag-aanslag… 13-30 April en 2-25 december opnieuw exact vierkant Uranus in Ram, Pluto in Steenbok
(verhoogde spanning strijd burgerlijke vrijheid versus wurgsysteem)…
Een witte roos bloeit op smeulende aarde en blijft staan, afhankelijk van de coating van een splijtstofstaaf.
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strologische invloeden werken in
op de natuur (of wat er van over
is) en op wat je met een filosofische term de sociaalmetafysische consensus-grid kan noemen. Wat is dat voor
een ding? Wel, de tantristen noemen het
ANRTA (de kunstmatige wereld) of RTA
(de natuurlijke wereld), afhankelijk van of je
in een imploderende sheeple-hightechnoconsumptiecorporatocratie leeft of in een
wereldecologie.
ANRTA is het product van drieduizend
jaar waanzin, die predikt dat we in een
dualistische wereld leven in plaats van in
een wereld waar complementaire krachten
in synergie kunnen en behoren te werken
en te verkeren. Drieduizend jaar achtereen
wordt technologie, bureaucratie en wat voor
‘spiritualiteit’ moet doorgaan – dat laatste
door staatsreligies – ingezet om, wanneer
je het astrologisch bekijkt, een wereldinrichting te handhaven, gekenmerkt door
conflictaspecten. Deze wereldinrichting
(ANRTA) aardt namelijk vooral de energie
van heavy weight en irritatie-aspecten als
vierkanten, opposities, half-, en anderhalf
vierkanten, inconjuncten, en de gewone
conjunctie (samenstand van planeten of
rekenpunten) raakt zo ook gedeformeerd.
Wat de cluster van spiriwiri’s (we moeten
naar eenheid & licht i.p.v. leven & kleur)

en de elite (we moeten naar centrale macht
& functioneel systeem i.p.v. menselijke diversiteit & ecologie) samen hebben gedaan
is een desastreuze – in onze sociaalmetafysische consensus-grid ingebedde – verwarring scheppen, die ik heel simpel met een
kleurencirkel kan uitleggen.
Geen enkele kunstenaar denkt tijdens het
schilderen: “Ik moet die en die kleur mijden want die kleuren zijn slecht. Ik gebruik
geen geel, alleen paars. Geel is fout. Paars
goed. Geel conflicteert met paars. Kijk
maar: geel staat letterlijk tegenover paars”.
Nee natuurlijk niet.
De hele term ‘dualistische kleuren’ wordt
binnen de kunstwereld nergens gebruikt.
Al die niet dualistische maar complementaire kleuren vullen elkaar juist aan, roepen elkaar tevoorschijn en communiceren
binnen alle meesterwerken uit de kunstgeschiedenis via een dynamische synergie.
Exact eenzelfde synergie bestaat er tussen
de tekens van de zodiak. Het probleem is
dat astrologie en horoscopen bijna a priori
fout worden uitgelegd en begrepen. En dat
is tragisch, want de zodiak is een schitterend systeem voor macro- microkosmos
interactie en onafgebroken inhoudelijke
vooruitgang en bewustzijnsgroei, mits we
er heel simpel net zo tegenaan leren kijken
als tegen de kleurencirkel. Op de zodiak

staan alleen geen kleuren, maar psychosferen tegenover elkaar, die hiermee echter
– net als kleuren op de kleurencirkel – niet
elkaars tegenkracht, maar aanvullende
kracht zijn (zie mijn boek VAMACHARA
Deel-3 pag. 97). En zou men in Spiriwiriland nu eindelijk na drieduizend jaar van
‘epic fail’ doorkrijgen dat de enige oplossing om van dualisme af te komen NIET
gerichtheid op licht is, maar gerichtheid
op kleur en leven, zodat de realiteit complementairistisch i.p.v. dualistisch wordt
gepercipieerd – kortom, zodat RTA weer
zichtbaar wordt dwars door ANRTA heen
– dan moet je eens kijken hoe anders jaarhoroscopen er uit zouden kunnen zien.
Dan komen de anabole aspecten naar de
voorgrond i.p.v. de katabole. Dan overheersen de energieën van harmonie-aspecten
als driehoek, sextiel, noniel, quintiel, en de
harde aspecten worden meer stimulerend
en bewustmakend dan destructief en ook
de conjuncties werken voor groei. Simpelweg omdat de hele sociaalmetafysische
consensus-grid veranderd is op een manier
dat deze de positieve energieën weer kan
aarden in mens en wereld. Dan dringt de
prachtige rijke beschavingvoedende energie van zachte planeten weer door en de
‘harde’ planeten blijken niet echt hard,
maar slechts pissed off te zijn.
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Tot zover mijn inleiding over de relatief
simpele vraag – tussen de regels van mijn
betoog door – over hoe het nou zit met de
ogenschijnlijke onverenigbaarheid van astrologisch determinisme en de menselijke
vrije wil. Vooralsnog is het nog lang niet
zover. Niet omdat de Aarde een ‘leerschool’
is, want er valt niets te leren in deze strekking, alleen maar te doen! Nee, het is gewoon vanwege dat hierboven aangekaarte
Heisenberg-onzekerheidseffect van de sociaalmetafysische consensus-grid op hoe
planeten op ons leven en onze ‘realiteit’
inwerken. Ons zelfgeschapen ‘grid’ kleurt
planeet-energieën positief of negatief. Herscheppen we RTA, dan wordt het partytime.
Handhaven we ANRTA – de coproducties
tussen psychopaat en spiriwiri – dan… fasten your seatbelts voor astrologisch 2014!
Prelude 2014
2014 is zo’n jaar waar ook astrologisch nogal het nodige aan vooraf ging. Als prelude
voor de recente verschuiving van ons Galactisch Centrum naar de 28ste graad Boogschutter, een graad die zeer bewust maakt
in hoeverre we zelf ons lot bepalen en in
hoeverre ons dat door derden uit handen
wordt genomen startte, samen met de Internet-boom, de Infowars op. Ook de Zwarte
Zon verschoof van graad en staat nu op een
plek die zich kenmerkt door het toedichten
en openbaren van vooral grote (VS-)schandalen. 9/11 Werd heel slim georkestreerd
op een dag dat Saturnus (gevestigde orde)
tegenover Pluto (implosie of transformatie)
stond en tijdens afhoudende Maan, zodat
ondanks de oceaan aan hard bewijs dat de
VS-regering zelf de aanslagen ensceneerde,
niemand echt grip op het gebeuren zou krijgen en de wereldleugen nog steeds wordt
gecontinueerd door persdiensten wereldwijd. 9/11 Stak de lont aan. Fukushima, het
gedurende tweeëneenhalve dag continu een
HAARP 2,5 Hz-beam (aardbevingfrequentie) richten om, zoals de Amerikaanse geopolitiek beoogde, de economie van Japan
te schaden, liep uit op een fiasco. En als dit
even misgaat is ook de laatste Rothschild
en Rockefeller-telg van de kaart geveegd
(Bron: HAARP magnetometer University
of Tokyo).
Fukushima is het keerpunt. De duim die
omhoog of naar de grond wijst. Tijdens de
ramp op 11-03-2011 Stond Uranus samen
met Zwarte Maan op de ‘ramp-ster’ Scheat
in de 30ste graad Vissen oppositie met Kuiperbelt ‘rampplaneet’ Typhon en asteroïde
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Een slechtere astrologische
predispositie voor diplomatie, vrede,
probleemoplossing en redelijke
communicatie is nauwelijks mogelijk.
Nemesis (Noodzaak bewust worden van
grote kernramp). De Centaur Pholus stond
conjunct met Ixion en Hylonome (point of
no return/schade door eigen schepping/massaverdriet) en Pluto, de heerser van Japan,
maakte een samenstand met de Centaur
Crantor (plotseling einde of dood).
Fukushima wordt door de regeringen en
hun persgarde eigenlijk doodgezwegen, terwijl dit het grootste probleem is, de grootste
bedreiging waar we ooit mee te maken hadden. En dus koopt Plassterk voor 17 miljoen
een illegaal burgerspionageprogramma van
ons belastinggeld voor ‘onze veiligheid’.
Deze karikatuur die de gevestigde orde van
zichzelf is geworden, loopt ook astrologisch
gezien op ijsschotsen. Inmiddels is de hele
crisis en het FED gedomineerde geldsysteem
ontrafeld als bedrog en komt nu de bewustwording van grootschalige continue overheidsmisdaad onder auspiciën van, niet de
Illuminati, maar van FED-aandeelhouders
Citibank, Bank of America, Deutsche Bank
en Goldman Sachs. NWO toont z’n ware
Jette Klijnsma-achtige gezicht. Anonymous
draagt maskers.
2014 Is astrologisch verdeeld in drie Zwarte
Maan fasen:
- van Kreeft t/m 4 maart 17:00 uur UT;
- van Leeuw van 4 maart 17:00 uur UT tot
27 november 22:40 uur UT;
- en van Maagd die start op 27 november
22:40 uur UT.
De horoscoop van 1 januari 00.00 uur
CET 2014 toont een conjunctie Toro/Zon/
Pluto/Mercurius vierkant op Mars in 1 in
Weegschaal en Uranus in 7 in Ram met het
midpunt Pluto/Zwarte Maan op planeet
Typhon, midpunt Uranus/Zwarte Maan op
Alcyone (Mars/Maan), midpunt Saturnus/
Zwarte Maan op Denebola en Zwarte Maan
op Pollux (Mars).
Een slechtere astrologische predispositie
voor diplomatie, vrede, probleemoplossing
en redelijke communicatie is nauwelijks
mogelijk.

Zwarte Maan in Kreeft
t/m 4 maart 2014 17:00 uur UT
Zwarte Maan in Kreeft purgeert of deformeert in de mundane astrologie kwesties

Vrouwen-protestgroep FEMEN
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die te maken hebben met jonge kinderen,
bescherming van jong leven, landbouw,
vrouwen, moeders, privéleven, privacy,
huis, huizenmarkt, gevoel, water, de zee,
bossen en via de relatie met het vierde huis,
de oppositiepolitiek en, -partijen. Zwarte
Maan is altijd erg sterk in het begin en aan
het eind van een teken en wordt tussendoor
vooral geactiveerd door conjuncties met
vaste sterren of conjuncties en opposities
met planeten.
Toen Zwarte Maan dit jaar binnenliep in
Kreeft werd op dat moment in Istanbul een
grote demonstratie gehouden door burgers
voor behoud van een park (bos, bomen).

Deze werd zo gewelddadig neergeslagen
dat de zaak enorm escaleerde. Direct hierop
kwam Edward Snowden in het nieuws met
zijn onthullingen over inbreuk op onze privacy (Kreeft) wereldwijd door de NSA. In
India komen 57.000 mensen om door overstromingen na wolkbreuken. Twee vormen
van protest die erg in de picture kwamen
waren de vrouwen-protestgroep FEMEN
(Kreeft) en de Anonymous-marsen. Ook
de aantasting van jong leven (Kreeft) en
natuurlijke landbouw (Kreeft) doordat
Monsanto alle natuurlijke zaden van planten via patentering wil stelen en genetisch
verminken, riep veel protesten op. Bradley

Manning, die respect voor het leven van de
burger (Kreeft) verdedigde tegenover de
overheid/oorlogsethiek van de VS, werd
veroordeeld tot 35 jaar cel. Wilders vormt
een EU-oppositiefront met Le Pen en heeft
ambities naar Farage’s UKIP en Vlaams Blok
(vaderland- en oppositiepolitiek is Kreeft).
Meer en meer mensen worden uit hun huis
(Kreeft) gezet, omdat ze de huur niet meer
kunnen betalen. De van pedofiele misdaden
verdachte Joris Demmink heeft nu vier processen in het vooruitzicht en de poliovaccinaties van Bill en Melinda Gates blijken
verantwoordelijk voor ernstige verlamming
bij 47.000 Indiase kinderen (Kreeft).
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Zoals velen op Facebook konden lezen
voorspelde ik ongeveer een maand van tevoren grote binnenlandse onrust in de VS,
die exact conform mijn analyse plaatsvond
in oktober 2013, toen de Zwarte Maan over
de 14de graad Kreeft over de geboortezon
van de VS conjunct Zwarte Zon liep. De onrust kwam tot een climax in de Shutdown.
Ook hier weer burger (Kreeft) versus overheid/systeem.
Tot slot wijs ik op het tot het bewustzijn
doordringen van de grootste vervuilingramp die de zee (Kreeft) ooit trof: een halve
Stille Oceaan die radioactief is door een lekkende kernreactor.
Tot 4 maart 2014 kunnen we nog steeds verwachten dat beerputten opengaan binnen
de hierboven geschetste context. Al met al
gaat de vervreemding tussen burger en politiek/overheid nog meer toenemen en wordt
de kloof wijder. Er is astrologisch geen enkel
teken van toenadering.
Zwarte Maan in Kreeft piekmomenten zijn
goed mogelijk op deze data:
• Damocles tot april vierkant Saturnus.
Kan (beurs/bank-)systeem ontregelen.
• 4-7 januari Zwarte Maan op de ster Pollux (Mars).
• 24 januari op impactplaneet Varuna.
• 24-31 januari Op de ster Procyon (Mars/
Mercurius).
• 31 januari Loopt Uranus vierkant op de
radix-Toro van de 2014 jaarhoroscoop.
• 14 februari – 2 april start Uranus een
vierkant op de radix-Zon/Pluto/Mercurius van de 2014 jaarhoroscoop.
• 27-28 februari loopt het midpunt Saturnus/Uranus conjunct de Mars-Jupiterachtige ster Altair.
Zwarte Maan in Leeuw
vanaf 4 maart t/m 27 november 2014
Zonneteken Leeuw beheerst alles wat centraal staat en centralistisch is, dus ook posities met betrekking tot de heersende macht.
Diverse mensen in hoge positie zullen deze
periode in diskrediet komen en hun imagoval kan verstrekkende gevolgen hebben.
Terugkijkend naar toen ongeveer tien jaar
geleden Zwarte Maan ook door Leeuw liep,
begon in die periode de wereldwijde aversie
tegen George W. Bush en zijn New World
Order club. Zwarte Maan steekt vooral
lonten aan en gooit dingen die het daglicht
schuwen in de openbaarheid. Meestal als
begin van een proces dat vanaf dan verder
loopt. Binnen het kader van de huidige clash
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tussen burger en centrale macht wordt deze
periode dus erg belangrijk.
Leeuw beheerst mundaan o.m. de levensvreugde, het spel, gokken, de rijke glamour
en jetsetwereld, boulevards, casino’s, mediasterren, hoogwaardigheidsbekleders,
ministers, presidenten en koningshuizen.
Italië is een Leeuwland bij uitstek en ook
Frankrijk heeft een sterke Leeuw-inslag.
Purgeerprocessen en deformaties binnen
deze strekking en thematiek zullen zich
voordoen in deze periode, met veel kans op
een piek in de eerste twee weken na 4 maart.
April en begin mei kunnen erg onrustig
worden en augustus is gevaarlijk.
• 12-17 maart maakt het midpunt Zwarte
Maan/Pluto een conjunctie oppositie met
strijdplaneet Eris.
• 1-8 april extreem veel Mercuriusaspecten
en ander gedoe.
• 13-30 april maken URANUS en PLUTO
opnieuw een hard vierkant
• 8-17 mei staat Zwarte Maan conjunct
Asellus Borealis (Zon/Mars)
• 21-27 mei staat Zwarte Maan conjunct
Asellus Australis (Zon/Mars)
• 1 juli asteroïde Toro conjunct radixZwarte Maan
• 1 -8 juli Zwarte Maan conjunct Kochab
• 4 juli tot 8 augustus Saturnus inconjunct
Uranus
• 7 -12 juli Zwarte Maan conjunct Acubens
(Mars/Saturnus)
• 17-25 juli Zwarte Maan conjunct Dubhe
(Mars)
• augustus progressieve Maan conjunct
radix Zon/Pluto
• 2 5 aug-1 september Zwarte Maan conjunct Merak (Mars)
• 3 0 Augustus URANUS oppositie Kuiper

belt-planeet TYPHON
• 5-12 september Zwarte Maan conjunct
Ras Elased Australis (Mars).
• 3-9 november Zwarte Maan conjunct
Alphard (Venus/Saturnus).
Zwarte Maan in Maagd
vanaf 27 november 2014 22:40 uur UT
Het slot van 2014 domineert Zwarte Maan
in Maagd. Hieronder vallen mundaan de
werkende klasse, de gezondheidszorg, civiele diensten, politie, hygiëne, schoonmaakbedrijven, veiligheidsdiensten, soldaten, de
AIVD, inspectiediensten, medische sector,
vaccinaties, ziekten, kleine huisdieren.
Zwarte Maan gaat ook in dit teken huishouden en purgeren en onder de pet vandaan
halen wat er niet deugt binnen met deze
steekwoorden aangeduide sectoren. Duitsland en Zwitserland hebben verder een
sterke Maagd-inslag.
Voor zowel Zwarte Maan door Kreeft,
Leeuw en Maagd geldt natuurlijk dat het
‘Verander de wereld en begin bij Den Haag
principe’ ook intelligent en actief surfend
op Zwarte Maan energie kan worden ingevuld. May the force be with you… 
• 25 november-3 december Zwarte Maan
conjunct Regulus (Mars/Jupiter)
• 2 december-10 december Zwarte Maan
conjunct Phecda (Mars)
• 2 december-25 december URANUS in
hard vierkant PLUTO
�
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