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"De nos jours la possibilité d'influences astrales sur l'homme est un 
problème encore très vivant. Il méritait d'être scientifiquement 
examiné. La preuve la plus éclatante en est que nous avons établi 
des résultats positifs. Et aucune raison a priori ne parait suffisament 
valable pour rejeter les conclusions que nous en tirerons." 
 
Gauquelin, M. : L'Influence des Astres, 1955. 
 
 
 
"The evidence (...) represents what must be the most convincing 
case that can be made for the basic astrological premise, that there 
is a connection between the affairs of man and the position of the 
planets at the time of birth. (...) Perhaps the time has come to state 
quite unequivocally that a new science is in process of being born. 
Amid all the dross, there does seem to have been a nugget of gold." 
 
Eysenck, H.J. & Nias, D.K.B. : Astrology : Science of Superstition 
?, 1982, p.209 (eigen cursivering). 
 
 
 
“We study astrology to discover continuity or meaning and to look to 
the future. Our future, in Buddhist terms, and according to many 
spiritual traditions, is determined by the quality with which we 
embrace the present moment. What happens if Buddhist concepts 
like impermanence, interdependence, and the law of cause and 
effect are integrated into chart interpretation ? These ideas reduce 
the fixity of chart definitions. The variables of outcome begin to widen 
based on our wisdom, compassion, and awareness.” 
 
Angel, J.V. (prefaced) in Shaneman, J.  & Angel, J.V. : Buddhist 
Astrology, Llewellyn Publications, St.Paul – Minnesota, 2003, p.xxi. 
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PRAG = pragmatiek. 
 
 Woord vooraf. 
 
 
 In Beginselen van de Theoretische Astrologie (1985) kwam -
het hermeneutisch systeem van de astrologie informeel aan de orde. 
Deze tekst onstond na veel studie & 5 jaar interactie met mijn 
studenten astrologie (tussen 1981 en 1986, een totaal van ca.500 
studenten in Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt & Nederland). In 
Astrologische Studies : Basis & Intermediaire (1982) ontstond een 
pedagogisch verantwoord lesschema.. 
 
In Wetenschapsfilosofie & Astrologie : theorie, feiten, onderzoek 
(1985) onderzocht ik de vele relaties tussen de wetenschapsfilosofie 
en de astrologie. Hierover werd uitvoerig door een aantal open 
Vlaamse & Nederlandse academici via de radio gedebateerd. Zo 
werd het me duidelijk dat de astrologie o.m. een formeel model nodig 
heeft. Hierin moet het duidingsproces in algemene termen aan de 
orde komen. 
 
Als de astrologie significant is, dan stelt zich de vraag hoe het komt 
dat het kosmotype werkt ? De 'astrologie' is een kosmobiologie (Op-
stellen over Cosmobiologie, 1993), een fenomeen gebaseerd op een 
analoge isomorfie.  
 
In deze kosmobiologische hypothese, werkt het kosmotype bij gratie 
van een collectieve overlevingssuggestie ; een synchronisme tussen 
planetaire cycli & psychobiologische klokken die door de mens in de 
mens werd ingeprogrammeerd. Het hoger gevolueerd leven schiep 
orde in de chaos door aan de ritmen van de planeten bewust bete-
kenis toe te kennen (orde = overleven). Op lange termijn ontstond 
een collectief overgeërfde 'planetaire klok' (in de microkosmos).  
 
De mens kan de macrokosmos in de microkosmos ervaren (zoals 
het Tantrisch Boeddhisme ook beweert). In de mens kan deze 
kosmotypische klok al een miljoen jaar oud zijn ... In andere 
organismen veel langer (het ritme van de Maan in slakken). Op het 
ogenblik van de geboorte 'lezen we' uitgaande van de 'wijzers' van 
de hemelsituatie (macrokosmos) welke kosmische collectieve 



 
 

 

 

ancesterale betekenisgevingen dan 'op actief' komen te staan (in de 
microkosmos die mede door deze klok overleeft).  
Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de symboliek van de 
kosmische relatie tussen de pasgeborene & zijn omgeving (zo ruim 
mogelijk opgevat), gebruiken we het ogenblik van conceptie niet. 
Immers, enkel vanaf de geboorte ontstaat er een biologisch 
autoregulatief protosubject. Het baarmoederlijk milieu van 
biologische afhankelijkheid wordt verlaten om quasi onmiddellijk 
door nieuwe biologische voorwaarden (genotype), de ancesterale 
stuurmechanismen (kosmotype) & de opvoeding (sociotype) te wor-
den vervangen. Dit is (naar Krafft & Ebertin) de kosmobiologische 
hypothese.  
 
Naar aanleiding van vragen tijdens mijn congreslezingen (1993 & 
1994) en gesprekken met studenten in de astrologie ontstond een 
minimale theoretische formulering van het duidingsproces in een so-
bere & heldere taal.  
 
De klassieke school (Ptolemaeus, Ibn Ezra, Lilly, Morin de Villefran-
che, Leo, Ring) inspireerde. Zo zag Synopsis van een Theoretisch 
Model voor de Kosmobiologie : semantisch, syntactisch & pragma-
tisch (1994) het licht. 
 
In 1993 begon ik mijn filosofisch werk uit te schijven. Het is vanaf 
1996 gratis beschikbaar : www.sofiatopia.org. In 2002 kwam ook de 
filosofische praktijk naar buiten. De astrologie bleef steeds 
aanwezig. Astrologische duidingen en privé-lessen bleven van de 
partij. Onderhavige tekst preciseert de eerdere Synopsis en 
elimineert Lilith, Zwarte Maan, Transpluto.  
 
 
Wim van den Dungen                                      
 
° 6 mei 1961 
10:35 GMT 
Antwerpen 
51°13'22,70 NB 
4°24'48,36 OL 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
ALG 1 1) Basisbegrippen. 
 
 
horoscoop  (v.Gr. hoora = tijd ; skopeoo = (rond)kijken, bespieden , 
skopos = uitkijk, wachter) : de waarneming van de positie van de 
planeten langs de ecliptica vormt  een tijdsbeeld of hemeltoestand. 
Deze is steeds berekend voor een gegeven plaats (ruimte) en een 
gegeven tijdstip (tijd). 
 
ecliptica : baan van de aarde om de Zon. In het stelsel van Ptole-
maeus (87-150) cirkelde de Zon om de Aarde. Het waren Nicolaus 
Copernicus (1473-1543) & Johannes Kepler (1571-1630) die het 
geocentrisme -uitgaande van nieuwe waarnemingen- verlieten ten 
voordele van een heliocentrisch wereldbeeld. De ecliptica wordt in 
de astronomie ook schijnbare Zonnebaan genoemd. Dit omdat het 
vanuit de Aarde bekeken (het geocentrisch uitgangspunt) lijkt alsof 
de Zon om de Aarde cirkelt. De astrologie (net zoals de positionele 
kosmologie) vertrekt van een geocentrisch waarnemingsuitgangs-
punt. 
 
astronomie (v. Gr. astron = ster ; nomos = wet) : studie van het 
ontstaan, de dynamiek, de samenstelling en de plaatsbepaling van 
alle waarneembare objecten die zich in de ruimte buiten de damp-
kring van de Aarde bevinden. De kosmografie is dat onderdeel van 
de astronomie dat specifiek gaat over de plaatsbepaling van melk-
wegstelsels, sterren, planeten, asteroïden en satellieten. 
 
geboortehoroscoop : de hemeltoestand berekend voor ogenblik & 
plaats van de geboorte van levende organismen, meer bepaald de 
mens. Astrologen gebruiken voor de term 'geboortehoroscoop' het 
begrip 'radix', wat in het Latijn 'wortel' betekent. Dit verwijst naar het 
beeld van de Levensboom (Etz ha-Chayim). De wortel is het fun-
dament van elke boom. Alle astrologische interpretaties (duidingen) 
& voorspellingen hebben de geboortehoroscoop, de radix, als uit-
gangspunt & leidraad. Men zegt : 'Een astroloog trekt de radix van 
een geborene'. 
 



 
 

 

 

astromantie (v. Gr. astron = ster ; mantikos = van de mantis ; mantis 
= voorspeller, profeet) : kunst van het lezen van voortekens (of 
'omen', verwant met Gr. oiomai = ik heb een voorgevoel). Vooral 
beoefend in Mesopotamië (Tweestromenland) ten tijde van de Su-
meriërs (ca. 6.000 jaar geleden). De astromantie begrijpt hemeltoe-
standen als voortekens. De redenen waarom men aan hemeltoe-
standen de betekenissen geeft die men eraan geeft blijven duister. 
De astromantie is prelogisch en kan begrepen worden als de 
mythische grondvorm van zowel astronomie als astrologie. 
 
astrologie (v.Gr. astron = ster ; logos = woord, verhandeling) : studie 
van de betekenis van de hemelfenomenen voor het leven & de 
gebeurtenissen op Aarde. Daar waar de astronoom de syntax (de 
vorm) van de hemelfenomenen bestudeert, poogt de astroloog de 
semantiek (de betekenis) van deze fenomenen te achterhalen. Deze 
semantiek temporiseren levert een voorspellingstechniek op. 
 
kosmobiologie (v. Gr. kosmos = wereld ; bios = leven ; logos = 
woord) : studie van de betekenis van een beperkt aantal fenomenen 
van ons Zonnestelsel vanuit hun belang voor het biopsychisch 
bestaan van een menselijk subject (een geborene). De 
kosmobiologie begrijpt de cycli van de planeten van ons 
Zonnestelsel als een symbolische weergave van ancesterale 
bewustzijnsprocessen. 
 
zodiak (= dierenriem) : referentiesysteem dat toelaat de positie van 
planeten & wiskundige punten te bepalen met behulp van a) de ster-
ren die zich in een band van 2 x 8° achter de ecliptica bevinden 
(siderische zodiak) of b) de ecliptica zelf (tropische zodiak). De 
siderische zodiak is ofwel ongelijk (niet alle 12 sterrenbeelden zijn 
gelijk aan 30°) ofwel gelijk (12 x 30°). De ongelijke siderische zodiak 
werd oorspronkelijk gebruikt door de astromantici. Later stapte men 
over tot de gelijke siderische zodiak (nog steeds in gebruik in de 
Indische astrologie). Vanaf ca. 500 v.Chr. stapt de Westerse 
astrologie van het siderisch stelsel af en wordt de ecliptica zelf in 12 
dierenriemtekens van 30° opgedeeld. Het begin van beide stelsels 
overlapt niet meer (door de praecessie der equinoxen). Dit is echter 
voor de tropische astrologie van geen enkel belang. 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 ALG 2 2) Een welgevormde astrologie. 
 
 
I) Uitgangspunt : 
 Reëel geldt : 
 
 ∃ (x) > (y) : T(y) > Ψ (x) 
 
x = een subject gedefinieerd in ruimte (geboorteplaats) en tijd 
(geboortedatum & geboorteuur) 
y = een voor die coördinaten getrokken hemeltoestand 
T = de theoretische astrologie 
Ψ = het specifiek kosmotype van x 
 
 Ideëel geldt : 
 
 ∀ (x) > (y)   :   T(y)  > Ψ (x) 
 
 Wiskundige    Theoretische 
 astrologie    astrologie 
 
 Welke planeten ?   Welke semantiek ? 
 Welke zodiak ?   Welke syntax ? 
 Welke domificatie ?   Welke pragmatiek ? 
 
II) Analyse van T : T bestaat uit drie systemen : 
 
a) Het woordenboek of de semantiek :  
 
Geheel van alle analoge betekenissen van planeten, tekens & 
huizen, enkelvoudig & in combinatie. 
 
b) De grammatica of de syntax : 
 
Geheel van alle regels die betrekking hebben op het ordelijk verloop 



 
 

 

 

van het duidingsproces ; wordt opgedeeld in drie 'woordsoorten' : 
 
* planeet : actieve functie (vgl. met zelfstandig naamwoord ; 
personage, rol) ; 
 
* teken : achtergrond van de functie (vgl. met bijvoeglijk naamwoord 
; decor) ; 
 
* huis : werkelijkheidsgebied van expressie (vgl. met voorwerp,  de 
opvoering zelf). 
 
De syntax betreft een geordend geheel van regelsystemen : 
 
α-fase :  
 
* typologisch onderzoek van + & - tekens, elementen, kruizen & 
planeetpatronen ; 
 
* onderzoek van Ascendant, Heer I, Zon & Maan in teken & huis, 
rekening houdend met aspecten & dispositoren ; de zogenaamde 
ketting-analyse ; 
 
β-fase : 
 
* onderzoek van de krachtigste planeet of planeten (in teken, huis, 
aspecten, dispositorschap & huisheerschappijen) : de factoren-
analyse ; 
 
* onderzoek van alle huizen (de sectoren-analyse) ; 
 
* totstandkoming van een panoramisch totaalbeeld of hoofdthema ; 
 
c) Het mensbeeld of de pragmatiek : 
 
De consult-context : reductie van het hoofdthema tot concrete, 
onmiddellijke problemen uitgaande van een mensbeeld dat bij de 
astrologie aansluit (Freud, Jung & Assagioli). 
 
 
Opmerking : 



 
 

 

 

 
In de Westerse astrologie geldt het doorsnijden van de navelstreng 
als geboortemoment (in het Oosten de eerste ademhaling). Beide 
liggen gemiddeld 1' van elkaar. 
 
ALG 3 3) De grenzen van het model. 
 
  
I) De genetische grondslag (of het genotype dat zich fenotypisch 
uitdrukt) : 
 
 Elk menselijk lichaam wordt door een eigen genetische code 
gekarakteriseerd. Zowel morfologisch als functioneel is dit zo. Deze 
unieke genetische code heeft typische eigenschappen die nauw ver-
bonden zijn met de opeenvolging van 4 nucleotiden die in 
combinatie de code uitmaken en de produktie van proteïnen 
determineren.  
 
 Dit 'type' noemen we het genotype. Het komt tijdens de 
conceptie tot stand & is fundamenteel voor het lichaam. De 
conceptiehoroscoop vertelt daar iets over. 
 
II) De opvoeding (of het sociotype dat zich 'maatschappelijk' 
realiseert) : 
 
 Elk menselijk lichaam wordt vanaf de geboorte direct 
blootgesteld aan de invloeden uitgaande van de omgeving. Zowel 
micro-sociaal (ouders) als macro-sociaal (school, leeftijdgenoten) is 
dit zo. Deze unieke omgeving kan statistisch georganiseerd worden. 
Zo kan o.m. een 'maatschappelijke stratificatie' afgeleid worden. 
Hierbij geldt het principe van de discriminatie (het onderscheid 
tussen de wijzen waarop grote groepen binnen de maatschappij 
samenleven en van elkaar verschillen qua waarden, verwachtingen 
& normen). Dit betekent -ex hypothesi- dat iedere geborene kan 
getypeerd worden in termen van sociale afkomst (ouderlijke tradities, 
rijkdom, studies, maatschappelijke positie e.d.). 
 
 Dit 'type' noemen we het sociotype. Het komt tijdens de 
socialisatie tot stand (enculturatie). Vooral tijdens de eerste vijf 
levensjaren worden de belangrijkste 'socioprints' ingevoerd. Een 



 
 

 

 

sociaal Ik wortelend in zelfkennis is de juiste invalshoek. De radix 
vertelt niets over het sociotype. Wel kunnen we te weten komen hoe 
geborene zich tot de sociale actoren verhoudt. 
 
 
 
III) De kosmobiologische erfmassa (of het kosmotype dat zich 
'psychisch' uit) : 
 
 Elk menselijk lichaam is de materiële pool van een psy-
chofysisch continuum. De psychische pool betreft Ego-bewustzijn & 
Zelf-bewustzijn. Door lichamelijke prikkels ontstaat het libidineus 
bewustzijn. In termen van een primaire sociale gemeenschap ver-
taalt zich het tribaal bewustzijn. Door imitatie van anderen wordt het 
imitatief bewustzijn gekenmerkt. Tenslotte krijgt het Ego definitief -
vorm tijdens de latentie-fase, net voor het uitbreken van de puberteit 
(11 à 12 j).  
 
 De studie van de hemel op het moment van de geboorte ont-
hult de betekenis van een ancesteraal residu waarvan de omvang 
zowel ruimtelijk (plaats) als temporeel (cyclisch) kan worden 
bepaald. Dit is de kosmobiologie. De radix levert de blauwdruk voor 
een typisch psychisch functioneren dat door ancesterale software 
wordt gestuurd (uitgevoerd door een hardware die miljoenen jaren 
oud is). 
 
 Dit 'type' noemen we het kosmotype (naar Thomas Ring). Het 
wordt door de geboorte samen met vele andere cyclische processen 
geactiveerd. De radix dwingt niet maar neigt (naar Thomas van 
Aquino). Een andere filosofisch juiste stellingname is : 'de wijze 
beveelt zijn radix' (naar Paracelsus). 
 
 Dit betekent dat we er niet van uitgaan dat het kosmotype 
een onoverkoombaar patroon determineert. In de jeugdjaren is dit 
zeker het geval. Zodra geborene echter Zelf-bewust wordt (d.w.z. 
wanneer een nieuw centrum van bewuste identiteitsbeleving actief 
wordt) is het mogelijk de kosmotypische determinaties te overstijgen. 
Dit betekent dat de aangegeven betekenissen op een hoger niveau 
gaan werken. Op dit Zelf-niveau is er geen sprake van enige 
ancesterale dwang. Integendeel, geborene is in staat te kiezen & 



 
 

 

 

zichzelf te veranderen. Het bewijs hiervoor ? Zodra Zelf-bewustzijn 
actief is kloppen 'grove voorspellingen' (van onverwachte, fysieke 
voorspellingen) inderdaad minder. Geborene is immers in staat aan-
komende conflicten om te buigen. Op deze wijze 'beveelt' geborene 
de radix. Men kan er natuurlijk altijd 'naar gaan leven' ... 
 
SEM 1 4) Het semantisch systeem. 
 
 
 Het semantisch systeem betreft alle betekenisdragende 
componenten, m.a.w. 43 natuurlijke symbolen, elk opgebouwd als 
een semantische kern omringd door een specifiek associatieveld of 
semantisch veld. 
 
I) Inhoudelijke kenmerken : 
 
 Het semantisch systeem betreft de betekenis van 43 
planeten, tekens, huizen & de wiskundige punten (die geen 
materieel punt zijn). 
 
 De gekende planeten zijn :  
 
Zon (Sol), Maan (Lun), Mercurius (Me), Venus (Ve), Mars (Ma), Jupi-
ter (Ju), Saturnus (Sa), Chiron (Ch),  Uranus (Ur),  Neptunus (Ne) &  
Pluto (Pl), d.w.z. 11 in getal. 
 
 Het fenomeen van de retrogradatie (optredend bij alle 
planeten behalve de Lichten) geldt als een verbijzondering van de 
planetaire semantiek. 
 
 De tropische zodiaktekens zijn :  
 
Aries (Ar), Taurus (Ta), Gemini (Ge),  Cancer (Ca), Leo (Le), Virgo 
(Vi), Libra (Li), Scorpio (Sc),  Sagittarius (Sa),  Capricornus (Cp), 
Aquarius (Aq) & Pisces (Pi), d.w.z. 12 in getal.u 
 
 De huizen zijn ook 12 in getal, te beginnen met het eerste 
huis of I om te eindigen met XII of het twaalfde huis, sector, gebied, 
domein of veld. 
 



 
 

 

 

 De 6 wiskundige punten zijn :  
 
Ascendant (Asc), Midhemel (MC), Caput Draconis (CpD) & Cauda 
Draconis (CaD) & Pars Fortunae (PF).   
 
 
 
II) Principes : 
 
 
* geldig voor elk symbool : 
 
 
- principe van de analogie : alle associaties rond de semantische 
kern zijn analoog, zodat elk symbool door een groot aantal analoge 
betekenissen gekarakteriseerd wordt ; 
 
 
- principe van de polariteit : alle associaties kunnen opgedeeld 
worden in archaïsch versus gedifferentieerd. Elk symbool is als een 
Janushoofd. De archaïsche associaties geven de primitieve, eerder 
instinctieve kant weer. De gedifferentieerde associaties leveren de 
ontwikkelde, eerder (Zelf) bewuste zijde op. Polariteit geeft de 
relatieve differentiatiegraad (d.i. een antwoord op de vraag welke 
kant doorweegt). 
 
 
- principe van de differentiatie : elk symbool kent een absolute 
basisdifferentiatiegraad of oorspronkelijk evolutieniveau. Weinig 
geëvolueerde symbolen zullen met moeite verfijnen. Hoog 
geëvolueerde symbolen snel. Dit 'niveau' kan niet aan de hand van 
het model bepaald worden. De vraag naar de oorsprong van het 
oorspronkelijk evolutiepeil wordt in de Oosterse astrologie 
beantwoord met de reïncarnatietheorie (een oude ziel is meer 
geëvolueerd dan een jonge). 
 
 
* geldig tussen de symbolen onderling : 
 
 



 
 

 

 

- principe van de affiniteit : in de mate dat de associaties van 
symbool A met de associaties van symbool B overlappen, is er 
sprake van affiniteit. Deze affiniteit kan groot, klein of afwezig zijn.  
Hoe groter (kleiner) de affiniteit hoe gemakkelijker (moeilijker) de be-
trokken symbolen tot een grotere eenheid kunnen worden gebracht.  
 
 
SEM 2 5) De 'cel' als eenheid van de duiding. 
 
 
 Het semantisch systeem kan opgevat worden als een 
woordenboek. Daarin stoot men allereerst op het alfabet ; hier is dat 
de semantiek van de planeten & de wiskundige punten, alsook de 
gecombineerde semantiek bestaande uit de elementaire semantiek 
gecombineerd met tekens (planeet in teken) en huizen (planeet in 
huizen). Ook speciale semantische sleutels voor de duiding van de 
wiskundige punten kan men daar in terugvinden. Vervolgens begint 
de alfabetische woordenlijst. Een 'woord' is een eenheid met een 
minimale betekenis. In ons model geldt dat de combinatie 'planeet in 
teken en in huis' de eenheid met een minimale betekenis is (1872 
combinaties). 
 
 Definitie :  
 
 We noemen 'cel' een geheel bestaande uit een planeet, de 
positie van deze planeet in één van de 12 tekens van de dierenriem 
(positie in teken) en de positie van de planeet in één van de 12 
huizen of velden van de horoscoop (positie in huis). Deze factoren 
vormen een hiërarchisch geheel. Daarin komt de planeet op de 
eerste plaats. Vervolgens is de positie in teken van belang. Tenslotte 
de positie in huis.  
 
 Een cel :  
 
 
      (2) TEKEN (bv. Ta) 
 
 (1) PLANEET (bijvoorbeeld Sol) 
 
      (3) HUIS (bv. X) 



 
 

 

 

 
 
 Dit wordt gelezen als : "Zon in Stier in X". Dit is de cel van de 
Zon. Eerst wordt de combinatie Zon in Ta bepaald (het teken bepaalt 
hoe de achtergrond van de Zon is). Vervolgens het veld, dat vertelt 
waar Zon in Ta zal uitwerken.  
 
 
 Belang :  
 
 Duiden we de factoren van de cel zonder de eenheid van de 
cel in acht te nemen, dan heeft wat gezegd wordt geen individuele 
betekenis. Dit betekent dat het gezegde in de context van de 
geboorteastrologie betekenisloos is (bijvoorbeeld van iemand die 
Zon in Stier heeft zeggen dat die zus en zo is). 
 
 Parameters van de cel : 
 
 Elke cel wordt door 4 parameters nader bepaald : 
 
a) een betekeniswaarde : resultaat van de enkelvoudige combinatie-
regel ;  
 
De betekenis is de gecombineerde eenheid van drie vragen : 
 
1. Wat is de betekenis van de planeet ? 
2. Hoe wordt deze betekenis gekleurd door de achtergrond van het 
teken ? 
3. Waar (in welk veld) werkt de gekleurde planeet uit ? 
 
b) een spanningswaarde : mate van affiniteit tussen planeet en 
teken ; 
 
Inzake affiniteit kunnen er zich drie situaties voordoen : 
 
1. Grote affiniteit : de attributen van de respectievelijke semantische 
velden sluiten mooi op elkaar aan. 
2. Geen affiniteit : de attributen hebben met elkaar geen enkele 
verwantschap. 
3. Kleine affiniteit : de attributen sluiten niet op elkaar aan. 



 
 

 

 

 
c) een krachtwaarde : relatieve maatstaf van planetaire expressie. 
Hoe groter (kleiner) de kracht hoe sterker (zwakker) de planeet-cel in 
het persoonlijkheidsprofiel aan bod komt. 
 
d) een differentiatiewaarde : oorspronkelijk evolutieniveau (exogeen 
aan het model). Bepaald door vorige incarnaties ? 
 
SEM 3 6) Spanningswaarde van de cel. 
 
   
 Spanning is het resultaat van een interactie tussen de 
semantische velden van een planeet & het teken waarin die planeet 
staat. Alles draait rond de vraag in welke mate de associaties van 
beide velden elkaar overlappen ? We onderscheiden drie 
basistoestanden : 
 
 grote overlapping grote affiniteit  ontspanning 
 kleine overlapping kleine affiniteit  spanning 
 geen overlapping geen affiniteit  vreemdheid 
         
 Spanning duiden we aan met een negatief cijfer, ontspanning 
met een positief, terwijl vreemdheid (neutraliteit) met een "00" weer-
gegeven wordt. Me is altijd neutraal (nooit medeheer). 
    
 Affiniteitentafel. 
  
 Sol Lun Ve Ma Ju Sa Ch Ur Ne Pl  
 
Ar +4 00 -5 +5 +1 -4 00 00 -4 +5  
Ta 00 +4 +5 -5 00 +2 +3 00 00 -4  
Ge 00 00 +2 00 -5 +3 00 +1 00 00  
Ca 00 +5 00 -4 +4 -5 -4 00 +1 00  
Le +5 00 00 +2 +1 -5 00 -5 00 +2  
Vi 00 00 -4 00 -5 +2 +5 00 -5 00  
Li -4 00 +5 -5 00 +4 00 +1 +4 -5  
Sc 00 -4 -5 +5 +3 00 00 00 +1 +4  
Sa +3 00 00 +2 +5 00 00 00 00 +2  
Cp 00 -5 +1 +4 -4 +5 +4 00 00 00  
Aq -5 00 +2 00 00 +5 00 +5 00 00  



 
 

 

 

Pi 00 +2 +4 +1 +5 00 -5 00 +5 00  
 
+ 5 = planeet in eigen teken  (-5 = planeet in vernietiging)  
+ 4 = planeet in verhoging (-4 = planeet in val)   
+ 3 = planeet als dagheer der drievuldigheid  
+ 2 = planeet als nachtheer der drievuldigheid  
+ 1 = planeet als participant der drievuldigheid  
00  = vreemd, 'peregrin', neutraal  
 Een gespannen planeet/teken-verhouding betekent dat de cel 
dissonant is. Een ontspannen planeet/teken-verhouding maakt de 
cel consonant. Dissonante cellen worden altijd door een complexe 
betekeniswaarde gekarakteriseerd (consonante door een 
eenvoudige). De spanningswaarde is een index voor de samenwer-
king tussen de planeet en haar achtergrond.  
 
I) Eigen teken & vernietiging. 
 
 'In eigen teken' betekent dat de planeet de 'heerser' is van dat 
teken. In het tegenoverstaande teken staat de planeet dan 'in 
vernietiging' of 'exil'. In dat geval verloopt de expressie van de 
planeet nimmer vlot, gunstig of gestroomlijnd (net zoals de tonen van 
een dissonant akkoord niet gemakkelijk samenvloeien). De beheer-
sing van de tekens volgens de antieke astrologie (Sol - Sa - 
Manilius' "thema mundi") kan weergegeven worden als (siderische 
omloop in gemiddelde tropische zonnedagen) : 
 
   Sol  Lun 
   (365d06h09'10") (27d07h43'11") 
   Le  Ca 
 Me  (Vi)  (Ge) 87.97 dagen 
 Ve  Li  (Ta) 224.70 dagen 
 Ma  Sc  (Ar) 686,96 dagen 
 Ju  Sa  (Pi) 11J315d03h02'37"(4333)   
          Sa  Cp  (Aq) 29J138d21h13'27" (10731) 
 
 Worden de nieuwe planeten 'mysterieplaneten' (Ur, Ne & Pl), 
Ch mee ingerekend, dan dient de klassieke heerschappij te worden 
aangepast (de klassieke planeten worden ook 'medeheerser' 
genoemd van het teken dat ze moeten afstaan). 
 



 
 

 

 

 Ch  Vi   49 tot 51 jaar (onregelmatig) 
 Ur  Aq   84J46d15h00'09" (30727) 
 Ne  Pi   164J331d01h28'05" (60231) 
 Pl  Ar   250J129d08h47'59"(91440) 
  
 
 
 
II) Verhoging en val. 
 
 Oorsprong dubieus. Aan elke planeet wordt een 'verhogings-
graad' toegekend. Aan de graad die precies tegenover de 
verhogingsgraad ligt wordt de 'val' toegekend. Verhoging betekent 
dat de constructieve eigenschappen van de twee associatievelden in 
de verf worden geplaatst. Val wijst op deconstructie (net zoals de 
tonen van een dissonant elkaar tegenwerken).  
 
 De klassieke overlevering is : 
 
Sol 19° Ar  Lun  03° Ta  Me  15° Vi  Ve  27 Pi  Ma  28° Cp  Ju  15° 
Ca  Sa 21° Li ; 
 
 Volgende regels bleken nuttig : 
 
Ch is het hoger octaaf van Sa. Sa heerst over Cp. Dus Ch is 
verhoogd in Cp. 
Ur is het hoger octaaf van Me. Me heerst over geen teken. Dus geen 
verhoging. 
Ne is het hoger octaaf van Ve. Ve heerst over Li. Dus Ne is 
verhoogd in Li. 
Pl is het hoger octaaf van Ma. Ma heerst over Sc. Dus Pl is 
verhoogd in Sc. 
 
III) Dagheer der drievuldigheid. 
 
 Staat een planeet in twee tekens van dezelfde elementen-
driehoek respectievelijk in eigen teken en in verhoging, dan staat die 
planeet in het derde overblijvende teken van de elementendriehoek 
als "dagheer der drievuldigheid" (waarde +3).  
 



 
 

 

 

 De elementen (driehoeken) : 
 
   Vuurdriehoek :  Ar, Le, Sa 
   Aardedriehoek :  Ta, Vi, Cp 
   Luchtdriehoek :  Ge, Li, Aq 
   Waterdriehoek :  Ca, Sc, Pi 
 
 
IV) Nachtheer der drievuldigheid. 
 
 Staat een planeet in eigen teken en is dat teken tegelijk een 
hoofdteken, dan zijn de beide andere tekens van dezelfde 
elementendriehoek "nachtheer der drievuldigheid" (waarde +2).  
 
 De kruizen (vierkanten) : 
 
   Hoofdkruis :   Ar, Ca, Li, Cp 
   Vast kruis :   Ta, Le, Sc, Aq 
   Beweeglijk kruis : Ge, Vi, Sa, Pi 
 
   
V) Participant of deelhebber der drievuldigheid. 
 
 Staat een planeet in eigen teken zonder meer, dan staat die 
planeet in de overblijvende tekens van de elementendriehoek als 
"participant" (waarde +1). Een negatieve waarde (-1 ; -2 & -3) 
bestaat niet. 
 
 Met deze spanningscoëfficiënten kan de spanningswaarde van 
elke cel nader bepaald worden. De invloed van spanning op de 
betekenis is treffend.  
 
 Een dissonante cel heeft moeite een betekenis "uit één stuk" 
uit te drukken. Een consonante cel daarentegen leidt tot een spon-
taan samenvloeien van de semantische velden van de respec-
tievelijke factoren.  
 
 Enkel voor wat Me betreft ontstaat een bijzondere situatie. 
Reeds in de klassieke astrologie sprak men over Me als 'neutraal' 
(past zich aan de omgeving aan). Dit wordt formeel doorgetrokken. 



 
 

 

 

Dit betekent wel dat deze planeet over geen enkel teken heerst. Ch 
heerst over Vi. 
 
 De spanningscoëfficiënt regelt op een kwantitatieve wijze de 
relaties tussen planeten en de achtergronden waartegen ze 
verschijnen. Dit draagt bij tot een formele benadering van de 
enkelvoudige combinatieregels (die zegt hoe we de betekenis-
waarden van de elementen van de cel moeten combineren). 
 
SYN 1 7) Basis van het syntactisch systeem. 
 
 
 Definitie & basisregel : 
 
 Het syntactisch systeem bestaat uit regels die het mogelijk 
maken het semantisch materiaal zo te ordenen dat een welge-
vormde betekenis het licht ziet. De semantiek betreft een horizontale 
benadering van y. Alle betekenissen vervat in y worden naast elkaar 
geplaatst. Hierbij treden vaak tegenstrijdigheden op. Door deze 
betekenissen te ordenen lossen tegenstrijdigheden zich op & komt 
de totale zin beter vast te staan. De syntax-regels vormen de 
regelsystemen die piramidaal geordend worden van algemeen (aan 
de basis) (α-fase) naar specifiek (β-fase) aan de top.   
 
algemene semantiek + specifiërende syntaxis = welgevormde bete-
kenis 
 
 Principe van de 3 symboolsoorten : 
 
 Het beginsel van de syntax is het principe van de symbool-
soort. 
 
 Alle astrologische symbolen kunnen opgedeeld worden in drie 
soorten : 
 
a) alle planeten vormen samen de actieve planetaire functies ; 
b) alle tekens vormen samen de kleurende achtergronden voor de 
planetaire functies ; 
c) alle huizen vormen samen de realisatiegebieden voor de 
'gekleurde' functies. 



 
 

 

 

 
 Dit betekent dat geen enkele planetaire functie 'zuiver' werkt. 
Alle planetaire functies worden 'gekleurd' door het feit dat zij steeds 
in een teken staan. Het teken levert de 'kleuring'. Vervolgens moet 
elke gekleurde planetaire functie zich veruitwendigen in een 
welbepaald realisatiegebied, d.w.z. elke planeet staat in een huis dat 
aangeeft over welk soort realisatiegebied het gaat. 
 
 Principe van de syntactische totaliteit. 
 
 Voor de duiding van een horoscoop moeten alle syntactische 
regels gebruikt worden. Dit wordt er bedoeld wanneer er gesteld 
wordt dat de totaalduiding voorop staat.  
 
 Elke regel verleent toegang tot een hogere interpretatietrap. 
Een totaalbegrip is dus steeds de doelstelling. Alle regelsystemen 
(gehelen van duidingsregels) worden gehiërarchiseerd. Zo ontstaat 
een syntactische piramide. Aan de basis ervan vinden we de 
typologische regels, aan de top de regelsystemen die toegang 
verlenen tot het hoofdthema van de hemeltoestand. 
 
 De basisregels geven toegang tot een typologisch perspectief. 
Hogere regels leveren het hoofdthema van de horoscoop  op. 
 
 
 Enkel structurele verbanden : 
 
  
 De planeet die heerst over het teken waarin een gegeven 
planeet staat, wordt de dispositor van die planeet genoemd (in eigen 
teken is dat de planeet zelf). Voorbeeld : 
  
Ve in Cp  ⇒ dispositor is Sa 
Ur in Aq  ⇒ dispositor is Ur 
 
 De planeet die heerst over het teken op de cusp van een 
gegeven huis, wordt de huisheer van dat huis genoemd (deze kan 
eventueel in 'eigen huis' staan). 
 
voorbeeld : Vi op cusp III ⇒ Ch heer van III  



 
 

 

 

 
 Een planeet die heerst over het 1e (2de, 3de, ... 12de) teken, 
wordt mundaan heer van het 1e (2de, 3de ... 12de) huis genoemd. 
 
voorbeeld : Lun is mundaan heer van IV (want heerser van Ca) 
 
 
 
SEM 4 8) De betekeniswaarde van de cel. 
 
 
 De totale betekenis van een cel wordt bepaald door de 
semantische velden van respectievelijk planeet, teken en huis. De 
methode waarmee deze totale betekenis kan gevonden worden, 
gebruik makend van het woordenboek (planeet/teken- en 
planeet/huis-combinatie), wordt de enkelvoudige combinatieregel 
genoemd. Centraal bij het gebruik van deze regel is het onderscheid 
tussen de drie symboolsoorten. 
  
 Formalisatie van de enkelvoudige combinatieregel : 
 
 We kunnen de enkelvoudige combinatieregel als volgt formali-
seren : 
 
Gegeven zijn : 
 
P : {Sol, Lun, ... Pl} 
Te : {Ar, Ta, ... Pi} 
H : {I, II, ... XII} 
 
Gevraagd wordt : 
 
De betekenis van de planeet in teken en in huis = {P(Te)H}  
 
Eerst stap :  (1) ∀ Sol, Lun, ... Pl ∈ P ∧ Ar, Ta, ... Pi ∈ Te : 
    P ∧ Te = P (Te)   
   P(Te) = de betekenis van de planeet gekleurd  
   door het teken = A 
 
Tweede stap : (2) ∃ P (Te) ∧ I, II, ... XII ∈ H : P(Te) ∧ H =  



 
 

 

 

   {P(Te)H}  
   {P(Te)H} = betekenis A gerealiseerd via huis H 
 
 Voorbeeld : 
 
       Sc ( -5 = vernietiging)  
     Ve    
       V 
 
Eerste stap : de betekenis van Ve in Sc  (de kleuring van Ve door 
Sc) : 
 
 Het gevoelsleven voorgesteld door Ve wordt in Sc gekleurd 
door een grote intensiteit, maar blijft onzeker. De behoefte aan 
gevoelsmatige veiligheid impliceert het besef van het ontbreken 
daarvan.  
 
 Onvoorwaardelijke trouw in relaties. Sterke sympathieën & ui-
termate diepgaande antipathieën. Door de dissonante waarde heeft 
Ve grote moeite harmonie en warmte spontaan te uiten. Eerst moet 
Ve in Sc door een muur van koelheid & emotieloosheid.  
 
 Manipulatie & lijfelijk geweld bij blokkage zijn mogelijk. Bloeien-
de, intense & diepgaande erotische gevoelens. Toch verloopt het 
gevoelsleven niet spontaan & is een gesloten, introverte wijze van 
in-relatie-treden-met kenmerkend. Moeilijkheden bij het vinden van 
de juiste partner. Erotiek speelt daarbij steeds een belangrijke rol. 
 
Tweede stap : deze combinatie in V : 
 
 Deze gevoelsinstelling uit zich door eigen individualiteit vorm te 
geven, door scheppingskracht, door activiteiten die te maken 
hebben met plezier, warmte en uiterlijke luxe. Genieten van intense 
gevoelens op een wat luie wijze. In relaties moet geborene centraal 
staan.  
 
 Zijn partner moet bereid zijn geborene als 'heer en meester' te 
aanvaarden, zelfs al zijn daar geen goede redenen voor. Autoritair & 
egocentrisch handelen t.a.v. diegenen waarvan men houdt is 
kenmerkend, en leidt vaak tot spanningen in het relatieleven 



 
 

 

 

(geborene wordt of te gesloten of te geladen ervaren). Bij conflicten 
is er de neiging hard & koel te reageren. 
 
 Een grote liefde voor creatieve expressie & theatraal gedrag is 
ook kenmerkend. Een eerder gesloten maar zeer intense wijze van 
'stralen' naar liefdesobjecten toe. Grote liefde voor kinderen. 
 
 
 
SEM 5 9) Semantische groepen : de elementen. 
 
 
De tripliciteiten vertolken wat 3 tekens gemeenschappelijk hebben. 
 
 
a) de Vuur-tekens : Ar, Le, Sa : het intuïtieve type 
 
0 De zoektocht naar de verschijnselen achter het zintuiglijke. 
Samenhang tussen de dingen, maar niet methodisch. Gedreven. 
Met 'het heilig vuur' erin. Vertrouwen, optimisme, idealisme. Naïef, 
impulsief, spontaan. 
 
+ Opkomen voor idealen met een onblusbare kracht en 
geestdrift. Zonder vooringenomenheid openstaan voor het nieuwe, 
rechtvaardig en behoefte aan afwisseling en verandering. 
 
- Enkel eigen standpunt verdedigen. Tactloos. Moeite met waar-
neming vorm te geven. Dromerig. Afwezig. Ongeïnteresseerd. 
Ongemotiveerd. Negatief en slecht van wil. 
 
b) de Aarde-tekens : Ta, Vi, Cp : het gewaarwordingstype 
 
0 De behoefte het zintuiglijke volledig te ervaren, controleren & 
organiseren. Vastheid, materialisatie, structuur, de fysieke 
werkelijkheid. Methodisch & regelmatig. Praktisch, vasthoudend, 
traditioneel, koppig, zekerheidsstrevend. Realisme. 
 
+ Met doorzettingsvermogen zich aan de concrete analyse van 
de werkelijkheid wijden. Strikt methodisch & doelmatig. 
Vormgevend, zintuiglijk. Nuchterheid en economische realiteitszin. 



 
 

 

 

Hedonistisch. 
 
 - Motivatie & initiatief aan anderen ontlenen. Fossilisering. Ver-
nauwing. Naïef realisme. Gebrek aan zekerheid. Fatalisme & levens-
angst. Hypochondrie & zelf veroorzaakte psychosomatische 
klachten. Gierigheid en onrealistische bezitsdrang. Zeer jaloers. 
 
 
 
 
c) de Lucht-tekens : Ge, Li, Aq : het denktype 
 
0 Omkadering van de werkelijkheid door een dualistisch begrip-
penkader. Realiteit wordt aan de idee onderworpen, m.a.w. grote 
abstrahering. Behoefte aan symmetrie en harmonie. Geïnspireerd 
door de idee van de universele gemeenschap. 
 
+ Denken in abstracte, ingewikkelde theorieën. Objectief, 
vredelievend, sociaal-communicatief, flexibiliteit groot, verfijnd, 
aristocratisch. 
 
- Rationalisering van gevoelens. Fanatisme. Onstandvastig, 
discontinu, koel, ongeëmotioneerd, onpersoonlijk, schizoïde. 
 
d) de Water-tekens : Ca, Sc, Pi : het gevoelstype 
 
0 Centraal staat de gevoelsinhoud die de realiteit oproept. 
Subjectief, gevoelig, teer, meevoelend, welwillend, beschermend. 
 
+ Verzorgende houding, vermogen met het gevoel mensen te 
begrijpen,  liefhebbend, intens, resonerend, empathisch, 
éénvoelend. 
 
- Moeite met logica & verbale communicatie. Snelle identificatie 
met anderen. Labiel, passief, overgevoelig, wisselvallig, 
manipulerend & achterdochtig. 
 
 Een complementaire relatie moet worden vastgesteld tussen 
Aarde & Vuur & tussen Lucht & Water. Aarde is bezig met de 
materiële werkelijkheid. Vuur met de immateriële. Aarde is de 



 
 

 

 

grondslag (arche). Vuur is het doel (telos). Aarde neemt waar om te 
bezitten. Vuur neemt waar om de oorsprong van de dingen te 
ontdekken. Beide elementen vormen samen de waarnemingsas. 
Lucht is bezig met de rede, de taal, het woord & de communicatie. 
Water met het gevoel, de non-verbale taal & de intieme subjectiviteit. 
Beide vormen de beoordelingsas (Lucht rationeel, Water d.m.v. 
sympathie & antipathie). Vaak is er onbegrip tussen deze 
complementaire polen.   
 
 
 
SEM 6 10) Betekenis van planeten & punten. 
 
We onderscheiden  inzake de planeten : 
 
Persoonlijk (& interpersoonlijk) : 
a) de persoonlijke planeten : Sol, Lun & Me ; 
b) de interpersoonlijke planeten : Ve, Ma ; 
c) de maatschappelijke planeten (macro-sociaal) : Ju, Sa ; 
 
Individueel (individuatie & Zelf-realisatie) : 
d) de drempelplaneet : Ch ; 
 
Collectief : 
e) de transpersoonlijke planeten : Ur, Ne, Pl ; 
 
Legende : 0 = neutraal (werkingsprincipe) ; min-teken = archasche 
werking  & plus-tekens = gedifferentieerde werking. 
 
1. ZON - SOL 
 
0 Sol staat voor het vermogen op een creatieve wijze een 
centraliserend doel na te streven. Dit gebeurt met de gehele inzet 
van de psyche, zodat we deze functie als de belangrijkste mogen 
inschatten. De gerichte, extraverte en leidinggevende wijze waarop 
Sol zijn taak volbrengt, wijst op eigenmachtigheid, ontwerp, en 
autoriteit. De associatie met het archetype van het Zelf ligt voor het 
grijpen. Immers, Sol verleent de psyche de mogelijkheid een innerlijk 
centraal evenwicht te vinden & te behouden. Vanuit dit centrale punt 
kunnen alle andere functies van de psyche gereguleerd worden, 



 
 

 

 

waardoor twijfel, onzekerheid en disharmonie verdwijnen (de cirkel 
met een middenpunt is een treffend teken). 
 
+ Het gedragspatroon is zelfzeker en vanzelfsprekend. De 
krachtuitstraling is groot en inspirerend. De gehele persoonlijkheid 
wordt geïndividueerd door de volbrenging van een gemeenschappe-
lijk vruchtdragend project, dat spontaan en uitbundig gerealiseerd 
wordt. Alle psychische functies draaien rond het leidinggevende cen-
trum, dat zich in alle werelden thuis voelt. Grote tevredenheid, grote 
harmonie en een onuitblusbare levenslust en kracht kenmerken 
quasi elke handeling. De realisatie van de Zelf-taak is het enige 
motief achter de daden. Er zijn geen dubbelzinnigheden of duisternis 
binnenin de psyche die niet door het stralende licht van het Zelf 
verhelderd en tot onderdeel kunnen gemaakt worden van de uit te 
voeren Zelf-taak. In coöperatief verband staat een spontaan en 
Egoloos leidinggevend karakter voorop. De mens met een open en 
uitnodigend 'gelaat '  (Levinas). 
 
- Een gebrek aan Zelf-integratie maakt het Ego heerszuchtig en 
egocentrisch in het streven naar de realisatie van Ego-gestuurde 
doelstellingen. Een hang naar uiterlijkheid, en een autoritaire wijze 
van optreden. Het volbrengen van de persoonlijkheid (d.w.z. de 
eigenlijke individuatie) gebeurt door het uitbuiten van het centrali-
teitsbeginsel : de 'macht' wordt afgedwongen. Het leiderschap is 
gestoord (d.w.z. niet in functie van de werkelijke eigenschappen van 
degene waarover zij wordt uitgeoefend). Vriendjespolitiek en corrup-
tie. Dictatoriale trekjes overheersen. Genotzucht en luiheid. Een 
ziekelijke vorm van paternalisme kan optreden (waarbij de vriende-
lijkheid een masker is waarachter een uitsluitend op blinde macht 
gebaseerde persoonlijkheid schuilgaat). 
 
2. MAAN - LUN 
 
0 De mogelijkheid tot interiorisatie en innerlijke waarneming van 
de  persoonlijke bewustzijnsprocessen door verleden stemmingen 
vorm te geven in een associatieve samenklank, die de basis vormt 
voor de affectiviteit (sympathie -en antipathie). Deze interiorisatie is 
de voedingsbodem voor een decentrering van het lichaam en het 
onstaan van een identiteitsbesef (Piaget). Dit besef leidt tot de 
vorming van het Ego als centrum van het persoonlijk bewustzijn.  



 
 

 

 

 
+ De fantasie & de innerlijke beeldvorming worden ingezet voor 
de emotionele bevrediging & de koesterende & verzorgende instel-
ling van het Ego. Buitengewone gevoeligheid, afhankelijkheid van 
stemmingen en emotionele kwetsbaarheid. Reconstructie van verle-
den in heden. Voorzichtig & weerspiegelend. Beschermend & 
sfeervol. Het vermogen zich emotioneel te herkennen in anderen die 
tot 'de clan' behoren. Emotioneel afhankelijk van het 'familieleven'. 
 
- De affectieve relaties die worden gelegd tussen verleden en 
heden zijn irrelevant en volstrekt subjectief. Het beeldend vermogen 
wordt een dromerigheid die de realiteit niet correct inschat (waardoor 
een schijnwerkelijkheid in het leven wordt geroepen). De 
stemmingscontexten zijn irreëel. De reacties van de omgeving 
hierop worden beantwoord met een emotioneel machtsstreven dat 
de botsing poogt te vermijden door het heerszuchtig koesteren van 
die 'voeding' die de omgeving nodig heeft en waarmee deze om-
geving affectief gemanipuleerd kan worden : koesteren wordt 
'bemoederen'. Emotionele stormen ontstaan. De anderen verschij-
nen als een onderdeel van het Ego, niet als zelfstandige personen. 
 
3. MERCURIUS - ME  
 
0 Het communicatief-in-gemeenschap-brengen van de ob-
ject/subject-verhouding met als doel een kritische, analytische, 
rationele en verbale expressie & overdracht van informatie. Echter 
ook : discussie met als doel consensus, d.w.z. algehele overeen-
stemming tussen alle gesprekspartners op basis van een gedeelde 
rationeel vatbare overtuiging of mening. Communicatie omwille van 
de intellectuele leergierigheid via schriftelijke voorstellingen van 
ideeën, begripsvorming of theorievorming. Doorredeneren 'a priori', 
d.w.z. een discursief doordenken dat zich bewust is van mogelijke 
denkfouten. Dat ideeën werkelijkheden representeren is hierin 
minder belangrijk (sterk abstract en principieel). De vorming van een 
synthetisch totaalbeeld verloopt moeilijk (en is soms geheel 
afwezig). 
 
+ De 'neutraliteit' van de rede is optimaal. Het verbinden van 
hetgeen verbonden moet worden met behulp van het woord & de 
rede. Soepele & gemakkelijke communicatie. Eerlijkheid boven alles. 



 
 

 

 

Identiteit door rationaliteit en communicatieve handeling. Intelligent. 
 
- Besluiteloosheid, oppervlakkigheid, mentale labiliteit, listigheid 
en sofistiek. Communicatie omwille van de communicatie. Pseudo-
neutraliteit (men dient wél heimelijk een 'belang'). Afwezigheid van 
een zoeken naar een totaalbeeld & uitvergroting van details en 
deeloplossingen. Verbinding zonder verdieping (die bij Me in 't 
algemeen niet ver gaat). De leugen als doel & methode. 
Conceptuele rusteloosheid & identificatie met het denken van een 
ander zonder bronvermelding wat tot plagiaat en versnippering leidt. 
 
 
4. VENUS - VE 
 
0 Het gevoelsmatig beleven van de andere, los van enige emo-
tionele affiniteit (Lun). Daar waar emotie de andere steeds als een 
onderdeel van de persoonlijke context inschat, tracht het 'gevoel' 
door te dringen tot de anderen (liefde), begrepen als volwaardige 
autonome personen. In en door de liefde voelen hoe de andere 
'persoon'  is. De gevoelsmens beleeft een eenheid (via de liefde) 
waarbij hij het verschil tussen 'Ik' en de 'andere' blijft voelen. Een 
gevoel is bijgevolg een geëmancipeerd affect. Vermogen zich 
gevoelsmatig tot de andere te verhouden in en door een 'esthetisch-
sociale code', d.w.z. een visie op hoe vrije personen zich optimaal tot 
elkaar kunnen verhouden. Door de sociale code wordt het verschil 
tussen de personen gereguleerd. Hierin staan harmonie, schoon-
heid, vrede, verfijning en liefde centraal. De ware levenskunst in en 
door evenwicht, partnership & erotische relatievorming. 
 
+ Het gevoelsmatig beleven van en samenleven met de andere 
wordt tot een kunst verheven. De bedoelingen zijn steeds 
kunstzinnig & worden op een geraffineerde wijze naar voren ge-
bracht. Het schoonheidsideaal is 'klassiek' in de zin dat harmonische 
verhoudingen centraal staan. Grote aandacht voor hoe men sociaal 
overkomt. De samenwerking verloopt ongecompliceerd en natuurlijk. 
De behoefte iedereen aan bod te laten komen is groot, vandaar ook 
de grote diplomatische aanleg. Het in-evenwicht-houden van allerlei 
situaties door een grondig gevoelsmatig beleven van de 'geest van 
de wet'. Mensen met elkaar verbinden, geleid door een grondig 
inzicht in mogelijke compatibiliteiten. Groot gevoel voor 



 
 

 

 

rechtvaardigheid door alle tegengestelde aspecten van een zaak in 
te rekenen. 
 
- Verlies van de diplomatische instelling. Gevoel wordt 'afge-
dwongen' op een tactloze wijze (door de noodzaak aan harmonie op 
te leggen). Hypocrisie & gevoelsmatige leugenachtigheid. Niet willen 
zien waar de zaken écht om draaien ('de lieve vrede bewaren'). 
Ijdelheid, laksheid, overdadig hedonisme & perverse esthetiek (het 
schone binden aan het lelijke). Verlies van evenwicht zonder daar 
iets aan te doen (omdat men het onevenwicht niet wil opmerken). 
Manipuleren van de sociale code om maatschappelijk vooruit te 
komen & persoonlijke voordelen te realiseren. Haat & destructie van 
de voorwaarden die het evenwicht tussen personen mogelijk maken. 
Geen geweld, maar sluiks & achterbaks (zonder gezichtsverlies). 
 
5. MARS - MA 
 
0 Het principe van de motoriek, de verandering door handeling, 
de actie en de competitie. De bevrediging van doelstellingen door 
actionaliteit. Het afbakenen van de territoria, en het verdedigen van 
de grenzen. Energieke strijdlustigheid, moed, ondernemingslust, en 
veroveringsdrang zijn de gevolgen hiervan. Het vermogen zich af te 
zetten van en in conflict te treden met anderen (zich al vechtend een 
weg te slaan) wijzen allemaal in de richting van de 'libido seksualis' 
(Freud), de driftstructuur (seksualiteit als 'ontlading' en/of 'overwin-
ning'  nà de 'jacht'). Eenzijdigheid en gefocust-zijn op een 
welbepaald omschreven doel, noodzakelijk om te overleven. Vijand-
schap & wapenbroederschap.  
 
+ Een uitgebalanceerd actiepatroon zorgt ervoor dat in alle 
omstandigheden direct en nauwkeurig kan worden opgetreden. 
Reflexen en verdedigingstechnieken werken samen. Daadkracht en 
uithoudingsvermogen zijn groot. Sterke wil en behoefte 'iets te doen'. 
Doelgericht en keihard wanneer het nodig is. Weten wanneer men 
de wapens moet neerleggen om samen te kunnen werken. 
Coördinatie van de handeling is quasi volmaakt. Spontane actie 
wanneer dat vereist is. Efficiëntie. Zeer klein energieverlies. 
 
 - Actie omwile van de 'kick' van het geweld & de destructie. 
Verdedigen van territoria die niet aangevallen worden. Heerszucht, 



 
 

 

 

intolerantie, grofheid en onverfijnde seksuele driften (bruut geweld 
ter bevrediging van het Ego). Verkrachting en incest. Afwezigheid 
van enige vorm van respect voor de medemens (die steeds 'de 
vijand' is). Geweld omwille van het geweld. Drang om zich uit te 
leven in genadeloze folterpraktijken. Inductie van een permanente 
staat van oorlog & angst ontstaan door terreur. Exclusieve 
overaccentuering van de destructieve krachten van de 'libido 
sexualis'. 
 
 
 
 
 
6. JUPITER - JU 
 
0 Uitbreiding van de horizon door het uitdragen van een ideaal. 
Positiebepaling binnen een maatschappij. Zeer groot enthousiasme 
voor waarden & normen die een groter geheel waarmaken. Cultureel 
bij uitstek. Gevoel voor humor (relativeringsvermogen). Rechtvaardig 
in de betekenis van vredelievend en socialiserend).  Het 
maatschappelijk 'ja'. 
 
+ Jovialiteit en menselijkheid staan voorop. De rechtvaardigheid 
wordt ingeroepen in het licht van de vrede. Grootmoedigheid, 
gulheid (generositeit) en leraarschap. Grote filosofische en religieuze 
belangstelling (vooral in de uitbouw van de maatschappelijke 
formatie). Grote tolerantie en vergevingsgezindheid. Ambitie om op 
te klimmen tot de top van de maatschappij (om bekend te zijn). 
Sociaal geweten. 
 
- Eigengerechtigd : 'mijn' cultuur is 'dé' cultuur. 'Mijn' ideaal is 
'het' ideaal, enz... Vrijgevochten en bandeloos, waardoor de sociale 
integratie moeizaam verloopt (de normen die botsen met het eigen 
waardensysteem worden immers afgewezen, waardoor de anderen 
gaan wantrouwen). Door gebrek aan maatschappelijke integratie 
ontstaat het type van de 'bohémien', die in een schijnvrijheid leeft, en 
op bedrieglijke wijze (via schijnidealen en maatschappelijk onaan-
vaardbaar gedrag) poogt te overleven. Fanatiek en zelf-
overschattend. Ook verkwistend (beseft niet wat de waarde van het 
concrete -geld- is), wat uiteindelijk leidt tot een afwezigheid van auto-



 
 

 

 

nomie (op een groteske wijze afhankelijk van hen die dan wel 'trouw' 
bleven) ... Overtreding van de normen, om zich 'vrij' te voelen. 
Schijnfilosofie en schijnrechtvaardigheid. 
 
7. SATURNUS - SA 
 
0 De grensbepaling van het Ego in de materie. Het geweten (dat 
inhiberend werkt). Afbakenen, systematiseren en ordenen. Sterk 
gevoel voor verantwoordelijkheid (het feit dat een maatschappij 
functioneert omdat de gezagsdragers hun harde werk verharden op 
een wijze die gefundeerd is op traditie en verleden wetmatigheden).  
Ook de 'pijnlijke' grenzen, in de zin dat elkeen niet verder kan dan de 
horizon waarvoor hij of zij geschapen is. Groot zelfrespect en de 
behoefte adequaat te functioneren. Concentratie & vasthoudend-
heid. Wetmatigheid, regulatie & soberheid. Het maatschappelijk 
'neen'. De wetgever bij uitstek. Een serie van verboden die noodza-
kelijk zijn om de essentie van de structuur van iets te behouden.  
 
+ Orde en soberheid zijn kenmerkend. De wetenschappelijke 
instelling. Een afstandelijkheid die een adequate identificatie van 
problemen vanuit een traditionele (causale) classificatie mogelijk 
maakt. Grote werklust en doorzettingsvermogen in de realisatie van 
een welomschreven taak. Universaliteitsaanspraak en het kunnen 
wegcijferen van de eigen persoonlijke behoeftes en gevoelens voor 
een zaak waarvoor men verantwoordelijk is. Het vermogen richting 
te houden door een geautomatiseerd vatten van de structurele ken-
merken van dat waarmee men bezig is. Dwingt respect & vertrou-
wen af. In staat onpersoonlijk te oordelen & beslissingen te nemen. 
Routinematig & gedisciplineerd. Ambitie op lange termijn.  
 
- De verantwoordelijkheid wordt ontweken. Het zelfrespect slaat 
om in pessimisme omdat schuld & onwaardigheid de kop opsteken. 
Teruggetrokkenheid & eenzaamheid. Koelheid (het onvermogen 
zich emotioneel of gevoelsmatig te uiten). Verharding en 
onbuigzaamheid. Naarmate de tijd vordert wordt deze onbuigzaam-
heid een 'kracht', waardoor subjectieve levendigheid en soepelheid 
verdwijnen. Voortdurende angst en onzekerheid. Confrontatie met 
wetteloosheid die inhiberend en implosief  inwerkt. Het koesteren 
van vernietigende ideeën en gevoelens over iets of iemand 
(ontstaan als gevolg van isolement & 't negatief Zelf-beeld). 



 
 

 

 

 
8. CHIRON - CH  
 
0 Het werkingsprincipe is tweeledig : enerzijds gaat het over de 
terts 'kwetser, gekwetste, genezer (Vi), anderzijds over de terts 
'individuatie, onsterfelijkheid, innerlijke leraar' (verhoogd in Sa). Ch 
betreft geïntegreerde instinctieve overlevingsinformatie, een afstand-
nemen van de biologische vader omwille van de spiritualisatie & een 
aanvaarding van de eigen beperktheid. 
+ Genezing van kwetsuren van anderen en van zichzelf. Via het 
'Chirotisch punt van Zelf-kennis' (midpunt Ch/Ju of Ch/Sa 
afhankelijk van het feit of Ch bij de geboorte zich tussen Sa & Ur of 
tussen Ju & Sa bevond) kan een programma voor Zelf-genezing 
ingezet worden. De onsterfelijkheid wordt bereikt door een 
overdracht van kennis en wijsheid op diegenen die daar rijp voor zijn 
(inwijder, initiator). Raadgever, diagnosticus, heler, medium, orakel, 
leermeester en spiritueel leraar. 
 
- Ongedifferentieerd heeft Ch met obsessies te maken. Met 
anderen en zichzelf kwetsen. Genezing van anderen is soms 
mogelijk. Kan zichzelf echter niet genezen. Het 'would be' char-
latanisme en het gurusyndroom. Verkeerde diagnose. Zichzelf gif 
inspuiten. Een litteken opnieuw openscheuren. Zich de nagels 
afbijten tot bloedens toe. Automutulatie en het verwonden van de 
andere. 
 
9. URANUS - Ur 
 
0 Een revolutionaire grensoverschrijding door de omwenteling-
bewerkende introductie van een totaalbeeld & een hyperrationeel in-
zicht dat scheppend werkt (Ur co-creëert het Universum). De 
structuurdwang van Sa wordt radicaal geherstructureerd in en door 
het plots opdoemen van een origineel holistisch supramentaal 
geheel van ideeën. Het kunnen vatten van de 'kern' van een gehele 
wereldbeschouwing. De intuïtie als 'supracognitieve' functie. Bevrij-
ding van de mens uit de onmondigheid (die hij zelf veroorzaakte). 
Sterk vernieuwd (neo)humanistisch, planetair & cosmisch. Broeder-
lijkheid onder geestverwanten staat centraal. Stormachtige omwen-
telingen & ontwikkelingssprongen die voor het lagere denken (Me) 
onvoorspelbaar & onmiddellijk zijn.   



 
 

 

 

 
+ Voortdurende beginnershouding, 'Goddelijke' onschuld & 
openheid, plotsklapse krachtige inzichten in het wezen der dingen, 
stichter & rebel, mateloze originele & excentrieke creativiteit, lateraal 
denken. Originaliteit, genialiteit en geïnspireerde lapidaire mentale 
overtuigingskracht. Vermogen tot vriendschap. De geboren Woe Li 
meester & uitvinder. Stichter van een revolutionaire sociaal-politieke 
beweging (socialisme & New Age). Plotsklapse grensoverschrijding 
zonder 'fundament' (Sa) of diagnostische basis (Ch), originaliteit 
omwille van de originaliteit, destructiedrang zonder vernieuwing, 
inzichten die amoreel uitgewerkt worden & extreme vormen van 
mentaal geweld. Het excentrieke wordt banaal, en het originele 
slechts een hyperbolische uiting van 'het anders-zijn' t.o.v. 'de 
debiele massa'. Extreme politieke ideeën en anarchisme. Misbruik 
van de opgedane inzichten (ze inzetten voor grillige en onwerkzame 
projecten). Een extreem individualisme dat sociaal marginaal is. 
10. NEPTUNUS - NE  
 
0 Ne heeft een langzame dissolverende werking waardoor 
grenzen transparant worden en uiteindelijk verdwijnen. Hierdoor 
wordt de verborgen & mysterieuze holistische eenheid van het 
Universum direct ervaarbaar. Het werkingsprincipe betreft een direct 
'zien' van de onderliggende eenheid. Deze visionaire vermogens 
impliceren tevens het aanvoelen van verborgen verbanden (het 
'manna' van de dichter), het 'horen' van de Stem Gods (profeet) of 
het onmiddellijk osmotisch beleven van de essentie van het God-
delijke Plan (mystiek). In tegenstelling tot het sociaal 'voelen' van Ve 
reikt Ne tot God ... Empathische ontvankelijkheid. 
 
+ Hyperontvankelijk en fantasierijk, transcendentie door fusie 
met de impliciete eenheid, universele empathie, desintegreert alle 
gefixeerde & zich herhalende bewustzijnspatronen, wijsheid, visio-
naire dromer, mysticus & geïnspireerde. Er kan gemakkelijk meege-
trild worden met de andere, met de Cosmos, met God. Grote 
toewijding & mededogen. Devotie, zachtheid, extase. Een diep en 
rijk beeldend vermogen dat subtiel en ontvankelijk door empathie de 
aangevoelde werkelijkheid vertolkt als een eenheid : de dichter. 
 
- Het uiteenvallen (desintegratie) van bewuste grenzen zonder 
hernieuwde vormprincipes waardoor het bewustzijn in een gevoels-



 
 

 

 

matige verwarring terechtkomt. Wereldvreemde preoccupatie met 
introspectie, desoriëntatie, gebrek aan focus, onbeslistheid, vermin-
dering van zelfvertrouwen & intreden in een dromerig, onwerkelijk 
'fluïdum' zijn typisch. De negatieve Ne noemen we ook Poseidon. 
Verlies van bewustzijn in een droomwereld, in en door een 
dwangmatige zoektocht het Ego uit te schakelen (negatieve 
mystiek). Spiritueel egoïsme, utopie, verslaving (drugs), obsessie, 
psychose, instabiliteit, hallucinatie, (zelf)medelijden, navelstaren. 
 
11. PLUTO - PL 
 
0 Het werkingsprincipe van Pl is de transformatie van gevestigde 
actionele grenzen (Ma). Dit gebeurt door het uitzuiveren (elimineren) 
van alle overbodige psychische ballast, nadat een onweerlegbare 
diagnose inzake Zelf-realisatie (Ch) geformuleerd werd. Tevens 
impliceert Pl een 'radioactief' begrijpen van de 'kern' van de materie ; 
een 'doorstraling tot op het bot' die de zwakke plek onmiddellijk 
blootlegt. Vooral door de actionaliteit te transformeren gaat Pl tot de 
kern. De actie (zoals Piaget aantoonde) is immers de baarmoeder 
van alle geïnterioriseerde mentale operaties. Pl radicaliseert de 
integratie van nieuwe gedragspatronen op een dwingende & indrin-
gende wijze. Door het machtscentrum te decentraliseren lukt Pl erin 
zijn macht overal te laten gelden. De Zen-meester. Ook de yogi die 
zijn psyche volledig begrijpt (en dus de andere ook kan begrijpen 
zoals-die-is). De microchirurg die door kleine veranderingen aan te 
brengen grote gevolgen realiseert. 
 
+ Simultaan 'begrijpen' & 'transformeren' door een actioneel per-
spectief op de werkelijkheid. De hyperconcrete eliminatie van onzui-
verheden in het gehanteerde vormbeginsel (Sa) en de nagestreefde 
idealen (Ju). Vernieuwing door het vastleggen van nieuwe vormen 
voor de actie (Ma). Begrijpen in tegenstelling tot rationeel kennen 
(Me), inzichtelijk weten (Ur) of empathisch aanvoelen (Ne). Een 
edele beheersing van elke beweging teneinde met een zo klein 
mogelijke handeling een zo groot mogelijke verandering in de actie 
perfect te volbrengen. Ook het vellen van een streng & 
onoverkomelijk 'oordeel' over hen die zich schuldig hebben gemaakt 
aan actionele misrekeningen (Hades). Heer van Karma (& het 
Laatste Vonnis). Pl is zo verbonden met de rechterlijke macht van de 
spirituele orde (een instantie die de wetten van het karma beheert). 



 
 

 

 

Daarom dat hij ook vaak als zeer streng & hard ervaren wordt (zoals 
Sa). 
 
- Introductie van slaafsheid, door opgemerkte onzuiverheden te 
manipuleren teneinde ze afhankelijk te maken van een gecon-
centreerde extremistische perverse wil. Extreme vormen van ge-
weld, destructie en versplintering omwille van een (voluntaristisch 
gefundeerde) machtsbevrediging. Machtsmisbruik en manipulatie 
door de andere te ketenen aan diens eigen zwakheden. Heftige 
manipulaties die tot doel hebben wijzigingen in de opgemerkte 
actiepatronen te realiseren. Wil tot macht en het putten van 
levensvreugde uit het binden van de zwakkere andere. Extreme 
koppigheid en een quasi onoverwinnelijke, op destructie gebaseerde 
wil. 
 
 
 De drempelplaneet Ch & de transpersoonlijke planeten Ur, Ne 
en Pl  zijn 'octaafsgewijs' doorverbonden : 
 
 Sa begrenzen    Ch zalven 
 (wetgever, allopaat)   (raadgever, homeopaat)  
 Me denken    Ur scheppend weten  
 (journalist, schrijver)   (uitvinder, genie) 
 Ve voelen     Ne inlevende osmose  
 (kunstenaar, genieter)  (dichter, profeet, mysticus) 
 Ma handelen      Pl transformeren 
 (krijger, sportman)   (yogi, samoerai, kampioen) 
  
We onderscheiden inzake wiskundige punten : 
 
Astronomische punten : Asc (Desc) & MC (IC) 
 
Maanpunten : de Knopen (CpD & CaD)  
 
Algebraïsche punten : PF 
 
 De zin van de wiskundige punten moet altijd gezocht worden in 
functie van een rechtstreeks (aspecten) of structureel verband 
(heerschappijen & dispositoren) met de semantiek van  welbepaalde 
cellen.  



 
 

 

 

 
1. Astronomische punten. 
 
Ascendant - Asc 
 
 Ten oosten van de hemelsfeer snijdt de hemelhorizon de 
ecliptica (in de buurt van 0° Li, het Herfstpunt).  
 Dit snijpunt wordt 'Ascendant' genoemd (want het 'rijst' of 'as-
cendeert'). Asc + 180° levert de 'Descendant' of 'het dalend punt' (in 
de buurt van 0° Ar, het Lentepunt of begin van de tropische zodiak).  
 
0 De Asc is het opkomend resultaat van de sectie tussen de 
universele beweging (de ecliptica) en de lokale, particuliere 
beweging (de hemelhorizon is de lokale maatstaf & het referen-
tievlak bij de berekening van de coördinaten van een hemellichaam 
volgen het azimuthstelsel). Psychologisch staat de Asc voor 'de deur 
van de psyche', de plek waar externiteit en intimiteit in elkaar 
overgaan. Ook de bescherming van het innerlijk leven tegen de 
veelvuldige prikkels uit de buitenwereld. Dubbel werkend masker of 
'persona' : enerzijds als selectiecriterium (van buiten naar binnen), 
anderzijds als scherm waarop het Ego zich projecteert en toont (van 
binnen naar buiten). Onmiddellijke, spontane lichaamstaal. 'Aura' 
van het fysiek voertuig.  
 
+ Een harmonisch, vlot en soepel over-en-weer-gaan van binnen 
naar buiten en van buiten naar binnen. Ongecompliceerde, zekere & 
natuurlijke bewegingen. Een lichaamsattitude die volledig in elke 
externe situatie 'inpast'. 
 
- Een gespannen, geblokte en ingehouden lichaamshouding. De 
uitstraling is zwak en in disharmonie met zichzelf. Ongecontroleerde 
uitbarstingen. Plotse periodes van rust. Moeilijke coördinatie. Valt 
onmiddellijk op door de onzekere en labiele lichaamsattitude. 
Geblokkeerde in- en/of uitgang. Spanning tussen binnen- & 
buitenwereld. 
 
2. Medium Coeli - MC 
 
 Het 'medium coeli' is het snijpunt van de ecliptica met de 
meridiaan van waarneming (lengtecirkel van de plaats). MC + 180° = 



 
 

 

 

het 'Imum Coeli' (IC), het laagste punt. Het MC is de hoorn of cusp 
van het Xde huis (het IC is de cusp van het IVde huis). Om het MC 
te berekenen is enkel tijd van belang (niet de ruimte, die uitgedrukt 
wordt in geografische breedte). Dit maakt het MC minder individueel 
dan de Asc, waarvoor zowel tijd als plaats nodig zijn. 
 
0 Staat voor de 'maatschappelijke roeping'. Toont de weg naar 
een geschikte plaats in het maatschappelijk bestel. Beroepsmatig 
van belang. Staat ook voor het voordeel dat men kan halen door 
hooggeplaatsten 'te kennen' ... 
 
+ De plaats die men in de maatschappij heeft verworven stemt 
overeen met de eigen aspiraties. Deze positie werkt respect en 
verantwoordelijkheid in de hand. Iemand die volledig zijn of haar 
maatschappelijk doel heeft bereikt. Juiste beroepskeuze. 
Automatisch weten hoe we sociale problemen samen kunnen oplos-
sen.  
- Beroepswisselingen komen vaak voor omdat men voortdurend 
brokken maakt. Men is onzeker betreffende de plaats die men in de 
samenleving zou moeten innemen. Het maken van grove 
beroepsfouten. Het oplopen van een 'slechte naam' door op 
ongepaste wijze gebruik te maken van de positie die men moeilijk 
heeft verworven. Langzaam opklimmen naar maatschappelijke 
erkenning. 
 
2. Maanpunten. 
 
 Onder 'Maanpunten' verstaan we alle operationele factoren 
eigen aan het Maancomplex, een geheel bestaande uit de eclipticale 
posities van : 1. Lun ; 2. de  Knopen een totaal van drie delen.  
 
De Knopen - CpD & CaD 
 
 Het snijpunt waar Lun in haar baan van eclipticale zuider-
breedte (resp. noorderbreedte) overgaat in noorderbreedte (resp. 
zuiderbreedte) wordt 'rijzende knoop' (resp. 'dalende knoop') ge-
noemd. Deze staat bekend onder de naam 'Drakenstaart' of Cauda 
Draconis (tegenover 'Drakenkop' of Caput Draconis). Dit snijpunt is 
de sectie van de baan van Lun met de ecliptica. Alle planeten 
hebben knopen. De knopen van Lun verdienen bijzondere 



 
 

 

 

aandacht. 
 
0 De connotatie met de 'draak' is treffend. Deze symboliseert het 
geheel van de karmische erfenis van elk Ego/lichaam-systeem op 
weg naar Zelf-realisatie. Zowel de constructieve als deconstructieve 
aspecten van deze erfenis dienen ingerekend te worden. Daar 
karma (d.w.z. het universeel oorzaak/gevolg-mechanisme) vooral te 
maken heeft met wat de ziel in het verleden heeft gedaan, zijn de 
meeste mensen werkzaam met de positieve & negatieve waarden 
van hun verleden erfenis. D.i. de betekenis van de drakenstaart. De 
drakenkop staat voor de nog niet gerealiseerde, toekomstige erfenis 
(of vrucht van vele generaties werk). 
 
+ Er wordt rekening gehouden met beide knopen. De verleden 
erfenis wordt ingezet om de toekomstige te helpen realiseren. Het 
Ego gaat volwassen om met de eigen beperkingen omdat alle 
verleden wortels ervan nader kunnen bepaald worden. De beweging 
is voorwaarts, dynamisch, ondernemend en gericht. 
- De verleden erfenis wordt geïnvesteerd in themata uit het 
verleden. Het belang van een nieuwe toekomst wordt niet ingezien. 
Het drakenlichaam is verscheurd, wat betekent dat het Ego op een 
onvolwassen wijze de verleden erfenis koestert (constructie) of 
verkwanselt (destructie). Grote inertie en inhibitie. Op den duur durft 
men nog enkel datgene te doen wat men reeds heeft gedaan.  
 
3. De Arabische punten : 
 
 Welbepaalde algebraïsche bewerkingen tussen planeten & 
astronomische punten (uitgaande van hun eclipticale lengten) 
leveren nieuwe punten op. Theoretisch wordt hierdoor het aantal 
zinvolle componenten groter. Dit gaat in tegen het principe van de 
syntactische eenheid (waardoor semantische soberheid noodzake-
lijk is) en wordt verworpen (semantisch 'scheermes'). Toch blijkt in 
de Westerse astrologie één zogenaamd 'Arabisch punt' of 'pars' 
gangbaar te zijn geworden (vooral in de klassieke Franse school). 
Vooral de Arabieren hebben het aantal 'partes' ongekend uitgebreid.  
 
PARS FORTUNAE - PF 
 
Voor alle horoscopen geldt :  



 
 

 

 

   
 PF = Asc + Lun - Sol 
 
 Hieruit volgt dat dit punt kan gevonden worden door de afstand 
tussen Sol en Lun, gemeten in de richting van de tekens van de 
tropische zodiak, af te passen vanaf de Asc. Ook dat ten tijde van de 
Nieuwe Maan (Sol conjunct Lun) het PF samenvalt met de Asc, bij 
Volle Maan (Sol opposiet Lun) met de Desc. Het PF verandert 
sneller van teken dan van huis (het PF loop min of meer gelijk met 
de Asc). De eerste die van het PF gewag maakt is Marcus Manilius, 
ca. 10 n.Chr. Zoals Sol zich verhoudt tot Lun, zo verhoudt de Asc 
zich tot het PF. Dit betekent dat het PF de weg van het 'gelukkige 
leven' toont, de weg van het fortuin (geestelijk & materieel). 
 Volgens de Nederlandse school (Ram) symboliseert het PF de 
synthese van de horoscoop, en toont het de les die in dit leven moet 
worden geleerd. Het is de grootste beloning die een individu in 
ontvangst kan nemen. De 'lijn van de minste weerstand', de weg die 
de beste resultaten heeft.  
 
 Qabalistisch gezien kan het PF met de 'Heilige bescherm-
engel' (Abra-Melin ritualistiek) in verband gebracht worden. Het is dié 
kracht in de psyche die op élk ogenblik een herbronning van het 
gehele bewustzijn mogelijk maakt (n.l. door het bewustzijn met 'licht' 
te verbinden). Dit omdat het PF een 'lichtbrenger' is en het 
bewustzijn oproept tot de Zelf-taak die voorzien is in het huidig 
incarnatieprogramma. Zodra het bewustzijn voortdurend in 
verbinding met het PF is (wanneer m.a.w. het punt gentegreerd werd 
als onderdeel van de psyche), verloopt het leven van de ervaren 
levenswereld in harmonie (synchroon) met de gang van grotere 
gehelen. Bijgevolg is er geen (of nauwelijks) sprake meer van 
'inertie' door 'weerstand'. Gebeurtenissen, ontmoetingen en ervaren 
feiten lijken als in harmonie met het overige (hoe hevig blij of hoe 
hevig droef dit overige wel mag zijn). Het betreft de 'infusie' van een 
meta-dimensie in de vier nominale, modale bewustzijnsstaten, te 
weten de vijfde. 
 
dim 1 - 4  libidineus, tribaal, imitatief & formeel bewustzijn   
   HIER   
dim 5  synchronistisch bewustzijn (parapsychologie) 
   NU 



 
 

 

 

dim 6  religieus bewustzijn (authentieke religies) 
   DAT 
dim 7  mystiek bewustzijn (mystieke kern religies) 
   ALZO 
dim 8  vol-ledigheid of het bewustzijn van God :    
 
4. Opmerking over de betekenis van de retrogradaties : 
 
 Algemeen gesproken heeft retrogradatie met een moment van 
bezinning te maken, en leidt dit tot een grotere integratie. De 
'onbewuste' zijde van de functie wordt spontaan naar buiten 
geprojecteerd en is zo ervaarbaar. Een afwezigheid van retro-
gradaties in de radix wijst op een rechtlijnig gebruik van de 
psychische functies, waardoor de integratie automatisch gebeurt en 
er geen onmiddellijke relatie met de onbewuste zijde van elke functie 
(het ongedifferentieerd patroon) wordt gemaakt. Er zijn vier fasen in 
het retrogradatieproces : 
 
direct : geen retrogradatie, de planetaire functie werkt éénsporig 
direct-stationair : de expressie van de functie stokt, een moment van 
reoriëntatie (van 1 naar 2)  
retrograde : permanente tweesporigheid  
retrograde-stationair : de tweesporigheid stokt, een moment van 
reoriëntatie (van 2 naar 1) 
 
 Er zijn vier retrogradatiesystemen : 
 
I) het Me-systeem :  
 
 Een retrograde Me heeft met het archetype van de 'trickster' te 
maken (Jung). De mentale processen werken tweesporig waardoor 
onbewuste gedachten & non-verbale communicatie gevaarlijk 
worden. Hierin schuilt echter een leerproces dat optimaal het 
ontstaan van een verfijnde & genuanceerde denkstijl in de hand 
werkt. 
 
II) het Ve-systeem : 
 
 Een retrograde Ve ontwikkelt een grote gevoelsmatige 
onafhankelijkheid. Men waant zich vrij op relationeel vlak. Door de 



 
 

 

 

tweesporigheid ontstaat een erotische ambivalentie die tot het 
invoeren van erotische variaties in het liefdesspel leiden. 
 
III) het Ma-systeem : 
 
 Een retrograde Ma wordt geconfronteerd met een verlies van 
energie en het gevoel dat de heroïsche ethos gestolen werd. 
Faalangsten. 
 
 Deze betekenissen gelden zowel in de geboorteastrologie als 
in de voorspellende astrologie. Uiteraard is de zin ervan 
permanenter als het over geboorteastrologie gaat (temperament), 
terwijl de transits van retrograde planeten tijdelijk zijn. 
 
 
 
5. Enkele sleutelwoorden. 
 
a) in samenlevingsverband : 
 
Planeet   Maatschappelijk type  Anti-type  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sol   vader     dictator 
Lun   moeder    hysterica 
Me   denker, schrijver   leugenaar, dief 
 
Ve   ega, kunstenares   courtisane   
Ma   krijger    verkrachter 
 
Ju   koning, priester   fanaat 
Sa   wetgever, arts   moordenaar 
 
Ch   raadgever    charlatan 
 
Ur   uitvinder, genie   anarchist 
Ne   dichter, mysticus   mythomaan 
Pl   yogi, kampioen   fakir, huurdoder  
 
b) dieptepsychologisch (qua mensbeeld) : 



 
 

 

 

 
Nr. Werkwoord Principe Bij de mens  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sol zijn   bestaan Zelf 
Lun hebben  spiegelen Ego 
Me denken  communiceren Intellect 
Ve voelen  harmoniseren Gevoel 
Ma handelen  verdedigen Daadkracht 
Ju uitdragen  geven  Ideaal-Ego 
Sa begrenzen  verbieden Geweten 
Ch zalven  vaststellen  
Ur weten  bevrijden hoger Denken 
Ne inleven  éénmaken hoger Voelen   
Pl veranderen transformeren hogere Daadkracht 
 
SEM 7 11) Semantiek van kruizen & +/ - tekens. 
 
 De kruizen : 
 
De quadrupliciteiten vertolken dat wat gemeenschappelijk is tussen 
4 tekens. 
 
a) de Hoofdtekens : Ar, Ca, Li, Cp : compenserend type  
 
 Ontwikkeling van initiatief en de drang tot manifestatie door 
conformering aan externe waarden, verwachtingen & normen. 
Actieve & opbouwende aanpassing aan de bewuste eisen van het 
Ego & de buitenwereld (omgeving). Uitvoeren, doelstellingen 
bereiken, richting & sterke motivatie. Sterke, plotse en onverwachte 
compensaties waardoor het bewustzijn overspoeld wordt door 
psychische inhouden die door de eenzijdige gerichtheid op het Ego 
& de omgeving verdrongen werden. Activiteit, inertieloosheid & 
plooibaarheid zijn kenmerkend. 
 
b) de Vaste tekens : Ta, Le, Sc, Aq : crisistype 
 
 Conserverende, trage en vastbesloten drang tot verinnerlijking. 
Conformeert zich niet aan de bewuste eisen, noch aan die van de 
omgeving. Wordt voortgestuwd door een gerichtheid op wat er zich 



 
 

 

 

in de binnenwereld (het onbewuste) afspeelt. Verdringing is hier dus 
quasi afwezig. Wel een voortdurende ondermijning van het 
bewustzijn door confrontatie met onbewuste (collectieve) inhouden. 
Permanente staat van 'verinnerlijkte crisis'. Volharding, & gebrek aan 
initiatief. 
 
c) de Beweeglijke tekens : Ge, Vi, Sa, Pi : bemiddelend type 
 
 Een drang tot experimenteren, zich aanpassen (zowel aan 
innerlijk als uiterlijk) en verbinden. Grote contactuele vermogens en 
plooibare opstelling. Zonder moeite kan van referentiekader 
veranderd worden. Daar de gerichtheid zowel met de bewuste als de 
onbewuste psychische inhouden rekening weet te houden, is de 
globale reikwijdte van dit kruis kleiner en is er sprake van een zekere 
besluiteloosheid. Zich niet uitspreken voor een bepaalde richting 
geeft een bemiddelende aard. 
 
  De + & - (*) tekens. 
 
 
Deze opdeling vertolkt wat tussen 6 tekens gemeenschappelijk is. 
 
 
a) de positieve tekens : Ar, Ge, Le, ... Aq (oneven tekens) : het 
masculiene type 
 
Extravert, actief, dynamisch, gevend, scheppend & leidinggevend. 
 
b) de negatieve tekens : Ta, Ca, Vi, ... Pi (even tekens) : het 
feminiene type 
 
Introvert, passief,  behoedend, ontvangend, dienend & beeldend. 
 
(*) + & - is hier niet gelijk aan 'gedifferentieerd/archaïsch' of 'conso-
nant/dissonant' 
 
Opmerking :  
 
Ar/Cp ; Ta/Le ; Ge/Pi ; Ca/Li ; Vi/Sa ; Aq/Sc zijn telkens elkaars 
schaduwtegendeel (behoren tot hetzelfde kruis & het complementair 



 
 

 

 

element). 
 
Ar/Cp : doelgerichte wil & activiteit versus stabiliserende ambitie 
 
Ta/Le : materiële vormgeving versus idealistische zelfexpressie 
 
Ge/Pi : rationele communicatie versus gevoelsmatige osmose 
 
Ca/Li : koesterende zorg versus relationele betrokkenheid 
 
Vi/Sa : analytische ordening versus synthetisch project 
 
Aq/Sc : supramentale sociale zin versus geheime erotische macht 
 
 
 
 
 
SEM 8 12) Aspecten : dialoogmodaliteiten. 
 
 
 Wiskundig : 
 
 De afstand uitgedrukt in eclipticale lengte tussen de planeten 
en de wiskundige punten kan nauwkeurig bepaald worden : bv. staat 
Ma op 12° Le en Ju op 25° Vi, dan bestaat er een boogafstand van 
43° tussen beide. Zodra een dergelijke boogafstand een 
standaardboogafstand benadert is er sprake van een 'aspect'. De 
standaardboogafstanden worden opgedeeld in 'majeure' en 
'mineure' aspecten. De 'majeure' aspecten zijn (orbs* gelden voor 
geboorteastrologie) : 
 
 Boogafstand  Aspect & symbool  Orbs*  
 
 O° (zelfde teken)  conjunctie - cnj   2 x 10° 
 60° (2 tekens)  sextiel - sxt   2 x 06° 
 90° (3 tekens)  vierkant - vkt   2 x 7°30' 
 120° (4 tekens)  driehoek - dhk   2 x 7°30' 
 180° (6 tekens)  oppositie - opp   2 x 10° 
 



 
 

 

 

 Deze 'klassieke' aspecten worden de 'Ptolemeïsche aspecten' 
genoemd. Daar de standaardboogafstand zelden exact gerealiseerd 
wordt (dit noemt men 'een vol aspect') is er sprake van een 
maximale foutmarge of orb. Deze wordt langs beide zijden van het 
aspectverband berekend en wordt empirisch bepaald. D.w.z. Ma op 
11° Le & Ju op 11° Le staan 'pal' cnj (het aspect is 'vol'). Staat Lun 
op 1° Le dan geldt eveneens Lun cnj Ma. Méér dan 2 planeten 
conjunct vormt een stellium. Deze constellatie in hetzelfde huis 
noemen we technisch een blokkade. Elk aspect kan nog nader ge-
preciseerd worden : ingaand, uitgaand, toenemend & afnemend.   
 
 Als de orb van het aspect na verloop van tijd kleiner wordt, 
spreken we van een toenemend of applicatief aspect. De nauw-
keurigheid wordt groter. Als de orb groter wordt, dan wordt de 
nauwkeurigheid kleiner. D.i. het separatief of afnemend aspect. Hoe 
groter de nauwkeurigheid hoe sterker het aspect. Hoe sterker het 
aspect hoe belangrijker de dialoog. 
 
 Een aspect is ingaand als de snelste van de twee aspectpart-
ners zich naar de andere toe beweegt (de afstand wordt kleiner 
maar dit betekent niet dat de orb kleiner hoeft te worden). Een 
aspect is uitgaand als de snelste van de twee zich van de andere 
wegbeweegt. Ingaande aspecten werken innerlijk, uitgaande uiterlijk 
(school van Ram). Deze laatste twee categorieën worden, wegens 
hun onzekere betekenis, in ons model niet gebruikt.  
 
 De 'mineure' aspecten zijn kleinere standaardboogafstanden 
(zoals 30°, 45°, 72°, 135°, 150°, 144°) en worden eveneens niet 
gebruikt (ze spelen wel hun rol bij de 'fine tuning'-procedure). 
Vormen twee punten (planeet of wiskundig punt) een aspect zonder 
dat de tekens waarin beide staan dezelfde 'standaardafstand' rea-
liseren, dan spreekt men van een 'transgrederend aspect' (buiten te-
ken). Voorbeeld : Ma op 29° Le en Ju op 1° Vi (ze staan niet in het-
zelfde teken maar vormen wel een aspect). Een transgrederend 
aspect werkt vanuit een tekenachtergrond die niet aansluit bij de 
mathematica van het aspectverband. De orbs wordt voor alle 
aspecten 2°. 
 
 Interpretatief : 
 



 
 

 

 

 De aspecten worden qua duiding in 2 groepen opgedeeld, te 
weten : de analytische (spanningsaspecten -kinetisch-) en de syn-
thetische aspecten (de ontspanningsaspecten -statisch-). De cnj is 
neutraal en geldt als synthetisch als de planeten gemakkelijk 
fusioneren en vice versa (afhankelijk van het semantisch veld van de 
betrokken planeten). Aspecten zijn dialoogmodaliteiten tussen cellen 
en als dusdanig verfijnen ze de wijzen waarop cellen met elkaar in 
verband kunnen staan. Zij voegen niets toe aan de betekenis van de 
planeten (of de wiskundige punten). Wel wordt de interactie erdoor 
gedifferentieerd. 
 
conjunctie neutraal - fusioneren, éénworden 
 
sextiel  ontspanning - ondersteunt sociale expressie 
driehoek  ontspanning - innerlijk talent, rustzone 
vierkant  spanning - intrapsychisch conflict (complex) 
oppositie  spanning - psycho-sociaal projectieconflict 
 
  
 Aspectpatronen : 
 
 Tenslotte zijn er de aspectconfiguraties of aspectpatronen. 
Aspecten die op elkaar aansluiten vormen een patroon : 
 
I) het T-kruis : twee planeten staan in oppositie, terwijl een derde 
planeet twee vierkanten daarop werpt. Er ontstaat een focus. De 
derde planeet (apex) is krachtig (focus). Het betreft een zeer 
manifest patroon (enkel analytische aspecten). 
 
II)  het kosmisch of groot kruis : twee planeten staan in oppositie. 
Een ander paar planeten (ook in oppositie met elkaar) werpt 
vierkanten naar het eerste paar. Er ontstaat een versplintering. Er is 
geen apex-planeet (geen enkele planeet is krachtig). Totale 
communicatiestoornis tussen de betrokken cellen (extreme analyse). 
Ze worden gegrond door een vijfde planeet die een synthetisch 
aspect naar één van de patroonplaneten werpt. Deze planeet is 
krachtig. 
 
III) de grote of kosmische driehoek : drie planeten vormen dit 
patroon. Deze planeten zijn alle drie door driehoeken met elkaar 



 
 

 

 

verbonden. Grote inertie. Geen focus-planeet (extreme synthese die 
tot vluchtweg dient). 
 
Een aspectpatroon kan bij afwezigheid van een focus gegrond 
worden door een andere planeet & wel doordat één van de 
patroonplaneten de focus is van een ander aspectpatroon. Hier 
omdat één of meer van de cellen van het patroon een analytisch 
aspect van een planeet buiten het patroon ontvangt. 
 
IV) de vlieger : een grote driehoek. Een vierde planeet vormt een 
oppositie met één van de punten van de driehoek en wel zo dat met 
de overige twee punten sextielen worden gevormd. De planeet die 
met de overige drie planeten verbonden is door 2 driehoeken en 1 
oppositie is de apex-planeet en is krachtig. Grote verscheidenheid. 
 
V) de yod : één planeet ontvangt twee inconjuncten van twee 
planeten die zelf een sextiel vormen. De eerste planeet is apex en is 
krachtig (een hemels noodlotteken). 
 
 
SEM 9 13) De semantische benaderingsmethode. 
 
 Het is mogelijk aan de hand van de drie semantische groepen 
gecombineerd met de heerschappijen de betekenis van elk teken 
nauwkeurig te benaderen.  
 
Dit is de semantische benaderingsmethode. Door gebruik te maken 
van deze methode kan de betekenis van de 12 tekens afgeleid 
worden aan de hand van de betekenis van de semantische groepen 
waartoe het behoort. 
 Regel : 
 
teken x (1...2) ≈ polariteit x + element x + kruis x + heersers x 
 
 Voorbeeld : 
 
betekenis Ta = betekenis - + Aarde + Vast + Ve 
 
 Ervan uitgaande dat alle semantische eenheden gediffe-
rentieerd behoren geduid te worden geeft dit : 



 
 

 

 

 
- :   introvert, dienend, passief  
Aarde : materieel, zintuiglijk, genotsgericht 
Vast :  verinnerlijkt, vasthoudend, eigen waarden eerst 
Ve :  esthetisch & verfijnd 
 
Stier ≈ passief & dienend, gericht op het zintuiglijk materiaal, met 
een sterk vasthouden aan innerlijke waarden die een esthetische & 
verfijnde realisatie in de materie mogelijk maken. Vooral de 
combinatie van aarde en vast maakt Ta zeer stabiel. 
 
 Van benadering naar totaalbeeld : 
 
 Elk teken kent associaties die niet overlappen met de seman-
tische velden van de andere tekens. Vandaar dat er hier sprake is 
van een semantische benaderingsmethode.  
 
We moeten bijgevolg de gevonden benaderde betekenis aanvullen 
met informatie eigen aan elk teken : 
 
 
Ar : actioneel, wilsmatig, vitaal, initiërend, pionierschap ; 
 
Ta : grondleggend, naturalistisch, traag ; 
 
Ge : dualistisch, veranderlijk, nieuwsgierig, wendbaar ; 
 
Ca : bespiegelend, koesterend, verzorgend, subjectief ; 
 
Le : koninklijk, edelmoedig, creatief, grote opzet, nobel ; 
 
Vi : methodisch, gedoseerd, casuïstisch, nuttig, specialistisch ; 
 
Li : harmoniserend, coöpererend, stijlvol, sociaal ; 
 
Sc : dood & wedergeboorte, bodemloos, intens, cryptisch ; 
 
Sa : vrijheidsdrang, hoge idealen, rusteloos zoeken ; 
 
Cp : ambitieus, verantwoordelijk, eerzuchtig, reactionair ; 



 
 

 

 

 
Aq : onafhankelijkheidsdrang, synthetisch, origineel, collectief ; 
 
Pi : empathisch, dichterlijk, geloofsgericht, vervagen & bezielen. 
 
 
 Nog een voorbeeld 
 
Betekenis Aq ? 
 
+ :   extravert, heersend, actief 
Lucht : mentaal, sociaal, communicatief 
Vast : verinnerlijkt, vasthoudend, eigen waarden eerst 
Ur :  hoger weten, invallen, excentriek 
Sa :  geweten, verantwoordelijkheidszin, orde 
 
Aquarius ≈ actief & heersend, gericht op het mentale proces & de 
communicatie (woord, taal). Sterk vasthouden aan eigen innerlijke 
waarden. Permanente afrekening met driften & geheime impulsen 
(Sc onbewust). Hard kunnen werken voor een geïdealiseerd doel of 
om vrij te zijn. Excentriek. 
 
SEM 10     14) De planeetpatronen van M.E. Jones. 
  
 
 Het was Marc Edmund Jones, vriend en geestverwant van 
Dane Rudhyar (die een holistische benadering van de astrologie 
voorstelde), die de theorie der planetaire patronen ontwikkelde.  
 
 Een planetair patroon is een typisch planetair geheel ontstaan 
naar aanleiding van de verdeling van alle planeten in de zodiak. 
Jones zag 7 planetaire patronen die van belang zijn voor de 
planetaire kracht.  
 
 Dergelijke patronen zijn vooral van belang voor hun aanvul-
lende typologische informatie. 
 
I) de schaal (the bowl) : 
Alle planeten binnen 180°, liefst met een oppositie tussen de verst 
van elkaar verwijderde planeten. Geen open ruimte > dan 60°. Draait 



 
 

 

 

men het patroon in tegenwijzerszin dan is de 1e planeet die in de 
'open ruimte' komt krachtig (hoge focus). 
 
II) de emmer (the bucket) : 
Een schaal met één planeet buiten de bezette 180° of een 
conjunctie tussen twee zo'n planeten (orb 3°). De planeet wordt de 
'handle' genoemd en is krachtig. Ze moet wel 12° buiten de zone van 
180° vallen (anders is er nog sprake van een schaal). 
 
 III) de zandloper of wip-plank (hour-glass of see-saw) : 
De planeten staan in twee zones die min of meer in oppositie staan. 
De minimale grootte van de vrije zone is 60°. Staat er een planeet 
buiten de zone, dan is die krachtig. 
 
IV) de wig of bundel (wedge or bundle) : 
Alle planeten staan binnen een zone van 120°. De planeet erbuiten 
is krachtig. 
 
V) de locomotief of zelfbeweger (locomotive) : 
Alle planeten staan binnen een zone van 240° en er is een onbezet 
gebied van 120°. In de bezette gebieden komen geen open ruimtes 
van meer dan 60° voor. De planeet buiten de bezette zone is 
krachtig. 
VI) de gelijke verdeling, 'spat' (splash) : 
De planeten verspreid over de hele zodiak en geen enkel onbezet 
gebied dat groter is dan 60°. Bij voorkeur geen conjuncties. Er is 
geen krachtige planeet. 
 
VII) het statief of 'afschuiving' (tripod or splay) : 
De planeten in drie groepen die 120° van elkaar liggen. Grote 
driehoek aanwezig. Geen opposities. Geen van de drie groepen 
mogen een grotere ruimte dan 60° beslaan. De planeet erbuiten is 
krachtig. 
 
 Het komt voor dat geen enkel planeetpatroon van toepassing 
is.  In dat geval vervalt deze benadering. 
 
 De planeetpatronen hebben elk een eigen psychologie. Deze 
zal hier buiten beschouwing worden gelaten. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAG 1 15) De 'topografie' van de psyche. 
 
 
I) De notie 'systeem'. 
 
 Een systeem is een georganiseerd geheel van functioneel 
verschillende onderdelen. De mens bestuderen vanuit de sys-
teemtheorie is eigen aan de cybernetica (stuurkunde) en het 
systeemdenken (psychologie). Het 'menselijk' systeem begrijpen we 
als functioneel opgebouwd uit drie subsystemen. Deze benoemen 
we als lichaam (materie, energie, hardware) ; code (informatie, taal, 
software) en bewustzijn (definitie, begrenzing, benoeming, 
userware). Het lichaam fungeert als uitvoerende structuur.  
 
 De code is natuurlijk (D.N.A.) en cultureel (taalspelen), en 
treedt op bij alle vormen van communicatie. 



 
 

 

 

 
De code (software) is iets anders dan de uitvoerende structuur 
(hardware). Code en lichaam krijgen maar betekenis voor zover er 
een toeschouwer is om hetzij orde (code) hetzij energie (lichaam) 
vast te stellen. Dat is het bewustzijn (userware), (op God na) ge-
worpen in ruimte (3) & tijd (1). 
 
 Materie  Bewustzijn  Informatie 
 
 lichaam  zingever  theorie, code 
 voertuig   bestuurder  landkaarten    
 hardware  userware  software 
 
II) Naar een psychische 'topologie'. 
 
 In de topologie van de dieptepsychologie tracht men de 
verschillende karakteristieken van het bewustzijn 'in kaart' te bren-
gen (Hampden-Turner).  
 
Aan het begin van onze eeuw kwam het Westen er achter dat een 
deel van de 'betekenisgevende activiteit' die plaatsgrijpt in een 
menselijk systeem niet door het Ego wordt geregistreerd en dus als 
onbewust (niet onderbewust) moest worden aanzien (relatief aan dat 
Ego). De op de Verlichting gebaseerde 'bewustzijnspsychologie' 
werd hierdoor ondermijnd.  
 Het Ego kwam tegenover het onbewuste te staan. 'Onbewust' 
noemen we die psychische inhouden die niet door de werking van 
het bewustzijn kunnen worden verklaard & het bewustzijn wezenlijk 
beïnvloeden (zoals dromen, versprekingen, neurotische complexen 
& psychosen). 
 
 In dit 'onbewuste' gebied lokaliseerde Freud als eerste het Es, 
het oer-vitale aanwezig in elk organisme dat op voortplanting (Eros) 
en doding (Thanatos) gebaseerd is. De relatie tussen Ich (het 
bewuste Ego) en Es verloopt volgens Freud steeds stormachtig. 
Door de Oedipale driehoek (vader, moeder, kind) gunstig te 
integreren ontstond een evenwichtig Super-Ego (Über-Ich). Dit Su-
per-Ego bestond uit geboden en verboden, gericht op het verfijnen 
van de oerkracht met enkel positieve sociale en culturele gevolgen 
(het sociaal Ego).   



 
 

 

 

 
 Ook de relatie Ego - Super-Ego is belangrijk. Het onbewuste 
als Es verplicht de vorming van een Super-Ego immers om het in-
tra-psychisch conflict tussen Es (onbewust en instinctief) en Ego 
(bewust en discursief) gedeeltelijk op te heffen (psychoanalyse is 
'unendlich'). Wo Es ist soll Ich werden. 
  
 Jung (geen leerling van Freud, eerder een tijdelijk mede-
werker) plaatste in het onbewuste gebied een collectief onbewuste & 
bracht de rol gespeeld door het verdrongene terug tot een psycholo-
gie van de Schaduw, gesitueerd in het persoonlijk onbewuste. Dit 
onbewuste is een tussengebied. Het rust zelf op het collectief 
onbewuste. In dit onbewuste bevinden zich alle 
overlevingsstrategieën van de evoluerende mensheid. Dit zijn de 
archetypen. Jung noemde ze 'paradoxaal en psychoïde', waarmee 
hij bedoelde dat ze zowel 'psychisch' als 'materieel' zijn (hiermee 
wilde hij de synchroniciteit 'verklaren'). Tenslotte zal de transper-
soonlijke psychologie (waar Jung bij aanleunt) het Zelf (dat hij in het 
centrum van het collectief onbewuste plaatste), als de zingevende 
psychische instantie 'par excellence', in een hoger onbewuste situe-
ren.  
 
 De relatie Es - Ego - Super-Ego wordt de 'persoonlijke pool' 
van het menselijk systeem genoemd ; de relatie Ego - Super-Ego - 
Zelf de 'individuele pool'.  
 De persoonlijke pool valt uiteen in een instinctief moment 
(Es/Ego) en een sociaal moment (Ego/Super-Ego), terwijl de indivi-
duele pool een socio-moreel moment (Ego/Super-Ego) & een Zelf-
actualiserend moment (Super-Ego/Zelf) impliceert.  
 
 Bepalingen (termen naar Freud, Jung & Assagioli). 
 
Bewustzijn : dat waar een welbepaalde identiteitsbeleving weet van 
heeft (relatief aan plaats en tijd). 
 
Ego : bewust centrum van persoonlijke identiteitsbeleving bepaald 
door een doelgericht selectieprincipe (superieure functie) en de 
aanwezigheid van een toegankelijk geheugen gericht op de 
zintuiglijke waarneming & de communicatie door signalen ; 
 



 
 

 

 

Es : ancesteraal geheel van instinctieve automatismen dat relatief 
aan het Ego onbewust en archaïsch is ; 
 
Super-Ego : inhiberend of stimulerend complex van waarden, 
normen en verwachtingen geïntrojecteerd naar aanleiding van het 
socialisatieproces (geweten, psychische censor), en het 'Oedipaal 
complex' ; 
 
Schaduw : persoonlijk onbewuste, verdrongen representatie van 
alle beperkingen die het Ego zich oplegt (inferieure functie) naar 
aanleiding van verleden negatieve & pijnlijke confrontaties met a) het 
ziek Super-Ego (schuld, onwaardigheid) & b) de geringe mate 
waarin het Ego het Ideaal van het Super-Ego realiseert (zonde, 
twijfel). Ook : principe van de 'boze' & brug naar het 'universele 
kwaad' (Chaos)  ; 
 
Collectief onbewuste : impliciet ancesteraal geheel van alle 
archetypische, d.w.z. soort-specifieke of fylogenetische inhouden 
van de psyche. Die betekenissen die door alle leden van dezelfde 
soort gedeeld worden (oertaal of een welgeordende algemene 
genetische semantiek).  
 
Hoger onbewuste : alle betekenissen die uitsluitend verbonden zijn 
met een universele zingeving die het Ego overstijgt & bevrijdt, d.w.z. 
dat ze de concrete participatie (het mirakel) impliceren van het 
ultieme goede, ware en mooie in elk menselijk systeem (de 'God-
delijke vonk' in al wat geschapen is). 
 
Hoger Zelf  : Zelf-bewust centrum van een hogere & scheppende 
individuele identiteitsbeleving (individualiteit ten dienste van univer-
saliteit). Zelf-integratie leidt tot een hoger bewustzijn waarin d.m.v. 
het Zelf-offer de Goddelijke monadische eenheid ervaren wordt. 
 
 De inhouden uit het collectief onbewuste zijn universeel & 
ancesteraal (archetypen). De transpersoonlijke psychologen (As-
sagioli) (her)ontdekken een nieuw psychisch gebied : het hoger 
onbewuste.  
 
 Het betreft een functioneren dat vooral creatief & intuïtief kan 
genoemd worden en waardoor het 'nominale bewustzijn' in staat is 



 
 

 

 

de Cosmos te meten met behulp van nieuwe dimensies.  
 
 Tussen het normale 'nominale' bewustzijn en het 'metanomi-
nale' bewustzijn bestaat een (superliminale) 'drempel', vergelijkbaar 
met de drempel tussen het nominale (Ego) bewustzijn en het lager 
onbewuste (subliminaal).  
 
 Voorbij deze drempel kan het bewustzijn polariteiten over-
stijgen & ervaart het Ego (persoon) het eigen Zelf direct.   
 
 De bedoeling is een integratie van al deze domeinen waardoor 
een microkosmische omloop ontstaat. Het bewustzijn is geen cirkel 
meer met als centrum het Ego. Het bewustzijn is elliptisch en het 
aandachtspunt cirkelt rond twee brandpunten : Ego & Zelf. Dit 
betekent dat het Ego (via het lichaam) gericht is naar de wereld, 
terwijl het Zelf (via de geest) gericht is naar het Goddelijke in de 
mens. 
 
 Een astrologisch mensbeeld waarin het Zelf niet aan bod komt 
is in strijd met het Hermetisch postulaat en moet dus omwille van 
wijsgerige redenen als anti-astrologie worden bestempeld.  
 
 
 
 
 
III) Model van de psyche. 
 
a) hoger (metanominaal) (on)bewuste  : 
het 'noumenale gebied' 
de relatie met het metafysisch Zelf 
 
  GODDELIJKE KOSMOS 
 
 Zelf-hemel (Sol) ↑ (negentropie) 
 
      ↑ of CpD 
      ↑  
Ur/Ne/Pl : Geest & Ziel   ↑ (vrij door PF) 
 



 
 

 

 

-transpersoonlijke drempel-o-o- Ch  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
b) persoonlijk (nominaal) bewustzijn : 
het 'fenomenale gebied' 
de ervaring van het eigen Ik 
 
    Geweten (Sa)  
 
EGO   (Lun) &  SUPER-EGO (MC)  --o--o-- en (censor)  
(vrije wil) 
    Ik-Ideaal (Ju)  
 
Me/Ve/Ma & Asc  :  'Mind' & lichaam 
 
-dieptepsychologische drempel -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
c) lager (on)bewuste :   
het 'verdrongene' : de 'Schaduw' met  imago én   
collectief onbewuste  : overlevingsgericht       ↓    
       ↓  
       ↓  
 
 hel van het anti-ZELF   ↓ (entropie) 
  (Ur, Ne, Pl)   of CaD  
  
 SATANISCHE CHAOS 
IV) Een astropsychogenese :  
 
 
dim 1 : Asc & Lun ; libidineus Ego gericht op genot  
lichamelijkheid, egocentrische emotionaliteit & ik-besef  
 
dim 2 : Me ; tribaal Ego gericht op de familieclan  
infantiel gedrag, begin van semiotiek & besef van voornaam 
 
---begin van de sociale sfeer--- 
 
dim 3 : Ve & Ma ; imitatief Ego dat gedrag overneemt  
infantiele relatievormen, gevoelens & egocentrisch gedrag  
 



 
 

 

 

---begin van de maatschappelijke sfeer--- 
 
dim 4 : MC, Ju & Sa ; formeel Ego dat strategisch handelt  
besef van samenleving, haar geboden & verboden 
 
---begin van de Zelf-integratie--- 
 
dim 5 : Sa, Lun, Sol & Ch  : synchronistisch Zelf dat 'hic et nunc' 
leeft  
begin van spiritueel ontwaken door Zelf-kennis 
 
---begin van het Zelf-offer--- 
 
dim 6 : Ur, Ne, Pl : magisch-religieus (sacraal) bewustzijn dat leeft 
naar wil 
 
Adeptschap 
 
---begin van het leven met God--- 
 
dim 7 : een mystiek bewustzijn één met het scheppend beginsel. 
inwijding in de mystiek 
 
 
 
 
SYN 2 16) Bezettingen. 
 
 Omdat niet alle planeten in het psychisch functioneren niet 
dezelfde rol spelen, worden ze gewogen zodat de bezetting in de 
semantische groepen de psychische realiteit weerspiegelt. De 7 
planeten die het functioneren van het lichaam/Ego/Zelf-complex 
symboliseren krijgen de hoogste wegingscoëfficiënt ; de 
transpersoonlijke planeten de laagste. Dit geeft onderstaande 
wegingstafel : 
 
 Wegingstafel. 
 
   Planeet    Wg% 
 



 
 

 

 

 1  Sol     14 
 2  Lun     14 
 3  Me     08 
 4  Ve     07 
 5  Ma     07 
 6  Ju     06 
 7  Sa     06 
 8  Ch     06 
 9  Ur     03 
 10  Ne     03 
 11  Pl     03 
 12  Asc (heer van I voor huisbezetting) 11 
 13  MC (heer van X voor huisbezetting) 03 
 14  PF     03 
 15  CaD     03 
 16  CpD     03 
     
 Eerst wordt de tekenbezetting berekend, vervolgens de 
huisbezetting. Zo ontstaat een totaalbeeld aangaande de bezetting 
van de drie semantische groepen. Hieruit kan een typologie afgeleid 
worden. Zo vinden we het elemententype, het kruistype en de 
psychische polariteit.  
 
 Daar de bezetting zowel in tekens als in huizen gebeurt, is er 
sprake van een typologie wat de tekens en een typologie wat de 
huizen betreft. Samen levert dit een taalbeeld op. 
 De typologie wat de tekens aangaat, verschaft toegang tot de 
basistypologie die vooral in de periode tot de eerste Sa-omloop (of 
Sa-revolutie) van belang is. We noemen dit de typologie van de 
eerste periode (0 tot ca.29).  
 
 De typologie wat de huizen betreft, wordt van belang zodra het 
fundament gelegd is. Het organiseert de wijze waarop de psyche 
zich manifesteert in de wereld (in mundus). Het vertelt iets over de 
verstoffelijking van de 'aanleg' (uit de eerste periode) in concrete 
feiten. Daarom spreekt men ook over de tweede periode als de 
typologie van de omstandigheden (verhardingen van de psyche door 
omgang met de wereld). 
 
 Voorbeeld. 



 
 

 

 

 
Gegeven zijn volgende standen : 
 
a) planeten : 
Sol (Ta/X), Lun (Sc/IV), Me (Ta/X), Ve (Ar/IX), Ma (Ca/XII), Ju 
(Aq/VI), Sa (Cp/VI), Ch (Pi/VII), Ur (Le/XII), Ne (Sc/III), Pl (Vi/I)  
b) wiskundige punten : 
Asc  Le, MC Ta, CpD (Vi/I), CaD (Pi/VII), PF (Pi/VII) 
 
 Elementen : 
 
Tekens  
 
V  Ve, Ur, Asc (21%)   
A  Sol, Me, MC, Pl, CpD, Sa (37%)  
L  Ju (6%)      
W  Ma, Ne, Lun, Ch, CaD, PF (36%)  
 
Huizen 
 
V  Pl, CpD, Ve (13%)  
A  Sa, Ju, Sol, Me, hI (45%)   
L  Ne, Ch, CaD, PF (15%) 
W  Lun, Ma, Ur, hX  (27%) 
 
 
Kruizen :  
  
Tekens   
 
H Ve, Ma, Sa (20%)   
V Sol, Me, MC, Ur, Asc, Ne, Lun, Ju (62%) 
B CpD, Pl, CaD, Ch, PF (17%)  
 
Huizen  
 
H CpD, Pl, CaD, Ch, PF, Sol, Me, Lun, hI (65%) 
V nihil (0%) 
B Ne, Ve, Ma, Ju, Sa, Ur, hX (35%) 
   



 
 

 

 

 
 + & - tekens : 
 
+ Ve, Ur, Asc, Ju (27%) 
- Sol, Me, MC, Ma, CpD, Pl, Ne, Lun, Sa, CaD, PF, Ch (73%)  
 
(het grootste percentage staat telkens cursief afgedrukt) 
 
 Geborene (een man) heeft in eerste periode Water superieur 
(gevoelens) & verwerkt op een vaste (crisismatige) wijze (d.i. het 
Schorpioen-type). In deze eerste periode ontwikkelt er zich ook een 
bipolariteit. Vooral Ju (in een luchtteken) is problematisch. In de 
tweede periode is Aarde superieur (zintuiglijke ervaring) en wordt er 
op een compenserende wijze verwerkt (hoofd). Dit geeft het 
Steenbok-type. Vooral Pl, CaD & Ve (in vuurhuizen) zijn pro-
blematisch. De overgang van de eerste naar de tweede periode 
verloopt als een volledige heroriëntatie (zonder decompensatie & 
hevige psychische spanningen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAG 2 17) Elementen & superieure functie. 
 
 
 Wat we waarnemen nemen we mede waar omdat we ervan 
uitgaan dat het waargenome zich zus of zo aan onze zintuigen zal 
gaan presenteren (verwachting selecteert). Daarnaast zijn er de 
feiten uit gedeelde waarneming en uit het gemeenschappelijk taalge-
bruik (ontstaan door consensus). De psyche is echter meestal niet 
'neutraal'. Alle waarneming wordt bijgekleurd en van het meeste dat 
ons bereikt zijn we ons niet bewust omdat het weggeselecteerd 
wordt. Enkel in hogere bewustzijnstoestanden (Zelf-realisatie) is zo'n 
gewenste neutraliteit wel bereikbaar.  
 
 De 'homo normalis' (Reich) werkt met een selectief en een 



 
 

 

 

steeds bijkleurend waarnemingsapparaat. Deze 'filter' bepaalt 
grotendeels welke inhouden 'bewust' tot het Ego doordringen en is 
nauw met het Ego-complex verbonden. De 'filter' volgt de comman-
do's van het Super-Ego nauw op en staat in verbinding met de 
psychische censor. Deze 'filter' wordt de 'superieure functie' 
genoemd. De manier waarop er bijgekleurd wordt kan nader bepaald 
worden. Zo kan men de eigen 'blinde hoek' bepalen. Deze bevindt 
zich in het onbewuste & heet 'inferieure functie'. Jungiaanse astro-
logen (Arroyo, Hamaker-Zondag) vonden : 
 
 de superieure bewustzijnsfunctie = het elemententype 
 
 Dit betekent dat er vier gestandaardiseerde wijzen zijn waarop 
Ego's de signalen uit de buiten- (zintuigen) & binnenwereld 
(verstoring bewustzijn) bijkleuren (interpreteren) : 
 
Vuur-type : de herkomst van de feiten, de 'missing link' zien,  het 
grote verband ; 
Aarde-type : de zintuiglijke feiten zelf, de praktische kant, het 
commercieel nut ; 
Lucht-type : inpassen van de feiten in een denkschema, dialoog & 
abstracte vorm ; 
Water-type : aanvoelen wat ze voor 'mij' betekenen, empathie, het 
geheel vatten. 
 
 De 'inferieure functie' verbindt zich met de Schaduw en vormt 
het verdrongene dat vanuit het persoonlijk onbewuste door 
complexvorming het bewust psychisch functioneren aanwijsbaar 
verstoort. De inferieure functie vat samen wat door de selectieve 
werking van de superieure functie niet bewust aan bod kan komen. 
Superieur & inferieur completeren elkaar.  
 
 De inferieure functie kan afgeleid worden uitgaande van de 
superieure, en wel als volgt : 
 
 Elemententype Inferieure functie 
 
 Vuur-type  Aarde (materie is probleem) 
 Aarde-type  Vuur (herbronning is probleem) 
 Lucht-type  Water (gevoel is probleem) 



 
 

 

 

 Water-type  Lucht (redelijkheid is probleem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAG 3 18) Kruizen & psychische energie. 
 
 
 Het is de psychische energie die ervoor zorgt dat er zich 
processen in de psyche afspelen. Onder 'oriëntatie' van deze 
energie wordt de meest typische verwerkingsrichting van deze 
energie verstaan.  
 
 Dit houdt verband met de mate waarin aan het onbewuste be-
wuste aandacht wordt gegeven. Immers, de psyche realiseert haar 
evenwicht door compensatorische acties te ondernemen zodra de 
verdeling van de psychische energie niet meer in evenwicht is.  



 
 

 

 

 
 Dit gebeurt wanneer het Ego-bewustzijn niet voldoende aan-
dacht geeft aan het psychisch materiaal dat verdrongen werd.  
 
 Geeft het Ego weinig tot geen aandacht aan het materiaal uit 
het onbewuste (waardoor het bewustzijn alle psychische energie 
naar zich toetrekt), dan zal de psyche als geheel tot een 
herstelbeweging overgaan. Het bewustzijn wordt dan overspoeld 
door deze lagere onbewuste inhouden, waardoor een normale 
werking van het Ego niet meer mogelijk is (decompensatie-
syndroom). We onderscheiden drie typische oriëntaties van deze 
psychische energie : 
 
I) de hoofd verwerking (bezetting van het hoofdkruis weegt door) : 
 
 Het Ego geeft weinig tot geen aandacht aan het verdrongene. 
Er ontstaan Freudiaanse versprekingen e.d. De normale werking 
van het Ego is er een waar alle aandacht wordt gegeven aan de 
eisen van de buitenwereld. Hierdoor sluit het Ego zich af van 
datgene wat hierdoor verdrongen wordt. De psyche moet -teineinde 
haar heelheid te bewaren- regelmatig plots compensatorisch 
ingrijpen, waardoor het normale evenwicht van het Ego grondig 
verstoord wordt. Het acuut crisistype. Door de grote aandacht voor 
het psychosociaal evenwicht (tussen psyche -vooral Ego- en de 
buitenwereld) wordt het lager onbewuste als iets 'negatiefs' 
ingeschat. Hierdoor ontstaat een sterke Schaduw die regelmatig op 
externe personen of situaties geprojecteerd dient te worden. 
 
 
II) de vaste verwerking (bezetting van het vaste kruis weegt door) : 
 
  Het Ego geeft wel regelmatig aandacht aan het verdrongene. 
Hierdoor wordt de normale werking van het Ego er een waar op 
permanente basis een synthese moet worden gevonden tussen Ego 
en (lager) onbewuste. Dit is het chronisch crisistype. De eisen van 
de buitenwereld komen op de tweede plaats. Grote aandacht voor 
het intrapsychisch evenwicht (het evenwicht tussen het Ego en alle 
andere onderdelen van de psyche). 
 
III) de beweeglijke verwerking (bezetting van het beweeglijk kruis 



 
 

 

 

weegt door) : 
 
  Het Ego heeft quasi evenveel aandacht voor de innerlijke als 
voor de uiterlijke eisen. Een grote soepelheid is kenmerkend. Dit 
betekent echter dat de actieradius van de psychische energie kleiner 
wordt (een kleiner gebied wordt opgenomen in de dynamiek van de 
energie). Er wordt wel verdrongen. Maar men is zich hiervan bewust 
(waardoor de Schaduwprojectie uit blijft). Men realiseert zich dat ook 
de binnenwereld onderdeel van de bewuste aandacht moet zijn. 
 
 Op deze wijze kunnen we voor elke horoscoop bepalen  welk 
zodiakaal type in beide periodes actief is.  
 
 Is bijvoorbeeld Aarde/Vast dominerend in de zogenaamde -
eerste periode om Aarde/Hoofd te worden in de tweede, dan is er 
sprake van een overgang van een Ta-type naar een Cp-type (dit 
heeft uiteraard niets te maken met de positie van Sol in teken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAG 4 19) Polarisatie & erotische identiteit. 
 
 
 De psyche heeft ook een geslacht. In tegenstelling tot het 
biologisch geslacht (sekse) heeft dit met psychologische voorkeuren 
te maken. Dit psychisch geslacht (gender) valt uiteen in 
sociopsychisch geslacht en kosmotypisch geslacht.  
 
 Het psychisch geslacht is bepalend voor het erotisch rolgedrag 
(de rol waarin het Ego zich gemakkelijk verplaatst). Spreken we over 
'mannelijk' en 'vrouwelijk' wanneer we het over het biologisch 



 
 

 

 

geslacht hebben, dan gebruiken we de termen 'masculien' en 'femi-
nien' zodra het psychisch geslacht aan de orde is. 
 
 Het kosmotypisch geslacht kan bepaald worden door de 
bezetting in + en - tekens na te trekken. Het is duidelijk dat deze 
bezetting in strijd kan zijn met de biologische situatie, zodat we 
volgende matrix verkrijgen : 
 
   Man   Vrouw 
 
 
Masculien  Solaire man  Bipolaire vrouw 
 
      
 
Feminien  Bipolaire man  Lunaire vrouw  
 
 
 In onze Westerse samenleving gaat men ervan uit dat een 
biologische man psychologisch ook masculien is. De vrouw is in 
deze redenering steeds feminien.  
 
 Deze gedachte is in strijd met de feiten. Bipolaire personen 
zijn in staat zowel het mannelijke als het feminiene (zowel het 
vrouwelijke als het masculiene) te beleven. Zij benaderen dus het 
omni-erotisch ideaal van de mens (een integratie van de polariteiten 
en geen beklemtoning van het onderscheid). Centraal staat de liefde 
voor de andere, niet de sekse. 
 De expressie van een bipolaire constitutie is niet gemakkelijk. 
Niet zelden gebeurt het dat de specifieke seksueel-erotische uiting 
van bipolariteit (in een gezond biseksueel gedrag met een variabel 
rollenspel) door de opvoeding wordt beknot (het repressief Super-
Ego zorgt er dan voor dat de seksueel-erotische expressie gesubli-
meerd wordt). Een grote gevoelige kunstzinnigheid is een typische 
sublimatie. 
 
 Het is mijn overtuiging dat de sublimatie van bipolariteit een 
nefaste invloed heeft op de psyche. Uiteraard is een en ander 
gebonden aan de oriëntatie van de psychische energie. 
 



 
 

 

 

 Voor een hoofdtype ligt sublimatie voor het grijpen (men past 
zich immers steeds spontaan aan de buitenwereld aan). Dit zal tot 
neurotische stoornissen leiden (en een disfunctionerend relationeel 
bestaan).  
 
 Voor een vasttype is een aanpassing aan de eisen van de 
binnenwereld evident. Deze personen zullen hun bipolariteit erotisch 
gestalte geven. Exclusieve homoseksualiteit is een teken van 
psychische eenzijdigheid (dit kan van exclusieve heteroseksualiteit 
die niet gericht is op de procreatie ook gezegd worden). Bipolariteit is 
vaak een voorwaarde voor homosexualiteit, echter geen voldoende. 
 
 Homoseksualiteit kan in de radix als dusdanig niet bepaald 
worden. Dit komt omdat naast constitutionele factoren er ook sprake 
is van sociale conditionering. Toch is het zo dat een zeer dissonante 
Lun gecombineerd met een krachtige Ur bij feminiene mannen een 
duidelijke kosmotypische indicatie is. Voor masculiene vrouwen 
geldt een dissonante Sol met een krachtige Ur of Ne. 
 
 Voor de erotische variaties geldt hetzelfde, m.a.w. kos-
motypische factoren moeten hand in hand gaan met de opvoeding. 
De combinatie erotiek & macht (geweld, onderwerping) hangt vaak 
samen met een krachtige Pl & analytische aspecten tussen Ma/Ve 
en Sa. Ook een krachtige Ur speelt bij het experimenteren met het 
bizarre een rol.  
 
 
 
SEM 11 20) Asc, Lun, Sol : scherm, lens & licht. 
 
 
 Ruim genomen kunnen we in de psyche 3 grote gebieden 
onderscheiden : 
 
a) het Lichaam (Asc) : dit gebied heeft te maken met de wijze 
waarop we binnenkomende ervaringen tot het (Ego- of Zelf) 
bewustzijn toelaten en hoe we ervaringen delen (d.w.z. hoe we naar 
buiten treden). Het betreft een 'automatische non-verbale 
lichamelijke attitude' die te verstaan is in termen van Asc-teken, 
planeten in I, Asc-aspecten en de positie van h I (Asc-complex). We 



 
 

 

 

moeten de Asc met het bezield-zijn van het lichaam in verband 
brengen (en niet met de fysieke situatie, het lijk). In de mate dat onze 
psychische attitude de morfologie van ons lichaam mede bepaalt, is 
het mogelijk uitgaande van het Asc-complex iets te zeggen over 
opbouw & dynamiek van de lichamelijke verschijningsvorm. In die 
zin is de Asc 'het scherm' waarop de innerlijke psychische 
processen zich projecteren. 
 
b) het Ego (Lun) : dit gebied groeit tot ca. 29 (Sa). De eerste vijf 
levensjaren zijn hier van primordiaal belang. Het eerste 
leerprogramma laat de diepste sporen na. Affectiviteit staat voorop. 
En waar affecten zijn is er sprake van egoïsme en verheerlijking van 
de bevrediging van infantiele behoeftes. Prille herinneringen zijn 
duidelijke stempels. Oorsprong, inhoud & dynamiek van het affectief 
bestaan zijn als een 'lens' voor het licht. De lens verandert de 
verhoudingen tussen de fotonen. Het Ego reduceert in functie van de 
praktische bruikbaarheid van het licht op het scherm. Het Ego groeit 
en deze groei culmineert in de formeel-operatorische fase van de 
cognitieve groei in het vermogen te decontextualiseren en formeel te 
denken. Het formeel Ego is rationeel & esthetisch. Het is enkel in 
staat de werkelijkheid 'nominaal' te ervaren (d.w.z. met behulp van 3 
ruimte- en één tijdsdimensies). Het is de bedoeling dat het Ego de 
onvoorwaardelijke dienaar van het Zelf wordt en dit uit vrije keuze & 
nà grondig redelijk overleg. M.a.w. het nog (onbewuste) 'pad naar 
het Zelf' moet worden gevonden en bewandeld. Een 
pendelbeweging tussen 'nominaal' en 'meta-nominaal' moet zo 
worden gevonden. Zonder dit is er geen levensgeluk.  
 
c) het Zelf (Sol) : dit gebied is van een spirituele orde. Het betreft de 
realisatie van de eigen, unieke levensformule & lichtbron. Een 
formule die in alle incarnaties van dezelfde ziel (Zelf) als haar 
hoogste universele wet geldt. Deze orde is steeds in de overkoepel-
ende kosmische lichtfysica ingeschreven.  
 
 Dit Zelf (of Hoger Ego) is latent in het hoger onbewuste van 
ieder mens aanwezig. In elke incarnatie moet het Ego door vrije 
keuze het pad van de Zelf-realisatie bewandelen om steeds echt 
gelukkig te zijn. Het gebeurt dat zo'n realisatie lukt. De ziel is dan 'op 
haar weg naar het Vaderland'. In alle volgende incarnaties zal het 
steeds nieuwe Ego de realisatie telkens vroeger laten gebeuren. 



 
 

 

 

Uiteindelijk komt een mens als Adept op de wereld. Het Ego wordt 
dan onmiddellijk begrepen als een 'lens' waarop het Zelf-licht 
weerkaatst vooraleer het door de begrenzingen van de lens in 
praktische proportie wordt gegoten en op het scherm verschijnt. Het 
Ego als 'een praktische psychische constructie'.  
 
 Het Zelf is het doelgebied dat van binnenuit gerealiseerd 
wordt. Dit geschiedt ofwel door naar het Zelf te zoeken (Zelf-
realisatie als doel), ofwel door als Zelf-gerealiseerd Adept als 
'kanaal' te dienen met als doel de permanente realisatie van één 
uniek & eeuwig aspect (één lichtstraal in de Kosmos) van de lichtfy-
sica.  
 
 In het Oosten wordt het Zelf als onsterfelijk ingeschat. Lichaam 
& ego sterven volledig af (fysiek, astraal & mentaal). De ziel (het 
Zelf) heeft een unieke wet. Deze wet moet elke ziel zo volledig 
mogelijk in de stof realiseren. Lukt ze daarin dan is ze 'vrij terwijl ze 
leeft'. Dit is zeer zeldzaam. Meestal zal door negatieve oorzaken 
(ontstaan door verkeerde keuzes, d.w.z. het ego dat voor iets anders 
koos dan het realiseren van de Zelf-taak) het ego van de Zelf-kennis 
& de Zelf-realisatie weggeleid worden. Een breuk ontstaat. Nà de 
dood moet het Zelf de afwezigheid van realisatie van de zielswet 
vaststellen (oordeel), en zal een nieuwe cyclus opgestart moeten 
worden. De vrije keuze van het ego moet zich dus richten op het 
Zelf, anders is er sprake van een verloren incarnatie (ook dat is iets 
zeldzaams, want het ego kiest ook wel eens juist). 
 
 
 
 
SYN 3 21) De kracht van de planeten. 
 
 
 Kracht is een waarde die aangeeft in welke mate de ene 
planetaire functie zich méér veruitwendigt dan de andere. Kracht 
definieert een reliëf tussen de planeten onderling. Dit is van belang 
ter bepaling van de volgorde van onderzoek bij de regelsystemen.  
 
 De mate van veruitwendiging wordt verbonden aan voorwaar-
den die gehiërarchiseerd worden in verschillende prioriteiten. Er 



 
 

 

 

worden 4 prioriteitencategorieën van elkaar onderscheiden : 
 
 
 EEN GEGEVEN PLANEET STAAT of IS  
 
 
1e :  a) in een primaire Gauquelin-zone ; 
 
 b) hoge focus (HF) van een planeetpatroon ; 
 
 c) focus (F) van een aspectpatroon ; 
 
2e : a) in aspect met Sol, Lun, Asc, MC (orbs : 2 x 2°30') ; 
 
 b) heer van het eerste huis (h I) ; 
 
3e : a) dispositor Sol, Lun ; 
 
 b) in aspect met planeten met consonante cel ; 
 
4e : a) deel van de meest exacte majeure aspectverbinding ; 
 
 b) in aspect met  h I. 
 
 Wijlen dr.Michel Gauquelin onderzocht ruim 40.000 horo-
scopen. Hij vond een statistisch significant resultaat voor de rijzende 
& culminerende huizen (I & X). Voor VII en IV vond hij een afgeleide 
secundaire kromme.  
 
 
 Toch bleek de piek van de primaire frequentiekromme niet met 
cuspen I en X samen te vallen (zoals voorspeld door de klassieke 
astrologie).  
 
 Zo ontstonden de primaire Gauquelinzones of gebieden van 
grote kracht : 
 
 
 rijzende zone (lever) = 1/3 huis I + huis XII 
 waarbij 1/3 huis I = (cusp huis II - Asc) / 3 



 
 

 

 

 
  
 culminerende zone (culmination) = 1/3 huis X + huis IX 
 waarbij 1/3 huis X = (cusp huis XI - MC) / 3 
 
 
 De grenzen van deze sectoren berusten op de trisectie van de 
bogen tussen meridiaan en horizon. Hierdoor stemmen ze met 
Placiduswaarden overeen. In deze benadering is de grootte van de 
zone afhankelijk van ruimte- en tijdcoördinaten, zodat de rijzende 
zone soms vrij groot kan worden (> 50°). 
 
 Staan er veel planeten in XII (of in I), dan dient er nagegaan te 
worden of bepaalde planeten ook nog aan andere prioriteiten 
voldoen (F of HF). Het is immers de bedoeling aan alle planeten een 
krachtwaarde toe te kennen en dit door voor elke planeet alle 
prioriteiten te onderzoeken en hiërarchisch in een lijst weer te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYN 4 22) De 4 hermeneutische regelsystemen. 
 
 
 Een regelsysteem is een georganiseerd geheel van syn-
tactische regels die het mogelijk maken het semantisch materiaal 
zodanig te ordenen & te duiden dat een inzicht bereikt wordt dat tot 
het hoofdthema van de horoscoop (de betekenis of zin van de 
gehele hemeltoestand) toegang geeft. De regelsystemen worden 
piramidaal geordend. Aan de basis bevindt zich het typologisch 
onderzoek dat, samen met de ketting-analyse, de grondslag van de 



 
 

 

 

duiding oplevert (de α-fase).  
 
 Vervolgens (in de  β-fase) wordt hierop verder gebouwd. Dit 
gebeurt aan de hand van a) het factoren-systeem & b) het sectoren-
systeem. Uiteindelijk is er -ter verfijning- het 'floating point'-systeem. 
 
a) het factoren-systeem : 
 
 Studie van alle planeten in functie van hun krachtwaarde. Van 
elke planeet wordt een factor-analyse gemaakt. Deze analyse leidt 
tot een factor-synthese, een overzichtelijk totaalbeeld van de 
betekenis van één factor relatief aan de andere daarmee verbonden 
planeten & wiskundige punten. Asc en MC vormen geen object van 
het factoren-systeem. 
 
b) het sectoren-systeem : 
 
 Studie van alle huizen van de horoscoop. Van elk huis wordt 
een sector-analyse gemaakt die idealiter tot een sector-synthese 
leidt. Bijzondere aandacht kan er worden gegeven aan de 
zogenaamde huizencycleringen (studie van de mundane elementen 
& kruizengroepen). Dit systeem werd vooral door Ram ontwikkeld.  
 
 Hij onderscheidt : 
 
b.1. kwaliteitscyclus : de mundane elementengroepen  
b.2. kwantiteitscyclus : de mundane opeenvolging  
b.3. scheppende cyclus : de mundane kruizengroepen. 
 
 
c) het 'floating point'-systeem : 
 
  Nà de studie van de planetaire factoren & de sectoren 
beschikt de hermeneut over quasi alle belangrijke verbanden en is 
hij/zij in staat tot het hoofdthema van de horoscoop door te dringen. 
Het 'floating point'-systeem is een regelsysteem dat van een 
'vlottend aandachtspunt' uitgaat. De regel bestaat simpelweg uit het 
laten 'glijden' van dit aandachtspunt over alle planeten en 
wiskundige punten uit de horoscoop. Belangrijk is elke 'sprong' te 
verantwoorden aan de hand van directe (aspecten) of structurele 



 
 

 

 

verbanden (dispositoren & huisheerschappijen).  
 
 Dit moet 'vlot' gebeuren, m.a.w. het is niet de bedoeling om bij 
een factor (sector) te blijven stilstaan (dit gebeurde reeds) maar wel 
om soepel van de een naar de andere 'over te springen' zodat door 
de wisselwerking tussen betekenissen de verschillende netwerken 
die de horoscoop animeren ontdekt worden. Deze heuristische 
oefening is voor gevorderden (vraagt om een bevrijd-zijn-van de 
theorie door kundigheid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYN 5 23) De ketting-analyse. 
 
 
 Dit elementair regelsysteem voorziet in de analyse van de drie 
fundamentele gebieden, te weten Asc, Lun & Sol. De vorm van het 
systeem is : 
 
 
  Asc    ⇔  heer I 



 
 

 

 

 
  Lun   ⇔  dispositor Lun 
 
  Sol   ⇔  dispositor Sol 
 
 
 Eerst wordt de 'deur van de psyche' (de Asc) nader on-
derzocht. Vervolgens de heer van het eerste huis. Deze heeft 
functioneel te maken met de motivatie achter de actie van de Asc. H 
I vertelt waarom de 'deur' zich opent (zowel om iets binnen als om 
iets buiten te laten). Door studie van deze cel is het mogelijk de 
motivationele structuur van het eerste gebied te bepalen. 
 
 Vervolgens komen Lun & Sol aan bod. Telkens wordt de 
dispositor bepaald. Deze 'beschikker' wordt door twee eigen-
schappen gekarakteriseerd : 
 
a) Staat een cel dissonant en haar dispositor consonant dan wordt 
de cel consonant (staat ze consonant maar is de dispositor 
dissonant, dan wordt ze dissonant). Dit noemt men ook wel het 'veto-
recht' van de dispositor. 
 
Voorbeeld : 
 
Ve in Ar/IX staat daar -5. Stel dat Pl in Vi/II staat = +3. Bijgevolg 
wordt de dissonante Ve-cel consonant ! 
 
b) De betekenis van de dispositorcel geldt als achtergrondgebied 
voor de betekenis van de cel waarover beschikt wordt. Dit vertelt iets 
over de wijze waarop (teken dispositor) en waar (huis dispositor) de 
oorspronkelijke cel ondersteund of belemmerd wordt in haar 
expressie. Is de betekenis van de dispositor tegengesteld aan de 
betekenis van de cel, dan wordt de cel in haar expressie beknot (in 
het ander geval wordt ze ondersteund & gestimuleerd door de 
dispositorcel). 
 
Voorbeeld : 
 
 In het gegeven voorbeeld betekent dit dat de pertinente inzich-
ten aangaande de materiële bestaanszekerheid (Pl Vi/II) er zullen 



 
 

 

 

toe bijdragen dat er minder overgeïdealiseerd wordt aangaande 
exotische relatievormingen (Ve Ar/IX). De transformatie van de actie 
helpt een werkzame relatie concretiseren. 
 
 Het beeld van een 'ketting' levert het doel van dit regelsysteem 
: er wordt naar terugkerende cellen, tekens en/of huizen gezocht. Op 
deze wijze ontstaan er verbindingen tussen de componenten van het 
systeem. Dit noemt men ook wel 'beklemtoning'.  
 
 Vooral wanneer in het regelsysteem twee (of meer) cellen 
identiek zijn is er sprake van een 'grote beklemtoning'. Beklemtoon-
de cellen (of delen van cellen) winnen aan belang in de ketting-
synthese (de globale betekenis van alle componenten uit het 
regelsysteem).  
 
 Is er geen beklemtoning, dan betekent dit dat het kosmotype 
fundamenteel uit verschillende 'blokken' bestaat.  
 
 Meestal wordt de ketting-analyse eerst zonder aspecten 
uitgevoerd (dit is de ketting-analyse 'in enge zin'). Later voegt men 
daaraan Asc-aspecten, Lun- en Sol-aspecten toe en is er sprake 
van een ketting-analyse 'in ruime zin'. Eerst worden de aspecten met 
de kleinste orb onderzocht (want die zijn sterker dan de andere). De 
opeenvolging is : eerst de cellen, dan de aspecten op de cellen & 
tenslotte de dispositorschappen. 
 
 De ketting-analyse in enge zin wordt formeel tot de α-fase ge-
rekend : de ketting-analyse (door toevoeging van aspectverbanden) 
tot de β-fase. 
 
SYN 6 24) Het factoren-systeem. 
 
 
 Het factoren-systeem is een gevorderd regelsysteem dat de 
volledige evaluatie van alle cellen beoogt. Deze worden in volgorde 
van hun kracht naast elkaar geplaatst. Dit betekent dat de natuurlijke 
of kosmische volgorde van de planeten (eerst de lichten en als 
laatste de transpersoonlijke) vervangen wordt door een hiërarchie 
die bij de specifieke situatie van een gegeven horoscoop y aansluit.  
 



 
 

 

 

 De krachtigste cel wordt eerst onderzocht. De drie endogene 
waarden (betekenis, spanning & kracht) die door T bepaalbaar zijn, 
moeten nauwkeurig vastgelegd worden. Omdat de krachtigste cel 
eerst onderzocht wordt, sluit de betekeniswaarde onmiddellijk aan bij 
de unieke ordening eigen aan Ψ (x). 
 
 Daarom is het factoren-systeem (factor-analyse en factor-syn-
these) noodzakelijk. 
 
 Algemene vorm : 
 
a) spanning & betekenis van de cel (cel-synthese) ; 
 
 De spanning & de betekenis van de cel valt onder de reeds 
besproken logica van de enkelvoudige combinatieregel. Wel moeten 
we op volgende matrix wijzen (hierin komt de relatie tussen spanning 
& kracht aan de orde) : 
 
  Krachtig    Niet krachtig 
 
Dissonant scherp dissonant  gedekt dissonant 
 
Neutraal zeer neutraal   gedekt neutraal 
 
Consonant zeer consonant  gedekt consonant 
 
 Vreemd (0) & krachtig levert een veruitwendigde neutraliteit op 
(zeer neutraal). Vreemd & niet krachtig is gedekt neutraal. 
 
b) cel-aspecten ; 
 
 Inzake de aspecten worden volgende vragen gesteld : 
 
b.1. Hoe 'vol' is het aspect ? (aspecten worden gehiërarchiseerd in 
functie van hun kracht die rechtevenredig is met de grootte van de 
orb) 
b.2. Tot welke aspectcategorie behoort het aspect ?  
b.3. Over welke 'dialoogmodaliteit' gaat het hier ? 
b.4. Wat is de betekenis van de betrokken cellen ? (enkelvoudige 
combinatieregel) 



 
 

 

 

b.5. Hoe 'communiceren' deze cellen via het aspectverband ?  
b.6. Wat is het totaalbeeld van de dialoog ? 
 
 Dissonantie wordt altijd versterkt door kinetische aspecten 
(consonantie door synthetische). Hoe groter de dissonantie 
(consonantie), hoe moeilijker (gemakkelijker) de psychische functie 
kan geïntegreerd worden als onderdeel van de gehele psyche. Een 
dissonante (consonante) cel die een synthetisch (analytisch) aspect 
ontvangt, activeert (wordt geactiveerd door) de aspectdialoog. 
 
c) dispositorschappen ; 
 
c.1. de dispositor van de factor-cel : 
 
 De beschikker introduceert een metalevel. Het objectlevel (de 
cel) wordt vanuit de dispositor (metalevel) benaderd. De dispositor 
beschikt over de cel. Zowel qua spanning (dispositor heeft veto) als 
qua betekenis. De betekeniswaarde van de dispositorcel werkt in op 
de betekenis van de cel waarover wordt beschikt. Dit brengt met zich 
mee dat de betekeniswaarde van de cel door de betekeniswaarde 
van de dispositorcel bevestigd of ontkend wordt. Ontkenning 
betekent afzwakking en vervlakking van de betekeniswaarde, 
bevestiging versterking en profilering (dit is iets anders dan 
veruitwendiging -of werkzaamheid der psychische functie- dat met 
kracht te maken heeft). Staat de factor-planeet in eigen teken, dan is 
ze haar eigen dispositor wat haar betekenis sterk profileert. 
 
 
c.2. de cel waarover de factor-cel beschikt : 
 
 De factor-cel beschikt zelf over een andere cel. Deze 
structurele verbinding impliceert dat de spanningswaarde van de 
factor-cel zelf bepalend is voor de cel waarover ze beschikt. 
 
d) huisheerschappij(en). 
 
 Staat de heer van een huis in een ander, dan zal de door het 
eerste huis aangewezen betekenis het uitgangspunt worden voor de 
realisatie 'in mundo' van de door het laatste aangewezen betekenis. 
Bijvoorbeeld Cp op cusp VI en Sa in X : VI is uitgangspunt voor X : 



 
 

 

 

dienend werk dat oorzaak is van de trage realisatie van de maat-
schappelijke ambities. Huisheerschappijen zijn belangrijke 
verbindingen. Ze leggen mede de ruimere context van de factor-cel 
bloot. 
 
 Deze vier delen kunnen gegroepeerd worden in niet-con-
textueel (betekeniswaarde van de factor-cel & cel-aspecten) en 
contextueel (dispositorschappen & huisheerschappijen). De 
contextuele delen verbinden de factor-cel op een structurele wijze, 
de niet-contextuele op een rechtstreekse wijze. 
  
  Het is duidelijk dat een krachtige factor-planeet een 
prominentere rol speelt in Ψ (x) dan minder krachtige functies. 
Bijgevolg zal wanneer meerdere planeten krachtig zijn de res-
pectievelijke factor-synthese direct naar het hoofdthema van de 
gehele horoscoop verwijst.  
 
 De factor-analyse van de minst krachtige planeet levert 
informatie over de minst voorhande psychische functie (mineure 
neventhemata). Het contrast tussen belangrijke & minder belangrijke 
zaken leidt tot een geïntegreerd beeld.  
 
 Het is belangrijk op te merken dat het onmogelijk is dit 
totaalbeeld volledig verbaal over te brengen. De complexiteit van 
bepaalde semantische verbanden is soms zo groot dat er geen 
natuurlijke taal is waarin de uitgedrukte betekenissen kunnen 
worden gegoten. Dit betekent niet dat er niet steeds voldoende in 
natuurlijke taal kan uitgedrukt worden.              
 Voorbeeld. 
 
I) Componenten van de analyse : 
 
    Cp     Cp 
heer van V ← Lun* (-5) → disp : Sa (+5) 
     XI     XI 
 
    1°orb 3°orb     
 
    vkt  cnj   
 



 
 

 

 

     Ar   Cp  
    Ma* (+5) Ne (0)  
     II   XI  
   
(*) de planeet voldoet aan de eerste krachtprioriteit 
 
II) Kracht/spanning-verhouding tussen de cellen : 
Lun : zeer dissonant : prominente psychische conflictzone ; 
Sa : gedekt consonant : weinig prominente bron van rust & integratie 
; 
Ma : zeer consonant : prominent psychisch talent ; 
Ne : gedekt neutraal : weinig prominente, neutrale functie. 
 
III) Betekenis van de factor-cel (celSyn volgens de enkelvoudige 
combinatieregel) : het affectief leven (Lun) is krachtig vastgebonden 
aan vaste patronen en gebruiken (Cp) waardoor er op gespannen 
voet met emotionele uitingen geleefd wordt (dissonant). De patronen 
uiten zich als een koesterend (Lun) & praktisch (Cp) optreden in een 
kring van gelijkgestemden (XI). Deze celsynthese = Lun-celSyn. 
 
IV) Betekenis van de Rechtstreekse Verbindingen (RVSyn) : 
 
IV.1  Ma-celSyn : het handelen (Ma) gebeurt op een doelgerichte en 
spontane wijze (Ar). Direct en zonder omwegen (Ar) krijgt de daad 
(Ma) een materiële vorm (II). Men handelt (Ma) vanuit waar-
denstelsels en zekerheden (II) en is bereid hevig te vechten (Ar) om 
deze 'vaste grond' (II) te verdedigen (Ma). 
vkt (analytisch innerlijk conflict) Lun-celSyn : de vriendenkring die 
men reeds emotieloos koestert is in strijd met de waarden en de 
zekerheden waarvoor men gevochten heeft. Hierdoor ontstaat er 
strijd met gelijkgestemden. Men wil de overhand afdwingen omdat 
emoties en daad elkaar bestrijden. 
 
IV.2. Ne-celSyn : hogere gevoelens (Ne) worden ervaren (Cp) 
wanneer geborene onder vrienden (XI) is. Idealisatie (Ne) van de 
status (Cp) van de vriendschap (XI) en de eigen prestaties daarin 
(Cp). 
 
cnj Lun-celSyn : het emotioneel leven (Lun) en het hoger ge-
voelsleven (Ne) werken samen om het emotioneel ideaal dat in de 



 
 

 

 

vriendschap (XI) gezocht wordt concreet te realiseren (Cp). Het 
ideaal van de vriendschap wordt een ambitieus project. 
 
Barstende conflicten met gelijkgestemden doordat de zekerheden 
waarvoor men opkomt in strijd zijn met de geïdealiseerde emotionele 
voorstelling die geborene zich maakt aangaande het 'juiste gedrag'. 
Men maakt zich vurig kwaad omdat de vrienden niet aan de ideale 
gevoelseisen die men stelt voldoen. D.i. Lun-RVSyn.   
 
II/IV) vergelijking : 
 
 Buiten Lun is ook Ma een krachtige planeet. Dit betekent dat 
in de Lun-RVSyn de Ma-celSyn doorweegt (Ne staat niet krachtig). 
Ook weten we nu dat het conflict tussen daad en emotie tot het 
hoofdthema van de radix behoort. 
 
V) Betekenis van de Structurele Verbindingen (SVSyn) : 
 
V.1. De dispositor staat consonant. Bijgevolg moet de span-
ningswaarde omgekeerd worden. Dit heeft een invloed op Lun-
celSyn. De gespannen verhouding met de emoties verdwijnt doordat 
men steeds op het gepaste tijdstip (Sa) en op een verantwoordelijke 
wijze (Cp) emotionaliteit toelaat. Men behoudt een vast 
levenspatroon maar men is ook in staat hier van af te stappen indien 
dat echt noodzakelijk is. In onderhavig geval corrigeert de dispositor 
de Lun-celSyn positief.  
 
V.2. Daar er geen planeten in Ca staat, beschikt Lun over geen 
enkele cel. 
 
V.3. De heer van V (Lun) staat in XI. De zelfexpressie is het 
uitgangspunt, de vriendschap het resultaat. Hier leren we dat 
geborene gelijkgestemden zoekt om beter in staat te zijn zichzelf te 
realiseren.  
 
 Ook om in de vriendenkring te leiden (Le/V). Deze drie 
structurele verbindingen corrigeren (c) de Lun-celSyn. Hierdoor 
vinden we uiteindelijk Lun-SVSyn. 
 
IV/V) vergelijking : 



 
 

 

 

 
 Door de corrigerende invloed van de dispositor zal het Ma-
conflict getemperd worden. Het betreft immers geen aspectdialoog 
meer met een zeer dissonante cel maar wel met een zeer 
consonante cel ! Bijgevolg zijn de remkrachten sterker.  
 
 Geborene voelt zich verantwoordelijk en remt hierdoor de 
spontane dadendrang van Ma. Barstende conflicten komen nu zel-
den voor. Wel blijft er sprake van een vlug ontvlambare emotionele 
aard, vooral wanneer derden een 'zwakkere vriend' onrechtvaardig & 
onverantwoordelijk benadelen. 
 
VI)  Synthese : Lun-celSyn 
 
 Geborene heeft een zeer gesloten emotionele (Lun) aard. 
Gereserveerd en koel (Cp). Kan grote verantwoordelijkheid opne-
men t.a.v. geestesverwanten (vrienden, XI). Plotse emotionele 
uitbarstingen kunnen optreden (vkt Ma), vooral wanneer de ma-
teriële bestaanszekerheid (in II) in het gedrang komt. Geborene is 
onbewust veel vechtlustiger dan getoond wordt (Ar schaduw van 
Cp). Toch gaat men nooit direct in de aanval (cnj Ne). Men tracht 
sluiks zijn vijand te elimineren. Ook een vlucht in waanbeelden (Lun 
cnj Ne). Aan de buitenkant blijft geborene echter steeds zeer 
gedisciplineerd, voorzichtig & geremd (disp Sa consonant). Speelt 
graag de leidende kracht in de vriendenkring (Lun heer V) & de 
ideologische bondgenoten (Lun in XI).  
 
VII) De factor-synthese (FS) geformaliseerd : 
 
 
(1) ∀ Sol, Lun, ... Pl ∈ P ∧ Ar, Ta, ... Pi ∈ Te ∧ I, II, ... XII ∈ H : {P 
(Te)H} = P(cel) 
 
Voor alle planeten die in teken en huis staan geldt : de planeet-in-
teken-in-huis-combinatie is een planetaire cel. 
 
 
(2) ∀ {P (Te)H} :  {P(Te)H} _ P(celSyn) ∧ ∃ {P*(Te)H} = P*(celSyn) _ 
P(celFS) 
 



 
 

 

 

Voor elke planetaire cel geldt dat ze een planetaire celsynthese 
toelaat (de betekenis van de cel als geheel) en er een krachtige 
planetaire bestaat cel die een factor-synthese toelaat. 
 
 
(3) P*(celSyn) + P(RVSyn) + P(SVSyn) = P*(celFS) 
 
De celsynthese (van een krachtige cel) gecombineerd met de 
rechtstreekse & structurele verbindingen levert de factor-synthese 
van deze krachtige cel. 
 
 
   i=1 
(4)  Σ P*(cel FS)  = HT _ Ψ (x) 
   i<4 
 
De som van de factor-synthese van alle krachtige planetaire cellen 
(steeds kleiner dan vier) levert het hoofdthema van de horoscoop of 
het kosmotype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYN 7 25) Het sectoren-systeem. 
 
 
  De 12 huizen symboliseren realisatiedomeinen 'in de wereld' 
(in mundo). Dit betekent niet dat zij rechtstreeks iets over de 
'objectieve' gebeurtenissen vertellen (wel onrechtstreeks via de 
verwachtingspatronen uitgedrukt door de huizen).  
 
  Huis IV bijvoorbeeld staat in termen van 'realisatie' voor het 
ouderlijke huis, het land waar men woont, de eigen plek etc. In feite 
zijn dat allemaal 'weerspiegelingen' van het 'mundaan' psychisch 
verwachtingspatroon dat met emotionele bestaanszekerheid te 
maken heeft. Dit laatste noemen we het 'intern patroon'. De 



 
 

 

 

verwachtingen van geborene inzake de eigen emotionele 
bestaanszekerheid lezen we wel in huis IV ; de gevolgen van deze 
verwachtingen ook.  
 
 De wijze echter waarop de omgeving deze tegemoet komt (of 
niet) kan niet bepaald worden (in de mate dat -in ons voorbeeld- de 
ouders -en dit valt deels af te leiden uit de radix van beide ouders- 
de verwachtingen van hun kind gewoon invullen, zullen zij wél 
onderdeel zijn van de psyche van dat kind en zal hun 'ouderlijke 
actie' wel aan de hand van de sectoranalyse van het IVde huis van 
het kind te bepalen zijn). Dit onderscheid tussen 'intern patroon' (i) 
en 'weerspiegeling' (w) geldt voor alle huizen, en wel als volgt : 
 
I  i : onmiddellijk gedragsgericht sociaal masker ; 
  w : non-verbale lichaamstaal, aanpassing aan omgeving  ; 
II  i : veiligheidsgevoelens, materiële bestaanszekerheid ; 
  w : eigen waardenstelsel t.o.v. zekerheidverschaffers ;  
III  i : verbale contactname,  opname & verwerking informatie ; 
  w : wijze van ordenen, berichten, schrijven, vertalen, lezen ;  
IV  i : emotionele bestaanszekerheid, intimiteit, fundament ; 
  w : behoefte aan geborgenheid & emotionele orde ; 
V  i : benadrukken van de eigen individualiteit door creativiteit ; 
  w : zelfexpressie, behoefte jezelf te zijn, liefde als spel ;  
VI  i : nuttige actie, werksituatie & gezondheid ; 
  w : objectiviteit, zelfkritiek, analyse, dienstbaarheid ; 
VII  i : beeld van de andere, relationaliteitsbeginsel ; 
  w : partnerschap, verbindingen, harmoniseren ; 
VIII  i : verborgen aspecten, erotiek, macht & conflict ; 
  w : levensdrang, instinctieve reacties, drift, dood ;  
IX  i : horizon vergroten, wereldbeschouwing, synthese ; 
  w : hogere studie, reizen, meningen vormen & uitdragen ; 
X  i : positie in de maatschappij, ambities & prioriteiten ; 
  w : reactie op gezag, behoefte aan hiërarchie, roeping ; 
XI  i : ideologie, verwantschap met geestesverwanten ; 
  w : politieke oriëntatie, vriendenkring, sociaal activisme ; 
XII  i : oplossen van individualiteit, totalisering, geen centrum ; 
  w : transcendentie, religie, mystiek. 
 
 Algemene vorm : 
 



 
 

 

 

  In het sectoren-systeem worden de 12 huizen onderzocht. 
Centraal staan het teken op de cusp van het huis, de planeten in het 
huis, de huisheer, de aspecten met de cusp en de complementaire & 
afgeleide betekenissen. 
 
a) het teken op de cusp : 
 
  Het teken op de cusp van een huis (of hoorn van een huis) 
geeft weer op welke wijze de betekenis van het huis gekleurd wordt. 
Ca op cusp V zal aan de zelfexpressie een emotioneel, verzorgend 
& koesterend karakter geven. Cp op V maakt de zelfexpressie 
zakelijk, geordend, ambitieus & gericht op maatschappelijk prestige. 
 
b)  de planeten in het huis : 
 
  Staat er slechts één planeet in een gegeven huis, dan wordt 
dat huis geactiveerd door die planeet. Ma in V met Ca op de cusp 
zal de emotionele zelfexpressie activeren door gerichte actie & 
éénpuntige daadkracht. Ju door ruime invalshoeken te geven & de 
gevoelige zelfexpressie 'uit te dragen' (theater). 
 
  Staan er meer planeten in hetzelfde huis (er vormt zich een 
'blokkade') dan worden ze geordend en wordt het huis meer 
geactiveerd. Eerst komt de huisheer, dan de meest consonante cel 
en tenslotte de planeet die het dichts bij de cusp van het betrokken 
huis staat. 
 
  Staat een huis leeg, dan wordt de uitingswijze geactiveerd 
door de cel van de huisheer. 
 
c) de huisheer : 
 
  Staat de huisheer in eigen huis, dan wint de sector relatief aan 
de andere sectoren aan belang. Zo heeft elke horoscoop een eigen 
(unieke) sectoriële verdeling (huisheer in eigen huis & blokkade 
staan daarin voorop). 
 
  Het huis waarover geheerst wordt geldt als uitgangspunt. Het 
huis waar de huisheer in staat geldt als resultaat. Staat in het 
voorbeeld Lun in I, dan wordt de gevoelige zelfexpressie gebruikt als 



 
 

 

 

middel om zichzelf aan de buitenwereld te presenteren. De 
zelfexpressie staat in dienst van het sociaal Ego (het scherm). 
 
  Staat de huisheer zwak (dissonant & overwegend analytisch), 
dan verloopt de realisatie van het resultaat moeizaam. Staat bijvoor-
beeld Lun (heer van V) in Cp in XI met vierkanten & opposities, dan 
zal de zelfexpressie door wisselvalligheden in de vriendschappen 
(die te koel of te veeleisend zijn) beknot worden. Het resultaat blijft 
uit of wordt uitgesteld. 
 
  Staat de huisheer sterk (consonant & overwegend syn-
thetisch) dan verloopt de realisatie vlot. Staat Lun in Ta in III dan zal 
de zelfexpressie zich via een vlot, fantasierijk & welgevormd 
taalgebruik waarmaken. 
 
d) aspecten met de cusp : 
 
  De maximale orb is nauwer (2 x 30'). Enkel aspecten met de 
planeten worden ingerekend (PF vkt II geldt dus niet). Daar de 
cuspen wiskundige punten zijn, is er geen sprake van een 
dialoogverband. Het is zo dat de planeten de uitingswijze van de 
huisbetekenis beïnvloeden en dit in functie van hun eigen cel-
synthese & relatief aan de aspectsoort. 
 
  Synthetische (analytische) aspecten met de cuspen zorgen 
ervoor dat de betrokken cel de huisexpressie bevordert (belemmert). 
Dit geldt vooral voor aspecten tussen de cuspen en hun 
respectievelijke huisheer. 
e) complementaire betekenis : 
 
  Elk huis is het complement van het tegenoverliggend huis. 
Beide vormen ze een 'spectrum'. We onderscheiden zes spectra : 
 
I/VII : relationeel spectrum : zelfprojectie, verenigingsleven, 
partnerschap ; 
 
II/VIII : seksueel-erotisch spectrum : lust/onlust, bezit, macht & 
aandrift ; 
 
III/IX : communicatief spectrum : taalgebruik, communicatie, 



 
 

 

 

wereldbeeld ; 
 
IV/X : maatschappelijk spectrum : afkomst, wortels, roeping, positie 
in de samenleving ; 
 
V/XI : creatief spectrum : zelfexpressie, spel, geestelijke ver-
wantschap, ideologie ; 
 
VI/XII : religieus spectrum : dienstbaarheid, gezondheid, overgave, 
transcendentie. 
 
  Bijgevolg moet de complementaire werking van het te-
genoverliggend huis steeds mede in acht genomen worden teneinde 
tot een sector-synthese te komen. 
 
  Ook is er sprake van complementariteit wanneer de betekenis 
van de tekens niet met die van de huizen overeenkomt zoals bij : 
 
e.1. planeten in vuurtekens & in aardehuizen (& vice versa) ; 
 
e.2. planeten in watertekens & in luchthuizen (& vice versa). 
 
f) afgeleide betekenis : 
 
  Elk huis heeft afgeleide betekenissen door het voor te stellen 
als het eerste huis van een nieuwe huizenwaaier. Elk huis heeft zo 
11 afgeleide huizen.  
 
  Zo is het VIIde huis het IIIde huis van het Vde, d.w.z. het staat 
'afgeleid' voor de communicatieprocessen die met de zelfexpressie 
samenhangen. Het VIIde huis is echter ook het IVde van het IVde en 
staat 'afgeleid' voor de afkomst van de afkomst, d.w.z. vertelt iets 
over de relatie tussen de ouderlijke en de grootouderlijke sfeer. Het 
Iste huis is het IIde huis van het XIde en staat 'afgeleid' voor de 
relatie met de materiële middelen van vrienden en 
geestesverwanten, etc ...  
 
  Deze afleidingen worden bepaald als het huis in kwestie 
planeten bevat. Alle andere afleidingen zijn vaak niet meer ter zake. 
Ook als er naar specifieke gegevens gezocht wordt (zoals de impact 



 
 

 

 

van de grootouders in de opvoeding) is dit zo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYN 8 26) Het 'floating point'-systeem. 
 
 
  Dit systeem veronderstelt dat het factoren- en sectoren-
systemen volledig afgewerkt werden. Dit betekent dat we het 
hoofdthema in het vizier hebben. In onderhavig systeem plaatsen we 
dit hoofdthema centraal en pogen we te achterhalen op welke wijze 
alle andere planeten, wiskundige punten & huiscuspen (de factoren) 
zich daartoe verhouden. Dit gebeurt door van een vlottend 
aandachtspunt uit te gaan. Op deze wijze ontstaat of een 
geïntegreerd netwerk of een serie netwerken (waarvan er sommigen 
volledig 'los' staan en anderen niet). 



 
 

 

 

 
  Het vlottend aandachtspunt 'springt' van factor naar factor 
d.m.v. aspecten, dispositorschap of huisheerschappij. Staat een 
bepaalde cel in 'eigen teken', dan kan er niet dispositorsgewijs 
gesprongen worden. Staat daarenboven het teken waarover de 
planeet heerst 'onderschept' (m.a.w. het teken staat op geen enkele 
cusp) & ongeaspecteerd, dan is er sprake van een 'geblokkeerde 
cel'. Dergelijke cellen zijn in dit systeem belangrijk want ze wijzen op 
geïsoleerde delen in de psyche die zich vaak door hevige 
(over)compensaties kenbaar maken. Geblokkeerde cellen stoppen 
het aandachtspunt. Een focalisatie treedt op. Dit betekent dat de 
psyche niet volledig geïntegreerd is (wat zeer vaak voorkomt). 
 
  Meestal is het zo dat het hoofdthema aangesloten is op een 
netwerk. Dit netwerk is dan 'van de eerste orde'. Het komt erop aan 
de relaties tussen dit centrale netwerk en alle andere factoren uit te 
diepen. Er wordt hier immers van uitgegaan dat de radix een levend 
geheel is. In zo'n geheel hebben alle delen hun betekenis & functie. 
 
  Is een secundair netwerk niet of weinig aangesloten op het 
netwerk van eerste orde, dan is het zo dat beide een eigen leven 
leiden. Niet zelden is er sprake van een pendelbeweging tussen 
beide. Zo'n beweging moet worden geïntegreerd door de eenheid 
van de radix te beklemtonen en dus te zoeken naar mogelijke 
verbanden tussen beide netwerken. Anders is er sprake van een 
fundamentele polarisatie van de hemeltoestand. 
 
  In uitzonderlijke gevallen (wanneer het niet mogelijk is de 
netwerken op elkaar aan te sluiten gebruik makend van recht-
streekse of structurele verbindingen) moeten de netwerken met 
elkaar in verband gebracht worden door de dynamiek van de 
'psychologie' van de netwerken te onderzoeken. Dit is al zeer 
abstract en vraagt om een grondig inzicht in alle mogelijke 
semantische relaties. 
 
  Het is duidelijk dat dit systeem voor gevorderde kosmo-
biologen is weggelegd. Het sluit mooi aan op de betrachtingen van 
de consult-context, te weten bepaalde problemen waar mensen mee 
zitten astrologisch tegemoet te komen & van mogelijke 
oplossingsstrategieën te voorzien. Het gaat ervan uit dat de radix 



 
 

 

 

optimaal een geïntegreerd totaal is (hoofdthema & neventhemata 
vullen elkaar aan).  
 
  Ook wanneer tussen de netwerken conflicten aanwezig zijn, 
moet er worden van uitgegaan dat de psyche compensatorische 
acties zal ondernemen om het homeostatisch evenwicht te 
herstellen. Deze compensaties betekenen doorgaans dat de 
secundaire netwerken plots en tijdelijk een prominentere plaats 
krijgen. 
 
  Eenmaal men in staat is de radix zo te duiden, dan is het 
interessant de planeten 'te laten bewegen'. Dit betekent een 
prognostische astrologie, d.w.z. een antwoord op de vraag : Wat is 
de relatie tussen de planeten op het ogenblik van de geboorte en de 
planeetposities die zich nà de geboorte (voortdurend tijdens het 
verdere leven op aarde) vormen ? 
 
  De prognostica is dus onmogelijk zonder de geboorteas-
trologie. Daarom dat de klassieke regel die stelt dat er niets kan 
gebeuren zonder dat de radix dit toelaat zo belangrijk is.  
 
  Daar de prognostica het meer of minder gedetermineerd zijn 
van geborene door zijn of haar 'astrale constitutie' aangeeft, is zij 
buitengewoon belangrijk. Als we echter voorspellen zonder eerst de 
persoon voor wie de voorspellingen opgaan zo volledig mogelijk te 
hebben ingelicht over zijn of haar kosmotype, dan begaan we een 
grote ethische wandaad. 
 
 
 
ALG 4 27) De voorspellende mogelijkheden. 
 
 
  De theoretische (geboorte)astrologie (T) heeft (naast de 3 
functionele pijlers bestaande uit semantiek, pragmatiek en syntax) 5 
grote toepassingsgebieden : 
 
I) de medische astrologie (x = het lichaam van de psyche) 
II) de mundaanastrologie (x = een collectief, zoals het ontstaan van 
een staat) 



 
 

 

 

III) de voorspellende astrologie ( Ψ (x) wordt geconfronteerd met y' )  
IV) de uurhoekastrologie (x = een vraag, het begin van een zaak). 
V) de vergelijkende astrologie (synastrie) die meerdere radixen 
bestudeert. 
  
  De voorspellende of progressieve astrologie confronteert het 
reeds door de geboorteastrologie gedetermineerde kosmotype met 
nieuwe planetaire configuraties of y' (ontstaan als gevolg van het feit 
dat de hemellichamen nà de momentopname van de geboorte 
verder bewegen en zo o.m. aspectverbindingen met de radixplane-
ten waarmaken).  
 
  Een stand uit de radix (r) wordt geconfronteerd met een pro-
gressieve stand (p) van nà het geboorteogenblik. De voorspellende 
astrologie bestudeert de wetmatigheden tussen deze radixposities 
en de progressieve standen. 
 
  Uitgangspunt is steeds de radix. De mogelijkheden (en 
conflicten) die daarin vervat zijn, uiten zich echter niet allemaal op 
hetzelfde ogenblik. De progressieve astrologie vertelt ons wanneer 
de in de radix vastgelegde processen zich in de tijd zullen 
manifesteren.  
 
 Er kan niets aangewezen worden door de progressieve astro-
logie wat niet aansluit bij de gegevens uit de radix. De radix is bij 
elke voorspelling fundamenteel. Zonder radix is het niet mogelijk om 
te voorspellen.  Dit is een zeer belangrijk beginsel. 
 
 
 
 De progressieve astrologie valt in twee groepen uiteen : 
 
I) de inclusieve voorspellingen (voorspellingen gedaan op basis van 
de radix alleen, d.w.z. uitgaande van het kosmotype kunnen 
bepaalde toekomstige gebeurtenissen afgeleid worden).  
 
 We onderscheiden : 
 
I.1 Psychofenomenologisch : uitgaande van het fenomeen van het 
kosmotype zelf : iemand met moeilijke standen in het VIIde huis 



 
 

 

 

kunnen we geen gelukkig huwelijksleven voorspellen ; 
 
I.2. Projectieonderzoek : uitgaande van de inhoud van het ver-
drongene : iemand die Ma verdringt kunnen we geen vlekkeloos 
seksueel-erotisch bestaan voorspellen ; 
 
I.3. Wensvervullingsonderzoek : uitgaande van de verwachtingen 
ingeschreven in het kosmotype : iemand die moeilijkheden met 
autoriteit verwacht, kunnen we geen ideale samenwer-
kingsomstandigheden voorspellen. 
 
II) De exclusieve voorspelling (hier wordt het kosmotypisch materiaal 
(r) met progressieve standen (p) geconfronteerd). We 
onderscheiden : 
 
II.1. werkelijke standen : transits & revoluties (gaan uit van reële 
posities) ; 
 
II.2. artificiële standen : primaire (zodiakaal of mundaan), secundaire 
& symbolische (zonneboog, logaritmische tijdschaal, Bonatti, 
profecties, ...) directies. De directies zijn manipuleerbaar & imaginair 
(elk systeem levert nieuwe, onbestaande posities). Het oudste 
directiesysteem zijn de zogenaamde secundaire directies. Eén wer-
kelijke zonnedag nà de geboorte wordt gelijkgesteld met één tro-
pisch levensjaar nà de geboorte. M.a.w. de planeetstanden van 
bijvoorbeeld 10 dagen nà de geboorte geven de gebeurtenissen aan 
die overeenkomen met wat er gebeurt op het 10de levensjaar. M.i. 
kan men dit systeem op rationele gronden verwerpen, niet-
tegenstaande sommige astrologen er wel praktische resultaten mee 
boeken. 
 
SEM 12  28) Transits & revoluties. 
 
 
  In dit model beperken we ons tot inclusieve en reële 
exclusieve voorspellingen. Dit betekent dat we de directies laten 
vallen. Niet omdat we menen dat hiermee niet voorspeld kan 
worden, maar wel omdat deze voorspellingen ook met reële standen 
kunnen worden gedaan en de wildgroei van artificiële 
directiesystemen de eenvoudige schoonheid van het model aantast. 



 
 

 

 

Voor sommige astrologen is theoretische elegantie van geen belang. 
Het 'scheermes van Ockham' verplicht ons echter alles te 
verwijderen wat we niet echt nodig hebben. 
 
 Transits 
 
  De transitplaneet activeert het radixteken & radixhuis waarin 
het komt te staan. Deze invloed is werkzaam zodra de transitplaneet 
de cusp van dat huis transiteert en hij duurt tot- dat het huis verlaten 
wordt. Dit gaat gepaard met gebeurtenissen die met het huis samen-
hangen en gebeurt in functie van de betekenis van de transitplaneet 
& de positie van de transitplaneet in de radix. 
 
  Ma(t) in V (r) activeert de zelfexpressie doordat men van alles 
moet gaan doen. Me(t) in V(r) activeert de zelfexpressie via het 
intellectueel onderzoek & de communicatie. Staat Ma (r) echter zeer 
dissonant, dan gaat de activering van de zelfexpressie gepaard met 
agressie & machtsvertoon (verdedigen, vechten, twisten etc...). Staat 
Me consonant dan zal het intellectueel onderzoek vlot & interessant 
zijn (zonder leugens & zenuwspanningen).  
 
  Een transitplaneet activeert de factor-synthese van de 
radixplaneet waarmee het een aspect vormt en zo het netwerk 
waartoe de radixplaneet behoort. Een transit 'werkt' van ca.30' voor 
tot ca.30' nà de 0°orb. Daar het gehele netwerk van de radix op 
verschillende punten door transits kan worden geactiveerd, is er 
sprake van een relatie tussen transitaire factoren (transitkaart) en de 
radix. Dit inschatten gebeurt door studie te maken van de recht-
streekse & structurele verbindingen.  
 
  De transits van de transpersoonlijke planeten kunnen jaren 
duren (mede door de retrogradatie); die van Lun slechts uren. De 
planeten determineren in functie van hun dagelijkse snelheid in de 
tropische zodiak een temporeel spectrum dat  ons toelaat tot op het 
uur nauwkeurig met planeettransits te werken (de beweging van de 
Asc geeft transits die slechts enkele minuten duren). Laten we 
rekening houden met onderstaande tabel van gemiddelde dagelijkse 
eclipticale planeetbewegingen (gemiddelde dagelijkse eclipticale 
beweging in booggraden) :   
 



 
 

 

 

Sol   0°57 (zomer) - 1°01' (winter)  
Lun   11°48' tot 15° 
Me    2° 
Ve    1°30' 
Ma    0°30' 
Ju    0°14' 
Sa    0°07' 
Ch    0°08' 
Ur    0°04' 
Ne    0°02' 
Pl    0°01'30" 
 
 De revoluties : transits met een lange werking. 
 
  Een revolutie (of omwenteling) is de tijd nodig voor een pla-
neet om na de geboorte de radixpositie te transiteren. Er is de Lun-
revolutie (Lunaar / 1 maand), de Sol-revolutie (Solaar / 1 jaar), de 
Ju-revolutie (11 jaar) & de Sa-revolutie (ca.29 jaar). Slechts bij 
uitzondering wordt de revolutie van Ur berekend. De revolutie wordt 
berekend voor het ogenblik dat de planeet exact terug op haar 
radixpositie staat en voor de plaats waar geborene zich op dat ogen-
blik bevindt. Dit geeft vrijheid. Een afzonderlijke subtheorie inzake 
revoluties dringt zich op. Algemeen geldt dat de betekenis van de 
revolutie vooral door de huispositie van de betrokken planeet aange-
geven wordt. De centrale gebeurtenissen worden aangegeven door 
de radixhuizen waarin de progressieve Asc & MC vallen. Later meer 
daarover. 
 
 
 
 
 
SYN 9  29) Duidingsorganogram. 
 
 
 T : de theoretische geboorteastrologie 
 
 α-fase : 
 
1. Bereken de bezettingen in + & - tekens, elementen & kruizen & 



 
 

 

 

typeer. 
 
2. Maak de (eerste) synthese van het typologisch materiaal. 
 
3. Bepaal de spanningswaarde van alle cellen. 
 
4. Bepaal voor alle planeten de celsynthese of P(celSyn). 
 
5. Voer de ketting-analyse uit & maak de (tweede) synthese of α-
synthese. 
 
 β-fase : 
 
6. Bepaal de krachtwaarde van alle cellen en vergelijk die met hun 
spanningswaarde. 
 
7. Voer het factoren-systeem uit en bepaal de factor-synthese of 
P*(celFS). 
 
8. Maakt de (eerste) synthese van het hoofdthema of HT. 
 
9. Voer het sectoren-systeem uit. 
 
10. Maakt de (tweede) synthese van het HT en voer het 'floating 
point'-systeem uit.   
 
 
 T (y) levert uiteindelijk Ψ (x) op. In overeenstemming met het 
'scheermes van Ockham' bevat T een minimale hoeveelheid termen 
& begrippen. Dit omwille van de logische karakterisering van de 
theoretische astrologie. Het moet dus duidelijk zijn dat veel 
'astrologisch materiaal' niet aan de orde komt in T ('hyleg' & 'ana-
reta', 'spiegelpunten', 'midpunten', 'aspecten in mundo', 'decanaten', 
'void of course' en een woordenboek meer). Dit betekent niet 
noodzakelijk dat ik meen dat deze concepten & methodes ongeldige 
kennis opleveren.  
 
 Deze begrippen zijn evenwel niet noodzakelijk voor de kennis 
van het hoofdthema van een geboortehoroscoop, wortel van alle 
andere toepassingsgebieden van T, de theoretische (geboorte)astro-



 
 

 

 

logie (synastrisch, voorspellend, uurhoek, medisch & mundaan). 
 
   In een afzonderlijke tekst zullen deze andere toepassingen 
nader bestudeerd worden. Soms moet enkel de semantiek van T 
aangepast worden (zoals voor de medische & de mundane 
astrologie) en blijft de syntax (op enkel bijzonderheden na) identiek. 
Soms moeten de reeds bestaande syntactische regels strakker 
toegepast worden en gelden er bijzondere regels (zoals in de 
vragen- en uurhoekastrologie). Toch blijft de in de 
geboorteastrologie gehanteerde syntax bron van geldige kennis (die 
echter in de andere vormen via kortere wegen kan bereikt worden). 
 
 Samenvatting van de formele regels : 
 
1) Uitgangshypothese : 
 
∃ (x ) > (y) : T(y) > Ψ (x) 
 
Er bestaat een subject (x) waarvoor een hemeltoestand (y) kan 
bepaald worden (wiskundige astrologie) waarvoor geldt dat de 
duiding van die toestand uitgaande van de theoretische astrologie 
(T) het kosmotype (Ψ (x)) van dat subject oplevert. 
 
2) Enkelvoudige combinatieregel : 
 
2a ∀ Sol, Lun ... Pl ∈ P ∧ Ar, Ta ... Pi ∈ Te ∧ I, II ... XII ∈ H : 
{P(Te)H} = P(celSyn) 
 
Voor alle planeten die in teken en huis staan geldt : de planeet-in-
teken-in-huis-combinatie is een planetaire cel. 
 
2b P1(celSyn), P2(celSyn) ... P13(celSyn) ∈ celSyn 
 
De celsynthese van planeet 1 (Sol), planeet 2 (Lun) .... celsynthese 
Pl vormen samen de verzameling van celsyntheses. 
 
3) Krachtanalyse : 
 
∃ {P(Te)H} ∈ celSyn : {P(Te)H} = {P*(Te)H} 
 



 
 

 

 

Er bestaat een celsynthese, element van de verzameling van celsyn-
theses waarvoor geldt dat ze (door de planeet - P*) een grote 
krachtwaarde bezit. 
 
4) Uitgangspunt van het factoren-systeem : 
 
∀ {P(Te)H} :  {P(Te)H} _ P(celSyn) ∧ ∃ {P*(Te)H} = P*(celSyn) _ 
P(celFS) 
 
Voor elke planetaire cel geldt dat ze een planetaire celsynthese 
toelaat (de betekenis van de cel als geheel) en er een krachtige 
planetaire cel bestaat die een factor-synthese toelaat. 
 
5) Meervoudige combinatieregel : 
 
P*(celSyn) + P(RVSyn) + P(SVSyn) = P*(celFS) 
 
De celsynthese (van een krachtige cel) gecombineerd met de 
rechtstreekse & structurele verbindingen levert de factor-synthese 
van deze krachtige cel op. 
 
6) Afsluitingsregel : 
 
  i=1 
Σ P*(cel FS)  = HT > Ψ (x) 
  i<4 
 
De som van de factor-synthese van alle krachtige planetaire cellen 
(steeds kleiner dan vier) levert het hoofdthema van de horoscoop of 
het kosmotype. 
 
 SYN 10 30) De consult-context. 
 
 
  Naast de theoretische astrologie is er de experimentele 
astrologie (het toetsen van de theorie) en de astrosofie (de 
wijsbegeerte van de astrologie). De resultaten van de experimentele 
astrologie samen met de theoretische astrologie roepen een 
toegepaste astrologie in het leven : de consult-context. Dit is het 
geheel bestaande uit raadgever en raadvrager.  



 
 

 

 

 
 Daar er voor de raad moet betaald worden & het astrologisch 
consult met de intimiteiten van de raadvrager te maken heeft, is de 
raadgever gebonden aan bijzondere morele beperkingen (ver-
gelijkbaar met wat er gangbaar is in het kader van het psychologisch 
consult).  
 
 In het algemeen onderscheiden we in de toegepaste astrologie : 
 
a) de analyse van een geboortehoroscoop of een synastrie ; 
 
b) een vraag met betrekking tot een andere toepassing van de 
astrologische theorie, te weten : 
 
b.1. een voorspelling (voorspellende astrologie) ; 
b.2. een medisch onderzoek (medische astrologie) ; 
b.3. een bepaalde vraag  (vragen- en uurhoekastrologie) ; 
b.4. een politiek advies (mundaanastrologie). 
 
  De studie van de radix van een ander persoon (die daar niet 
van op de hoogte is) valt zelden te justifiëren. De studie van de 
interactie tussen twee of meer geboortehoroscopen (synastrie) 
vraagt ook om de toestemming van allen. Uitspraken over een radix 
die een negatieve onopgeloste suggestie inhouden (nocebo) zijn niet 
toegelaten. Kortom : geen psychologische inductie, geen 
machtsmisbruik, geen schending van het beroepsgeheim en niet 
teveel geld vragen. 
 
  Het medisch onderzoek kan niet anders dan door een bevoegd 
medicus uitgevoerd worden.  
 
 
  De astrologie kan hierbij helpen. Niet alle vragen kunnen 
beantwoord worden. Niet alle uurhoeken zijn geldig. Een uurhoek 
trekken zonder de radix te raadplegen is een vulgarisering van de 
astrologie. Is de radix onbekend, dan vervalt de emancipatorische 
kracht van de uurhoekastrologie (en wordt ze -in de handen van 
fatalisten- een gevaarlijk instrument). Zo is ze een overbodig onding. 
  
 



 
 

 

 

  Wat de voorspellende astrologie betreft : voorspellingen klop-
pen omdat de geborene niet in staat is de betrokken psychische 
functie bewust te beleven. Hoe 'juister' ze kloppen, hoe meer 
geborene volgens de innerlijke planetaire klok leeft. Door bewust om 
te gaan met wat deze klok vertelt is het mogelijk voorspellingen 
ongedaan te maken (door ze op een subtieler, fijner en onzichtbaar 
niveau te brengen & uit te leven). Dit bedoelde Paracelus met "de 
wijze beveelt de planeten". Een raadgever moet de raadvrager 
bevrijden door hem te leren de open toekomst te herscheppen. 
Anders is hij een charlatan. 
 
  Alle grote Adepten (Zelf-gerealiseerden) spreken over het 
'Jehovitische Vuur' dat de hermetische disciplines (astrologie, magie, 
theürgie) begeleidt. Wie dàt Vuur aantast, beschimpt of belaagt zal 
erdoor te gelegener tijd 'hels verbrand' worden ! Wie het historisch 
werk van de ingewijden gadeslaat, zal deze wet van de hoogste be-
scherming altijd bevestigd zien. Men weze gewaarschuwd ! Uranus 
is ook een plotse vernietiger. 
 
  Er zijn dus altijd wel pop-astrologen die in de media be-
langstelling wekken door hun misbruik van de astrologie die herleid 
wordt tot een vulgaire voorspellingstechnologie. Ook zijn er mensen 
die met behulp van de astrologie in kranten, tijdschriften & op TV 
hun machtsgeilheid bevredigen. Deze lieden zullen altijd ten val 
worden gebracht door de nefaste gevolgen die zij zelf in het leven 
hebben geroepen. In wezen mag de astrologie enkel als een middel 
tot Zelf-kennis gebruikt worden, en is het niet toegelaten om grof 
geld te verdienen met deze hemelse kunst (zeker niet als men geen 
academische scholing in de humane wetenschappen achter de rug 
heeft). Bijgevolg zijn zij die zich enkel 'astroloog' noemen charlatans. 
Zij zullen zeker en onomkeerbaar door hun eigen schaduw verteerd 
worden. 
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