JAARHOROSCOOP 2016:
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Zowel voor 2014 (Frontier) als 2015 (Soulvability.nl) maakte ik
een jaarhoroscoop. In beide gevallen was het appeltje eitje om
de hoofdteneur van die twee jaren van tevoren als astroloog
in kaart te brengen. Dubbel en dwars zat in beide horoscopen
extreem veel geweld en veel felle botsingen tussen politiek en
burger, alsook de verdere vervreemding tussen die beide. 2016
zie ik wat dit betreft als het einde van een trilogie.
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DE KUS VAN MEDUSA…

D

it jaar heeft in tegenstelling tot de voorgaande twee een sterke Neptunusinvloed. Iedereen kent de Zons-, en Maansverduistering,
maar onbekend is het gegeven dat er ook
planeetverduisteringen (occultaties) bestaan. 2014 kenmerkte zich eerst door diverse Saturnusoccultaties, gevolgd door Uranusoccultaties die onafgebroken doorliepen
tot eind 2015. 2016 kent vooral Neptunusoccultaties.

stralingdiscussie en computervirusaanvallen of superhacks.
• Ik verwacht de nodige grofheden vanuit de hoek van Big
Farma via hun politieke loopjongens. TTIP, Monsanto
e.a., de (zorg)verzekeringsellende en -corruptie kunnen
weer hot media-items worden, net als het IOT (Internet
Of Things); het EU-project voor totale inkapseling van
de burger in digitale controle en aangetrokken censuurregels voor onze “veiligheid” in bijv. de social media.

De horoscoop van 2016 is als een Medusahoofd. Hij trekt
het bloed uit de ledematen van de bangerik en haalt het
onderste uit de kan bij de echte –
niet de would be – creatieveling.
Met maximale zekerheid zijn
de volgende verwachtingen betreffende 2016 te benoemen:
• Het burger-overheden conflict zet opnieuw door.
• De welvaart neemt NIET toe, economie trekt NIET aan. Als overheid en
pers beweren van wel, dan liegen ze.
• De volksgezondheid neemt verder
af en staat onder nog grotere druk.
• Met Zwarte Maan in het eerste huis in de meeste landen,
komt er een grote hoeveelheid
purgeer-energie los, ook in het
rechtssysteem en wat menserechten betreft, vanwege de stand in Weegschaal.
• Diplomatiek is 2016 een ramp.
• Voor zowel Washington/VS als Londen/Verenigd Koninkrijk verwacht ik tegen eind januari schokkende
headlines binnen het kader buitenlandbeleid, buitenlandse betrekkingen, verdragen, politieke of economische afspraken, pacten of samenwerkingsverbanden.
• Neptunus/Vissen invloed kan zich dit jaar extra en nadrukkelijk doen gelden m.b.t. achterkamerpolitiek, achter de
schermen zaken, geheime afspraken, chips, controlesystemen, kliederzooi bij geheime diensten, een virusziekte,
vaccinaties of schandalen in verband hiermee, of overheidterreur op dat vlak. Ook kan dit betrekking hebben op de

Ik heb sterk het vermoeden – het totaalplaatje van deze drie
jaar analyserend – dat deze periode doorslaggevend zal worden voor de verdere verhouding tussen
burger en staat, tussen democratie en
dictatuur, tussen planeetvernietigers en
sustainable living-aanhangers. Onder
de Vissen/Neptunus-invloed vallen
verder ook alle vluchtelingenproblemen
en waterproblematiek (Fukushima?
Drinkwater?). De burger wordt uitgedaagd zijn tanden eindelijk te laten
zien, of ze voorgoed uit de mond te
laten slaan. Omdat Uranus nog steeds
gevaarlijk explosief staat, zowel in de
horoscoop van het nieuwe jaar zelf, als
gedurende diverse periodes gedurende
het komende jaar, blijft de spanning in
de lucht en blijft het geweld aanwezig.

De burger wordt
uitgedaagd zijn
tanden eindelijk
te laten zien,
of ze voorgoed
uit de mond te
laten slaan.

Schaf Oud en Nieuw af op 1 januari 00:00 uur!
Een horoscoop is geen vastliggend iets, maar een mogelijkheid de krachten die gedurende een bepaalde periode
extra actief zijn in de juiste banen te leiden. 2016 toont een
aantal zeer heftige aspecten. Deze kunnen echter ook creatief worden benut. De “zijn we mannen of muizen?”-vraag
is in wezen het meest bepalende en enige echt dwingende aspect van mundane astrologische koersen. Maar ook
bepalend en dwingend - en in dit geval op een manier die
vooral het systeem, de burocratie en de bankiersmacht ten
goede komt, en slecht is voor planeet, toekomst, creativiteit,
democratie en burger - is de viering van Oud en Nieuw op
een structureel verkeerde datum en een verkeerd tijdstip.
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Vandaar het volgende: Als de champagneglazen worden
geheven en de eerste vuurpijlen de lucht in vliegen, beseffen
weinigen dat er onbewust een magisch ritueel wordt uitgevoerd, namelijk het scheppen van een gedachtevorm. Tijd is
een cyclisch fenomeen en in dat opzicht rijst de vraag waarom
de mens er ooit toe besloot deze cyclus jaarlijks te doorbreken met het begrip “Nieuw Jaar”, dat dan ook nog eens op
een bepaald tijdstip wordt ingeluid. Er zijn diverse opties
denkbaar voor het doorbreken van de tijdflow en daarom
zijn er ook zoveel verschillende
kalenders ontwikkeld. Eén kalender won het van de rest en deze
begint op 1 januari om 00:00 uur.

dant staat zo om de vier jaar in de eerste graad Weegschaal en
de overig jaren in de 30ste graad Maagd. De Midhemel staat zo
om de vier jaar in de eerste graad Kreeft en de overige jaren
in de laatste graad Tweelingen. De Descendant staat zo om de
vier jaar in Ram en de overige jaren in de laatste graad Vissen.
Kort door de bocht en met name voor NL en de EU is de
horoscopische inrichting van de tijd exact tegenovergesteld aan die van de natuurlijke volgorde van de Zodiak
en dus principieel tegennatuurlijk en frictie-gevend.
Voor Amsterdam/Den Haag en de
EU(Brussel) staat de Descendant
(cusp 7de huis) hierbij altijd conjunct
met de ramp-, en ongeluksster Scheat (gevangenschap, moord, zelfmoord,
overstromingen/rampen, extreem
ongeluk) en staat de Midhemel altijd
conjunct met Menkalinan (geweld,
ruïnering, zelfdestructie). Saturnus
heerst overal ter wereld over de Zon
van het Nieuwe jaar. Mercurius
heerst in Amsterdam/Den Haag,
de EU(Brussel) en een groot aantal
andere lokaties in de wereld over
Midhemel en Ascendant, samen
met (alleen over de Ascendant)
Hygeia (genees/zorg-wereld) en
Ceres (voeding, reserves, depressies, verlaten nest-syndroom).

Elk jaar op dit
tijdstip wordt een
gedachtevorm
geschapen, een tulpa,
in de vorm van “het
Nieuwe Jaar”, verpakt
in een nieuw jaartal;
een hele krachtige
gedachtevorm
(etherisch grid) met een
specifieke horoscoop.

Elk jaar op dit tijdstip wordt een
gedachtevorm geschapen, een
tulpa, in de vorm van “het Nieuwe
Jaar”, verpakt in een nieuw jaartal;
een hele krachtige gedachtevorm
(etherisch grid) met een specifieke
horoscoop. Deze horoscoop, of dit
gedachtevormgrid heeft een specifieke energie, of stuw, die in passieve
zin bestaat uit de handhaving van
dit grid zelf, het willen bestaan
van dit grid (als entelechie, causa
finalis), dus net zoals elk organisme wil bestaan. Iets dat wij tijdens
het verstrijken van het jaar ervaren
als een zachte, maar dwingende
achtergrondtrend en aan het eind
ervan als terugblik/jaaroverzicht.
In “actieve” zin fungeert dit supergrid als een filter voor involutie en
evolutie, dus het kleurt (katalyseert,
remt of deformeert) de actuele invloeden van de kosmische verschuivingen, of planeettransits (involutie) en al doende de al in gang zijnde en nieuwe causale verlopen (evolutie) op Aarde.

Technische info
Even wat technische info die ik later voor jullie vertaal in
gewoon ABN: Over de hele wereld staat met de Nieuwjaarsviering de Zon altijd in de 10de of 11de graad van
Steenbok. De Ascendant staat altijd in het laatste decanaat
van Maagd of het eerste decanaat van Weegschaal. De
Midhemel staat altijd of eind Tweelingen of begin Kreeft
en de descendant staat altijd eind vissen of begin Ram.
Voor Amsterdam en Brussel is de situatie heel fout. De Ascen-
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Mundane astrologie werkt heel
anders dan persoonlijke astrologie.
In de social media worden die twee
steevast door elkaar gehusseld,
met een abominabel resultaat en
met achterlating van een spoor
van missers en valse prognoses.
Mundane astrologie werkt met een hierarchie. Dominant zijn
de vaste sterren. Daarna komen de zeer langzame planeten,
dan Saturnus (heerser Zon) en Mercurius/Venus/Maan,
Neptunus/Mars en Jupiter. Belangrijke indicators voor grote
verschuivingen zijn aspecten tussen Uranus, Neptunus en
Pluto met elkaar, met Saturnus of Kuiper-belt planeten, SDO’s
en andere langzame lichamen, terwijl voor de geboortehoroscoop van een nieuw jaar ook andere hemellichamen dominant kunnen zijn. 2015 werd bijvoorbeeld geheel gedomineerd door Damocles en Hidalgo, twee dode komeetkernen
en chaoskrachten, die met Zon (leiders) en Maan (burgers)
aspecteerden. Het gehele jaarsverloop is hierbij het best te
diagnostiseren aan de hand van de Zwarte Maan-koers.

ASTROLOGIE
Waarom blokkeert de huidige nieuwjaarsviering
echte vooruitgang?
Om dat duidelijk te maken eerst de beloofde vertaalslag van
astroblabla naar ABN:

SPELER

MUNDANE BETEKENIS

Zon

Vanuit het hart leven, openheid, moed,
creativiteit.
• wordt overschaduwd door Saturnus:
leiders, besturen, burocraten, vastgeroeste
systemen, top van de piramide, restrictie,
“protestante” levensvisie/levenswijze opleggen,
repressie van creativiteit, administratieve
“plichten” boven leven stellen. Linker
hersenhelft dominantie, misbruik van de term
“verantwoording”, schuld(complex)cultuur.
Belastingen.

Ascendant/ cusp eerste huis

Het land en de bevolking zelf. De welvaartstatus
en gezondheid ervan.
• wordt gedomineerd door Mercurius + Hygeia
en Ceres:
Mercurius heerst heel vaak over zowel
Ascendant als Midhemel en dit geeft een
enorme macht aan de rol van de media. Vanuit
de Ascendant, geflankeerd door Ceres en Hygeia
die over voeding, reserves en de zorgsector
gaan en omdat de Ascendant altijd beschadigd
is via een oppositie Scheat/Vertex, worden
deze gebieden vooral gedeformeerd en via
misstanden beklemtoond.

Descendant/cusp 7de huis

Buitenlandse zaken, andere landen en de
relaties daarmee, verdragen, samenwerkingen,
partnerschappen, diplomatie, openbare vijanden
•w
 ordt gedeformeerd door de conjunctie van de
Descendant met de ster Scheat (zeer negatieve
destructieve energie) en Vertex (dwingende
manifestatie van wat onvermijdelijk is). Of
Neptunus of Mars is heerser van dit huis. In
beide gevallen zijn dit geen goede heersers over
dit huis.

MC (Midhemel)

Het publieke leven, leiders/regeringen, reputatie
en machtsstatus, nationale reputatie, openbare
werken, cijfers werkenden/werkelozen, de
regerende partij.
• Voor de EU en NL onlosmakelijke vervlechting
van politiek en mediacratie, waarbij
oppervlakkig nieuws, desinformatie en
hoernalistiek de boventoon voeren en er
geen ruimte is voor verdieping. Mercurius op
Menkalinan vervlecht de communicatie daarbij
met het uitdragen van geweld.

Astrologische observaties betrekken zich zowel op de – inmiddels steeds meer ondergeschoven – natuurlijke realiteit (Rta)
als op de gekunstelde realiteit daar overheen. Betreffende dat
laatste leeft de hele wereld hoofdzakelijk onder een door de VS,
Big Banking en het Vaticaan gehandhaafde “stealth dictatuur”;
een correlatiemix van olichargie/ochlocratie (macht van het
gepeupel, ontspoorde democratie) /mediacratie/corporatocratie, waar vaak de een of andere staatstreligie doorheen sijpelt,
omdat deze de verziekende fundering heeft gelegd voor
piramidale machtstructuren, seksisme, natuurvernietiging,
gehoorzaamheid, kritiekloze volgzaamheid etc.. De altijd dominante Saturnus zorgt voor een schuldgevoel door dit alles
heen en zelfs de politiek en het hele bankwezen is gebaseerd
op schuld, het aanpraten van schuld en het gebruik van schuld
als politiek chantagemiddel; de staatsschuld die niet verder
mag oplopen en meer van dat soort onzin. Samengevat is
de schepping van een nieuw jaar op 1 januari om 00:00 uur
uiterst geschikt voor een schuldcultuur, een deprimerende,
vrouw- en kindonvriendelijke, een van burocratische beperkingen dichtslibbende fake-realiteit, waar waarheidsvinding,
echte vooruitgang en creativiteit al op voorhand energetisch
worden ontmoedigd en onderdrukt, ten behoeve van een
kleine elite in de piramidetop die met angstoplegging en
desinformatie bestuurt, ipv met menselijkheid, visie, goodwill
en intelligentie. Dwars door dit filter heen loopt de invloed
van planeten. Dit betekent dat de vele krachten die het zachte,
menselijke en creatieve bevorderen nauwelijks kunnen aarden
en materialiseren – of in het beste geval steeds moeten vechten – en dat het harde, grove, onderdrukkende, afstompende
en gewelddadige hiermee alle wind in de zeilen krijgt…

Datalijst astrologische psychosferen en kritieke
periodes 2016
Dit jaar start met een vierkant Pluto-Uranus, met Uranus in
zeer nauw oppositie-aspect met de ongecorrigeerde Zwarte
Maan. (Dit aspect was er ook tijdens de aanslagen in Parijs en
bij Fukushima liep de gecorrigeerde Zwarte Maan over Uranus
conjunct Scheat). Mercurius en Mars staan in hard vierkant.
Dit tekent de achterliggende teneur van 2016; een spanning
die op onverwachte momenten uitbarst. De epicentra liggen
astrologisch dit jaar vooral binnen de internationale betrekkingen, de zorgmaffia en de oppositionele politieke partijen.
Vanaf 15 januari tot 2 oktober loopt de gecorrigeerde Zwarte
Maan door Via Combusta, een zone waarin de kracht van
Zon (leiders) en Maan (burgers) verzwakt staat en Mars en
Saturnus sterk. Via Combusta loopt van 16 graden Weegschaal t/m 15 graden Schorpioen en de energie is die van een
Mars/Saturnus afflictie, d.w.z. gespannen, zwaar en irritaties, kortom conflictbevorderend. Veel mensen slapen zeer
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slecht wanneer eens per maand de Maan in 21/2 dag door Via
Combusta loopt en zijn dan extra geïrriteerd. Zwarte Maan
aardt deze energie. Zwarte Maan in Weegschaal (tot 21 mei)
purgeert zaken die niet deugen op het vlak van diplomatie,
samenwerking, verdragen, partnerschappen, of deformeert
deze zaken via het medium “politicus”. Vanaf 21 mei loopt de
gecorrigeerde Zwarte Maan door Schorpioen en purgeert of
deformeert zaken die te maken hebben met alle grote machtige financiële fondsen en achter de schermen constructies,
oliebedrijven, oliehandel, het oliedollarchantagesysteem van
de VS, zware milieuvervuiling, maffia, seksueel misbruik, de
slachtvee-industrie, vivisectielabs,
machtsmisbruik, machtige CEO’s en
multinationals. In wezen valt hier
mundaan alles onder wat achter de
schermen grote macht uitoefent.
In positieve zin is deze energie
zeer geschikt voor onderzoeks-, en
detectivewerk dat de onderste steen
boven wil halen en zich niet laat
wegjagen, blokkeren of bang maken.
Schorpioen is ook het teken van
controle en spionage, dus vooral nu
Neptunus dit jaar sterk is, kunnen
de grove privacyschendingen van
de burger door de overheden en
grote partijen die hen dicteren, als
VS en industrie, sterk onder vuur
komen te liggen. Er kan weer een
nieuwe klokkenluider opstaan
op dit vlak, ofschoon de rol van
Anonymous ook kan gaan pieken
in deze periode. Vaccineren met
giftroep, vaccinatie-, en medicijnschandalen en de gevolgen van vaccinatie of gedwongen
vaccinatie kunnen het nieuws weer prominent halen.
Half januari-februari baart mij zorgen. De Progressieve Maan
van 2016 loopt dan over Benetnash (“de gehuurde rouwenden”), een ster met Saturnus-Uranus-Mars energie, en over
twee sterren van Corvus (Kraz en Seginus). Op 25 januari
gaat de Zwarte Maan 18 graden Libra binnen, een graad die
met bloed te maken heeft en bovendien loopt Zwarte Maan
dan oppositie Uranus. Hiermee wordt de oppositie van de
radix-horoscoop van 2016 tussen de ongecorrigeerde Zwarte
Maan en Uranus geactiveerd en met name voor Londen en
Washington kan dit veel betekenen op het vlak van diplomatie, buitenland-politiek, bestaande verdragen/afspraken.
Ook kan dit aspect zich puur als (overheids)geweld manifesteren. Op 21 Januari een vierkant van Pluto (implosie) op de

radix-Uranus van 2016. In de laatste week van januari staat
Typhon (vechten, het monsterachtige, rampzalige), nadat
deze stationair stond, conjunct met Rhadamantus (recht,
wat rechtvaardig is). Deze valt in Weegschaal (samenwerken, diplomatie, verdragen) en in de meeste 2016-horoscopen in het eerste huis (land en bevolking zelf) of tweede
huis (financiële sector, bezit, het eigene, onteigening).
Het gesodemieter met banken kan dus weer opspelen.
Van 25 februari tot 8 maart loopt het midpunt van Zwarte
Maan/Saturnus door Serpentis, op de 19de graad van Schorpioen. De Progressieve Maan staat dan in 29 Maagd, een
graad die met geheugen, dataopslag,
dataharvesting (gegevens ophalen)
te maken heeft. Zwarte Maan loopt
zelf in 22 Weegschaal, een graad die
met fysiologie - vooral betrokken op
vingerafdrukken, irisscans, bodyscans, gezichtsidentificatie - van doen
heeft. Half maart staat Zwarte Maan
in oppositie met strijdplaneet Eris.
Hier weer de Weegschaal-Ram as die
speelt. Vrede of oorlog in welke verzwakte of verhevigde vorm dan ook.
April 2016 gaat de Progressieve Maan
voor NL en de EU uit het twaalfde
huis, over de Ascendant en mundaan
gezien is dit bevrijdend dan wel prikkelend voor burgers, vooral vrouwen
en moeders. Zwarte Maan maakt
in april een samenstand met eerst
Typhon (10 april) en overlappend
met Rhadamantus (17 april) terwijl
Pluto in die periode stationair staat.
Zeer goede periode om via aanvechting grove onrechtvaardigheden recht te zetten, aan te kaarten.
Rond 21 mei en de week erna verwacht ik een heftige periode
met veel spanningen of strijd vanwege een oppositie Typhon
(aanvechten) en Eris (strijd tot uiterste). Dit kan zich ook
klimatologisch manifesteren. Tweede helft juli herhaalt zich de
Typhon-Eris oppositie en midden augustus zien we Uranus oppositie Typhon. Omdat in 2016 al deze extreme aspecten zich
op de as Weegschaal/eerste huis – Ram/zevende huis afspelen,
draait de conflictenergie veel om het mijn en dijn, grenzen
stellen, het schenden/verdedigen van de privesfeer en soevereiniteit. Verder is dit wederom een rampjaar voor verdragen,
samenwerkingsverbanden en partnerschappen (tussen regeringen, naties). NWO (New World Order) ligt te stuiptrekken en
alle beslissingen dit jaar zijn geforceerder dan ooit indien men
NWO nog harder probeert door te drukken. Dit wil niet zeggen

In positieve zin is deze
energie zeer geschikt
voor onderzoeks-,
en detectivewerk
dat de onderste steen
boven wil halen
en zich niet laat
wegjagen, blokkeren
of bang maken.
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dat er geen harde botsingen komen tussen overheid en burger.
Ik wil met name waarschuwen voor gedwongen vaccinatiepogingen en andere Big Farma agressie, en nog meer
Neptuniaanse shit als digitale ellende, straling en repressie.
Echter in het bijzonder moeten we waakzaam zijn betreffende
het opnieuw over onze grenzen laten gaan qua gezondheid,
zelfbeschikking eigen lijf etc.. Orcus, een plutonische planeet
die gaat over zelfintegriteit in relatie tot gevangenschap of
vrijheid staat oppositie Big Farma/Big Spy System-planeet
Neptunus. De Ascendant van 2016 staat conjunct Hygeia
(zorgsector) en de centaur Elatus (bedrog via mooie praatjes); pathologisch leugenaar Georg W. Bush heeft Elatus
bijvoorbeeld conjunct Vertex (gefixeerd lot). Hygeia/Elatus/
Ascendant staan driehoek op Mercurius (informatie, communicatie, desinformatie bij slechte aspectering). Mercurius
is fors beschadigd door het vierkant Mars en staat sextiel
(voedende energie, ook als deze fout is) met een conjunctie
Nessus (rape, verkrachting, grens forceren, gif) en Toro (brute
kracht, ongeleid projectiel) in de eerste graad van Farmacie-teken Vissen. Neptunus staat verder driehoek (voedend)
op 1999TD10 (invasie, inbreuk maken, over integriteit walsen, imperium stichten). Neptunus staat vierkant op Asbolus/

Altjira in Tweelingen. Een kille, koude harde energie in het
negende huis. De bedreiging komt hier vanuit het buitenland
of uit de hoek van gesponsorde universitaire corruptie. Dit
extra Neptunus-aspect kan ook duiden op een besmettelijke
ziekte uit het buitenland of cyberaanval van buiten de EU.

Dus?
Heb je ook iets positiefs te melden, zullen jullie je afvragen.
Wel, wat ik heb gedaan is: de horoscoop van 2016 geinterpreteerd zoals de planeetkrachten door het filter van een fout
Oud & Nieuw sijpelen, binnen een foute cultuur. Het goede
nieuws is dat indien we deze Saturnus/desinformatie-wereld
willen tackelen, we om te beginnen een andere datum voor
Oud en Nieuw moeten activeren, massaal en jaarlijks, om de
systeemshit uit te hollen en van haar energetische voetstuk
af te gooien. Vrije energie, permacultuur, normale gezondheidszorg, basisinkomen, gifvrije voeding en talloze andere
noodzakelijke initiatieven kloppen al jaren op de deur. Maar
de betere wereld begint bij de afschaffing van Oud en Nieuw
op 1 januari 00:00 uur. Tijd voor Pinocchio om de touwtjes
door te snijden. Zwarte Maan in Schorpioen (vanaf 21 mei) is

daar zeer geschikt voor … 

Schaf
Oud & Nieuw
af op 1 januari
00:00 uur!
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