16. De invloed van de planetaire sferen op het
paradijselijk lichaam.
Het 1° bewustzijnsniveau dat we moeten bereiken is dat van
de ziel. De ziel is het paradijselijk lichaam of de psyche. De
mens is de goddelijke Vonk doorheen het GR – HR – PR –
materiële wereld. Het lichaam is enkel de drager van de ziel.
Het paradijselijk lichaam is het deel van de mens dat huist in
het PR. Het is er altijd. Alleen heeft het bewustzijn zich op de
materie gericht en er zich mee verankerd. Het bewustzijn zit
nog steeds in het paradijs, maar ons dagbewustzijn heeft hier
geen toegang toe omdat het alles te letterlijk en materieel
neemt. We bekijken de psyche of het paradijselijk lichaam in
functie van wat in het PR aanwezig is. De paradijselijke wereld
is instabiel omdat zij vormgevend is. De vorm wordt
voortdurend aangepast in functie van wat moet worden
uitgevoerd, individueel en kosmisch. Het paradijselijk lichaam
is aan deze veranderingen onderhevig. Het PR wordt
voorgesteld als water. Vloeistof neemt elke vorm aan. Water
is altijd in beweging. In de zee zwemmen vissen die in de
Kabbala de engelen symboliseren.
Alle spirituele tradities nemen aan dat het fysiek lichaam
onderhevig is aan planetaire constellaties. De Kabbala kent
verhandelingen die spreken over de invloed van de 12
sterrenbeelden op het fysiek lichaam. Deze sterrenbeelden
plaatst men op het lichaam. Het verschuiven van de zon doorheen de zodiaktekens beïnvloedt bepaalde
delen van het lichaam. Beïnvloedt de zon het lichaam, is het logisch dat ook deze constellaties de psyche
beïnvloeden. Deze stelling wordt betwist door bepaalde Kabbalistische strekkingen. Sommigen stellen
dat een Israëliet niet onderhevig is aan de invloeden van de sterren of planeten.
Op de 3° dag werd het droog land geschapen. Dat zijn de concrete lessen. Bomen en gewassen of het
spiritueel voedsel in functie van de moeilijkheidsgraad kwamen toen tevoorschijn. In het
scheppingsverhaal worden de planeten op de 4° dag geplaatst. De cyclussen werden gecreëerd om in
functie van die moeilijkheidsgraad kennis over te dragen (= leerplan).
“Er moeten lichten komen aan het hemelgewelf om dag en nacht van elkaar te scheiden.”
Ook de cyclus van dag (actie) en nacht (rust) valt hieronder. De lichten aan de hemel moeten de aarde
verlichten. Maar zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden, het licht dient zowel het fysieke aspect als
het psychische aspect.
“Het grootste licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen.”
In het fysieke is dit duidelijk. In de psyche duidt de ☼ op de hogere psyche en de ☺ op de lagere psyche.
Heersen betekent dat hier alles door wordt geregeld, zowel in het materiële als in de psyche.
De 4° dag schiep God de cochavim of lichten aan de hemel. Vanuit dit niveau komt de sturing om in het
paradijselijke alle nodige vormveranderingen te genereren. Het hemelse Plan krijgt vorm in het PR en
wordt gerealiseerd in de materie. In de materie mag de vorm niet veranderen. De ‘lichten aan de hemel’
worden in de Bijbel altijd vertaald als de hemellichamen of de planeten. In de oudheid werd geen
onderscheid gemaakt tussen planeten en sterren. Planeten noemde men de ‘bewegende sterren’; de
andere hemellichamen waren de ‘vaste sterren’. De beweging van de planeten kon worden waargenomen
in een korte tijdspanne.
Cfr Sirius neemt 1460 jaar voor een volledige kringloop.
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De steeds veranderende vormen dalen doorheen het PR af. Ze krijgen op elk niveau de nodige
verandering. Ze worden steeds concreter doorheen de diverse planetaire sferen. Wij worden niet
beïnvloed door de stand van de planeten, maar wel door de impulsen die in de planetaire sferen worden
gecreëerd en naar de aarde worden gestuurd. De stand van de planeten is daarvoor een aanduiding. Deze
impulsen zijn afhankelijk van de plaats op aarde en van het
persoonlijke trillingsgetal dat hierop reageert. Een klok bv
geeft het uur aan maar is de tijd niet. De fysieke planeten
hebben een invloed op het fysieke. (maan(d)stonden,
eb/vloed). De planetaire sferen hebben een invloed op de
psyche. Met het bewustzijn op de hartcakra wordt men niet
meer beïnvloed door de sneldraaiende binnenplaneten. De
fysieke planeet heeft invloed op het fysieke aspect. De maan
beïnvloedt de menstruele cyclus. De gemoedstoestand van de
vrouw wordt veroorzaakt door de planetaire sfeer van de
maan.
De planetaire sferen zijn te vergelijken met studiejaren.
Mensen met een lager bewustzijn worden sterk beïnvloed door
de sferen van de aarde, de maan, venus en mercurius. Ze
worden weinig beïnvloed door de hogere planetaire sferen. De
lagere planetaire sferen bepalen het dagdagelijks bestaan van
iemand met het bewustzijn in de natuurlijke wereld. Zij regelen
het leven van de massa (96% van de mensen). Het individueel
aspect is beperkt.
Hier komen we terug op het discussiepunt dat een Israëliet niet
onderhevig is aan een gesternte.
Wat we zien van een planeet is Malchoet van de planetaire
sfeer. Van de aarde zien wij enkel Malchoet. Maar de planeet
aarde en de planetaire sfeer aarde vallen wel samen.
Op de tekening is het zwart deel het ‘huis van Israël’. Zit het bewustzijn op dit niveau, is men een
‘Israëliet’. Stijgt het bewustzijn, is de persoon niet meer onderhevig aan de planetaire sferen van de
lagere planeten of de binnenplaneten. Deze binnenplaneten draaien sneller dan de aarde rond de zon en
creëren enorm veel variatie op allerhande niveaus. Bv ego = maan; gevoelens = venus; gedachten =
Mercurius. Door de invloed van deze planetaire sferen wordt er telkens iets nieuws gecreëerd in de
aardse sfeer, zoals mode, muziekgenre, verslaving, kick… Een Israëliet heeft zijn bewustzijn minstens
op Tiferet. Hij staat dus boven de invloed van de lagere planeten.
Cfr Met WO I werd er een sterk nationaal gevoel gecreëerd. Vele vrijwilligers meldden zich aan. De
stand van de planeten zorgde voor een oorlogszuchtige sfeer. De braafste mensen voelden zich geroepen
om ten oorlog te trekken.
Wanneer de tijd rijp is zal hetzelfde zich herhalen. Er is echter maar 1 ‘vaderland’ nl Israël/Tiferet.
Spiritueel gezien is het vaderland alle vorige incarnaties. Wij kwamen telkens vanuit dezelfde ‘vaderen’
(Ejn Sof).
Iemand met een bewustzijn in de onderste driehoek kiest voor een natuurlijk leven. Met een hoger
bewustzijn kiest men voor een bovennatuurlijk leven los van de planetaire sferen van de sneldraaiende
binnenplaneten. In dat laatste geval kan een horoscoop theoretisch perfect in orde lijken. Toch zal die
niet meer met de werkelijkheid overeenkomen. Die persoon koos een andere weg. De horoscoop komt
slechts overeen in functie van het bewustzijnsniveau. Daarom is een horoscoop nooit 100% juist.
De invloed van de planetaire sferen wordt in elke cultuur aanvaard, ook bij de Israëlieten. Bv Joden
wensen elkaar Mazel tov. Tov = hoogste, beste; mazel = mazalot/zodiak. Dwz wij wensen je het beste
gesternte van de trage planeten.
De 7 onderste planetaire sferen komen overeen met de zevenkoppige draak die over de aarde heerst.
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MARS

PLUTO

VENUS

SATURNUS

MERCURIUS

URANUS

MAAN

NEPTUNUS

ZON

JUPITER

In het HR staat ‘Reshit hagilgulim’, de 1° wervelingen.
of
Keter PR/Neptunus.
Op Chochma wordt de Mazalot of dierenriem geplaatst
.
Op de niet-sfeer Daat staat Pluto .
In het paradijselijke en in het materiële zijn de planeten
verschillend gestructureerd. Zij hebben een verschillende
volgorde. In het paradijselijke zijn de planeten gecenterd rond de
aarde, in de materiële wereld rond de zon.

De locale kosmos is opgebouwd uit verschillende sferen. De bovenste sferen zijn delen van een hoger
geheel. Ons zonnestelsel wordt voorgesteld als een theater. Hierin is, spiritueel gezien de aarde het
centrum met de andere planetaire sferen die er rond draaien. Dit heeft enkel te maken met de organisatie
van het rollenspel. De planetaire sferen staan achter het materiële. Deze sferen staan rond de aarde en
dragen dezelfde naam als de planeten. In het fysieke draaien de planeten rond de zon.
De ziel daalt af doorheen de planetaire sferen. In de maansfeer wordt de rol toebedeeld. In de aardse
sfeer wordt de rol gespeeld, uitvoering. Het bewustzijn bevindt zich in het PR (venus en mercurius).
Hier kan de ziel in bewustzijn groeien.
De Kerk verwarde de spirituele en de materiële betekenis van de zon. Het is eeuwenlang geweten dat de
zon het middelpunt is van ons locaal zonnestelsel. De spirituele context werd door de Katholieke clerus
als een waarheid in de materiële wereld geplaatst. Venus bv is dus niet hetzelfde als de sfeer van venus.
De invloeden van de planetaire sferen gaan naar de werelden, continenten, materie, planten, dieren,
mensen. Het zijn regulerende invloeden. Zij regelen het leren van de mensen.
Cfr Hoe lager je zit, hoe meer invloeden van bovenaf komen. Zit je in het 1° leerjaar, mengen
leerkrachten uit hogere jaren zich met je gedrag. Zit je in een hoger jaar zal de leerkracht van het 1°
leerjaar terughoudender zijn.
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De tekenen van de zodiak staan op de boom en beïnvloeden de psyche. De eigenschappen van de
zodiaktekens komen overeen met de kenmerken van de sferen. Bv kreeft = gevoelig; leeuw =
heerschappij. Staat de zon in een bepaald teken wordt dit teken in de ziel (psyche) belicht. Het
onderliggend aspect van dit teken wordt dan gestimuleerd.

De geest in het HR daalt vanuit Malchoet HR in Tiferet PR of het Zelf. Elk Zelf krijgt bij de geboorte
een ‘laag’ mee van bepaalde astrologische tekenen. Wordt bv een kind geboren met zon in boogschutter,
zal het Zelf/zon de aspecten van boogschutter in zich dragen. Komt de geest in het paradijselijke, krijgt
die daar als ziel een paradijselijke vorm. De ziel gaat dan behoren tot 1 van de 12 basistypes van de
mensheid. Eén van die 12 types zal de ziel nadrukkelijker kleuren. Dit komt in alle culturen voor.
De 12
= de 12 stammen van Israël
= de 12 astrologische tekens
= de volledige mensheid = uiterlijk
= de volledige psyche = innerlijk
= de 12 apostelen (Jesus had eigenlijk 72 vaste leerlingen) Zij waren de
stamvaders en dus mannelijk
Bij de 72 vaste volgelingen was er een evenwicht tussen mannen en vrouwen. (72 namen van GOD)
De ziel krijgt bij de indaling in het paradijselijk rijk dus een ‘laagje’ mee van een bepaald astrologisch
teken. Doorkruist de zon/ziel dit teken, zal de ziel voor die kenmerken dubbel gevoelig zijn. Op dat
ogenblik zal ook de sfeer van het astrologisch teken een grotere invloed uitoefen. Hoe lager het
bewustzijn hoe sterker de invloed van de sferen zal zijn.
De planetaire sferen omkaderen het evolutiepad. Het bewustzijn evolueert onder invloed van de
omkaderende planetaire sferen, elk met hun specifieke werking en eigenschappen. Bv Mercurius theorie.
Dit type mens bekijkt alles van op een afstand. Venus praktijk. Dit type mens maakt altijd van alles mee.
Een venustype is altijd vrijwilliger voor allerhande.
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De evolutie in de onderste driehoek gebeurt traag. (= kreeft) De evolutie in de hogere sferen verloopt
sneller (= leeuw = rad van geboorte). Hier zit het niveau van een hoger bewustzijn (horuskoning). Op
Tiferet (zon) is men één met het Zelf. Hier begint het echte leven. Dit is het mens – mens
bewustzijnsniveau.
De planetaire sferen beheersen de wereld van formatie. Één planetaire sfeer beheerst meestal 2 tekens
van de zodiak. Bv
Jupiter: vissen en boogschutter
Mars: ram en schorpioen
Venus: weegschaal en stier
Het zonnestelsel bestaat uit 10 planeten. Vroeger reikte de kennis tot Saturnus. Saturnus is de planeet
van de cycli, de planeet waarop Chronos leefde. Chronos is de heer van de tijd. Hij at zijn eigen kinderen
op. Hij wordt ook als ‘de dood’ voorgesteld.
SATURNUS  stn = SATAN = transformatie. Satan ‘neemt het eindexamen af’. Hij brengt het
resterende karma naar voor waardoor hij een slechte bijklank heeft.
Met de stand van de planeten kan men enkel tendensen afleiden tav wat de toekomst zal brengen. Op
individueel vlak is het zeer moeilijk. Op grotere schaal is het minder moeilijk maar ook algemener.
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De archetypes volgens Jung.
Biena
Anima
Saturnus
Moedersfeer
Passief intellect

Chochma
Animus
Uranus
vadersfeer
actief intellect

Gvoera
Mars
Held
Passieve emotie

Chesed
Jupiter
Grote koning
actieve emotie

Hod
Mercurius
Passieve biologische processen
zwendelaar

Netsach
Venus
actieve biol. processen
mooi meisje of knappe jongen

De ziel daalt doorheen al deze sferen af. Aan elke sfeer zijn een reeks eigenschappen verbonden die
ogenschijnlijk positief of negatief zijn. Telkens wordt een deel van die sfeer meegegeven zodat de ziel
beschermd is bij haar geboorte. Tegelijk is zij ook gevoelig aan de invloed van al die planetaire sferen.
Het Zelf zal zich aan een cel binden om een lichaam te creëren. Het Zelf komt voort uit de geest (HR).
Het is een welbepaald astrologisch type dat zowel de psyche als het lichaam zal beïnvloeden. De stand
van zon en maan zullen bijgevolg belangrijk zijn bij de geboorte.
Het Zelf is Tiferet PR. Tiferet van het lichaam komt overeen met het centraal zenuwstelsel. Het Zelf
krijgt op het ogenblik van de geboorte een laagje van een zodiakteken mee dat meer bepalend zal zijn
dan de andere tekens. Dit wordt doorgegeven aan Keter van de materiële wereld. In Keter zit het denken
maar dit is niet waarneembaar. Deze psychische en fysieke aspecten zijn bij een 1° incarnatie zuiver.
Bij reïncarnaties zijn deze aspecten vermengd met de eigenschappen van vroeger be/geleefde
astrologische types.
De maanascendant ligt over het ego. Dit houdt de levensvisie in. Bv maagd: zal pietluttig overkomen.
Astrologie geeft inzicht maar mag geen doel op zich zijn. Astrologie kan gebruikt worden als kennis of
als hulpmiddel. De Kabbalist moet dit evenwel overstijgen. De kennis van de mens is te beperkt. Dit
geldt ook voor alle andere methodes die het lot van de mens trachten te verklaren.
Bij een laag bewustzijn oefenen alle hoger gelegen sferen veel invloed uit op de psyche. Met een BWZstijging vermindert de invloed van de sferen. Het doel van de Israëliet is het lot te overstijgen. Zie ook
het verhaal van Osiris die in 14 stukken wordt gesneden, waarvan elk stuk in een tempel aan de Nijl
moest worden ontwikkeld om nadien alles weer tot een geheel te brengen. Zijn er eigenschappen of
tekorten van jezelf of anderen waaraan je je ergert, zijn dat aspecten van het ego om je rol te spelen. In
de maansfeer wordt die rol met alle eigenschappen en gebreken ‘ingebakken’.
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Bij het geboortemoment bestaat er een subtiel verband tussen de macrokosmos en de microkosmos (=
het kind). Het nieuwe leven zal in een raderwerk passen
en wordt meegesleept door het rad. Het kind wordt op
het juiste ogenblik van het evolutieproces in de
natuurlijke wereld geboren, met de juiste
eigenschappen nodig om in deze tijd te kunnen leven.
Cfr Een kind kan zelfstandig met een PC omgaan. Een
volwassene van nu heeft hier meer problemen mee.
De volwassenen van nu werden geboren met
eigenschappen die pasten in het tijdschema van toen. De
evolutie in de huidige tijd moet de mens zelf invullen.
Kun je de veranderingen niet meer aan ‘word je
oud/out’. Je kan dan niet meer mee met de tijd. In onze
tijd gaat de evolutie zeer snel. De mens moet zich dan
ook zeer snel aanpassen of afhaken.
Om een hoger bewustzijn te kunnen verkrijgen moet
men alle aspecten van het lager bewustzijn doorlopen hebben. Je kan de spirituele weg niet opgaan als
je niet geleefd hebt. De Joden zeggen: “Je kan maar beginnen wanneer je 40 wordt. Daarvoor moet je
geleefd hebben”. Daarom moet een rabbijn ook gehuwd zijn. Je kan niet loslaten (in de materiële wereld)
wat je niet eerder vasthield.
Alle mensen met een hoger bewustzijn begonnen ooit op niveau 1 van Malchoet (tot 9 jaar). Toen begon
het kind te denken (Mercurius). Dit is mentaal rijpen (communicatievaardigheid). In een volgend
stadium groeit het emotionele (in contact met anderen).
Cfr Op jonge leeftijd intreden in een klooster loopt meestal fout af. Dit kan wel wanneer het in vorige
levens werd voorbereid.
Karnaval is het feest van het ego, van het uitleven. Het is pas na het uitleven dat men de tocht naar een
hoger bewustzijn kan aanvatten. Dit is de vastenperiode ofwel het losmaken van wat ons in de materie
vast hield. Dit kan pas wanneer je alles hebt ervaren en beseft dat alle materieel bezit van beperkt belang
is. Zolang je het levensdoel in de materie stelt kan je de spirituele weg niet opgaan. Indien je deze weg
wel kan opgaan word je losgeweekt van het lot. Het lot is het tandwiel dat meedraait in het
raderwerk van de kosmos. Alle levens moeten in elkaar passen in de juiste omstandigheid en
plaats. Het leven moet passen in wat de natuurlijke wereld en de persoon zelf nodig hebben om
bepaalde zaken af te werken, te leren, banden te verbreken…
Pas wanneer het bewustzijn stijgt boven de Mercurius-Venus as, richt het Zelf zich op. Dan
moet het puzzelstukje los gemaakt worden uit het grote geheel zonder dat de andere stukjes
daaronder lijden. Men moet dus niet alles en iedereen verlaten om een hoger bewustzijn te
verwerven, maar wel de emotionele bindingen er mee verbreken.
Cfr Jesus was getrouwd en had kinderen. Hij bleef er voor zorgen. Dit wordt niet verteld omdat
dit niet belangrijk is voor de leer. Jesus was een rabbi. Die mag niet in het openbaar spreken
wanneer hij niet getrouwd is. Maria Magdalena waste de voeten van Jesus. Dit was een
voorrecht van de echtgenote.
Een echtelijke verbintenis mag enkel met onderlinge toestemming worden verbroken. Bij de
Ortodoxen kan dit tot 4 maal. De verantwoordelijkheden tegenover de medemensen (partner,
kinderen) blijven evenwel voor altijd gelden. Ook dit is een deel van het groeiproces op het
spirituele pad.
Cfr De priester bij het begin van de mis: schuldbelijdenis – door mijn schuld. Hij neemt de
verantwoordelijkheid waardoor hij de trappen verder op kan gaan. Hij staat op het Zelf, de
kerkgangers op Jesod
Met een bewustzijn in de onderste driehoek blijf je onderhevig aan de invloed van de planetaire sferen
en de tekens van de zodiak. Dwz men blijft onderhevig aan de veranderende getijden die vanuit het
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hemelse doorheen het PR worden doorgegeven tot op het materieel vlak. Dit geldt voor de fysieke en
emotionele veranderingen. De spirituele veranderingen komen pas later.
Vermits wij constant het verleden repeteren, is er niet echt veel individualiteit. De werkelijke
individualiteit begint pas op Tiferet. Ook zij die denken zich individueel te gedragen, reageren op de
invloeden die naar hen van bovenuit werden toegestuurd. De reactie is anders of tegengesteld, maar het
is wel een reactie op binnenkomende impulsen. Bv iets anders dragen dan wat de mode voorschrijft. Dit
kan maar veranderen op het ogenblik men kiest voor een bovennatuurlijk leven.

Astrologie of de grondslag van de reïncarnatie.
Onze geboortehoroscoop geeft het leerplan voor een leven. Hij wijst het lot van de mens aan. De
levensweg van een mens staat bij zijn geboorte vast. De mens zet het geleidelijk in werkelijkheid om.
Er is in het leven geen toeval. Iedere gebeurtenis is de formele uitdrukking van de inhoud. Aan de vorm
kan men de inhoud herkennen en omgekeerd. De geboorte is een formele gebeurtenis die zich bij een
bepaalde kwaliteit van de tijd voordoet en een inhoud vertegenwoordigt. Bij de geboorte komt niet een
'onbeschreven blad' op de wereld. Een ziel heeft een reeks aardse levens achter zich. In elk leven werd
ze met een bepaald leerplan geconfronteerd dat ze meer of minder goed en volledig uitvoerde.
Sterft een mens, heeft hij in een zeldzaam geval alle eisen en taken van het lot volledig begrepen en
uitgevoerd. Meestal blijft er iets over. De handelsbalans, het cijfer onder de streep is het codenummer
van de ziel. Dit codenummer symboliseert de kwalitatieve rijpheid van deze ziel. Deze kan pas dan weer
incarneren wanneer de kwaliteit van de tijd aan de eigen kwaliteit beantwoordt. De kwaliteit van de tijd
is de voorwaarde voor het zich kunnen manifesteren van een inhoudelijk gelijkwaardige gebeurtenis.
Het is de wet van de resonantie.
Het incarnatietijdstip zou de conceptie zijn, maar volgens bovenstaande wetten correleert de conceptie
met de geboorte. De kwaliteit van de tijd van de geboorte zegt dus iets over de 'gesteldheid' van de
geïncarneerde. De horoscoop is het tussenliggend resultaat van de weg tot nu toe door de aardse levens
afgelegd. De horoscoop is daarom toevallig noch onrechtvaardig. De horoscoop toont ons het karma van
de mens. De horoscoop is het noodzakelijk geworden leerplan voor deze incarnatie. Astrologie moet
dus niet bedreven worden met de bedoeling het lot te slim af te zijn, om uit de kennis van de sterren
voordeel te slaan. Hij zou eerder moeten helpen het lot te vervullen.
De Grieken kenden een eenvoudige formule om in goede harmonie met de goden om te gaan. Zolang
men aan de goden offert, doen de goden niets. Offert men niets, haalt de godheid het offer met geweld.
Deze formule is nog altijd geldig en is de eigenlijke sleutel van de astrologie. Het komt ook dichter bij
de werkelijkheid dan zich onder de dode hemellichamen 'goden' voor te stellen.
Het begrip 'offeren' betekent ruimte scheppen in de eigen sfeer van beleving, het in het bewustzijn
integreren. De verschillende 'goden' of oerprincipes eisen op verschillende tijden van de mens hun recht
op. Zij vragen van de mens dat hij zich juist nu speciaal met hen zou bezigen. Wie op deze eis ingaat en
deze godheid bij zich binnenlaat om die te leren kennen, die offert aan deze godheid en heeft daarvan
niets te vrezen. Wie zijn deur sluit en de godheid niet binnenlaat, niet wil leren kennen, kan er zeker van
zijn tot zijn geweigerde offer te worden gedwongen.
De levensweg van het mens-zijn moet naar volmaaktheid leiden. Elke kleinste leerrijke stap maakt de
mens volmaakter. Volmaakter wordt men wanneer men nog iets toevoegt wat ontbreekt, iets wat
onbekend is integreert. Zo wordt de mens door het lot met principes geconfronteerd die hij nog niet
verwezenlijkte of die hem nog ontbreken. Dat is het gevaarlijke punt. De fout is zich dan af te sluiten of
weerstand te bieden om het noodzakelijk geworden offer te brengen. Daarmee begint de strijd tussen
het lot en de mens, waarbij de overwinning van het lot bij voorbaat zeker is. Als verliezer beklaagt de
mens zich dan over het boze lot dat hem ten gronde richt. Een astrologisch advies zou de mens op de
hoogte moeten stellen welk leerplan hij in deze incarnatie te vervullen heeft en hem de afzonderlijke
principes moeten verklaren waarmee hij zich intensief moet bezighouden. De astroloog mag geen
toekomst voorspellen, wil hij hem niet van de eigen ontwikkeling beroven. Maar hij kan hem vertellen
op welk tijdstip 'welke godheid zal aankloppen' en hoe men daarmee om moet gaan om die te leren
kennen en lief te hebben. Dit verticaal denken maakt het de astroloog mogelijk op de verschillende
niveaus mogelijkheden te noemen om het nieuwe principe te verwezenlijken en een constellatie in te
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lossen. Een echt astrologisch advies kan nooit een waarschuwing voor een principe (constellatie)
inhouden, maar altijd raadgevingen en aanmoedigingen om juist daar intensief mee bezig te zijn.
Problemen of ziektesymptomen zijn altijd alleen maar het inlossen van een constellatie op een bepaald
niveau. Het is de taak van elke ziekte om de mens met een bepaald principe in kennis te brengen dat hij
klaarblijkelijk niet vrijwillig inloste.
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