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2017

De Koude Informatieoorlog wordt
gloeiend heet en zeer onvoorspelbaar,
maar toch gloort er eindelijk hoop!
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There’s no need to change the world.
All we have to do is toilet train
the world and we’ll never have
to change it again.
- Swami Beyondananda (Steve Bhearman)

S

tel, er zijn 10.000 tv-zenders en stel, het gros daarvan
zendt geweldige programma’s, series en films uit, op
vier zenders na. Van die vier zendt er één alleen maar
geweld uit, één alleen leugens en angstpropaganda,
één enkel ‘fake reality’ in dienst van de vorige twee zenders,
en één enkel contextloze (des)informatie in dienst van de
vorige drie zenders.
Het postmoderne tijdsgewricht kan goed onderbouwd worden beschreven in de metafoor van een tv-toestel dat van die
10.000 zenders alleen deze laatste vier helder en duidelijk kan
ontvangen en de overige 9996 zenders alleen maar gestoord
door ruis, onderbroken met veel storingen en uitval. Stel,
overal ter wereld zijn tv’s al decennia lang op die laatste vier
zenders afgesteld en er gaan geruchten dat men aan een verbeterde tv werkt met maar vier knoppen, omdat de tonus van
de samenleving wereldwijd sowieso al decennia lang met de
inhoud van die vier goed werkende zenders resoneert. Deze
vier zenders bieden bovendien de zekerheid van een gesloten
overzichtelijk realiteitssysteem. Zekerheid is voor de mens het
belangrijkste wat er is. Het is veel belangrijker dan openheid,
want dat maakt juist onzeker. Een negatieve zekerheid heeft
daarom veruit de voorkeur boven een positieve openheid,
want dat laatste vraagt om eigen creativiteit, verantwoordelijkheid en mondigheid.
Astrologie wordt vaak omschreven als de studie van de wisselwerking tussen Microkosmos (concrete wereld) en Macrokosmos (psycho-energetische fluctuaties gecorreleerd aan planetaire
cycli en posities). De Microkosmos of concrete wereld bestaat
- in gezonde toestand - uit een synergetische balans tussen
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natuur en cultuur. Maar wat als die balans wordt verstoord en
natuur vrijwel geheel verdrongen wordt door cultuur? En wat
als die cultuur er een is geworden die precies lijkt op de hierboven geschetste vier-zender-zekerheid? Wel, de astrologie
wordt er in ieder geval een stuk eenvoudiger op. We hoeven
als astroloog namelijk nauwelijks meer te kijken naar de twee
kanten, de positieve en de negatieve, die bijna elk hemellichaam heeft en hoeven nog maar weinig tijd te spenderen
aan het inschatten van welke kant zich zal manifesteren. We
weten immers al van te voren dat de huidige “concrete wereld”
aan een dusdanige realiteitsdeformatie is onderworpen, dat er
voor het positieve (die 9996 zenders) van al die Macrokosmische impulsen toch geen of nauwelijks ontvangst is. Daarom
kunnen we nu al met 90% zekerheid zeggen dat vooral de
negatieve en zware krachten van de hemellichamen zich zullen gaan manifesteren. Toch vindt ik die resterende 10% juist
voor 2017 heel belangrijk. Juist omdat mijn vier-zender-verhaal hierboven in 2017 aan het wankelen gebracht zal worden.
De situatie zal nog niet worden doorbroken (Zwarte Zon in
het tiende huis houdt dit tegen), maar de situatie zal eind 2017
anders zijn dan eind 2016 en de jaren daarvoor.
Voor 2016 was Big Pharma-planeet Neptunus erg belangrijk.
Er waren veel zogeheten Neptunus-verduisteringen het afgelopen jaar, en belangrijker: in de nieuwjaarshoroscoop van 2016
zat een vervelend hard aspect van Neptunus (o.a. Big Farma)
met Nessus (ongeoorloofd binnendringen, rape) en Orcus (integriteit afdwingen, gevangenschap, dood of vrijheid in correlatie
met integriteits-issues). Dat Big Pharma – en overlappend
de gen-tech gigant Monsanto-Bayer e.a. – stof zouden doen
opwaaien waartegen veel protest zou komen, was voor 100%
zeker uit die horoscoop te halen. Ook achter de schermenpolitiek is grotendeels een Neptunus-verhaal. Orcus is lastig
in zoverre dat deze zeer kwaadaardig kan uitpakken of juist
een grote opluchting en bevrijding van iets beklemmends
kan geven. Van beide kanten zagen we voorbeelden. Obama’s
sinistere wetsondertekening die Monsanto vrijwaart van verantwoording voor alle misdaden tegen de mensheid en onze
planeet is een negatieve uitpakker. Dat TTIP toch sneuvelde
in Europa is een positieve. (Zie de Frontier van januari/februari 2016 voor jaarhoroscoop 2016 of bekijk hem online terug op
www.adamah.nl)

Het Jeroen Pauw-syndroom XXL
In 2017 zien we opnieuw Neptunus als een zeer grote speler. De op één na grootste van dit jaar. Opnieuw kunnen we
daarom veel grofheden verwachten uit de hoek van dezelfde
industrietak die in het verleden Auschwitz bouwde en runde.
En opnieuw zal er veel commotie en protest zijn binnen het

kader van de niet aflatende stroom van leugens, desinformatie en als “wetenschap” verpakte onzin uit die hoek – via
hun universitaire en politieke boodschappenjongens via de
massamedia. De “rectificatie”-uitzending over vaccinaties
waarin Jeroen Pauw zich in het kielzog van Arjan Lubach van
zijn meest laffe kant liet zien, zien we in 2017 in het kwadraat
herhaald in allerlei cases.
Neptunus staat in de nieuwjaarshoroscoop conjunct Mars/
Bateman, oppositie Orcus/Hinderer/Siegena. Dit is slecht
nieuws en goed nieuws. Wederom is er een oppositie en opnieuw op de ziekte/gezondheid achter-de-schermen-politiek
as Vissen/Maagd. Voor Europa ook nog eens in de as 6de
huis/12de huis, wat dubbelop is. Het goede nieuws is dat Orcus
de farmaceutische agressie en het achter de schermen gekonkel makkelijker lijkt te kunnen pareren dan vorig jaar. Maar
het slechte nieuws is dat het conflict zich ook veel sterker
zal gaan manifesteren. Hierbij kan deze Neptunus-oppositie
ook fysiek uitpakken. Neptunus/Mars in Vissen, geafflicteerd
door een sterke planeet (Orcus is net zo sterk als Pluto) is
astrologisch een eeuwenoude klassieker, die met infectieziekten wordt geassocieerd waarbij hoge koorts of ontstekingen
optreden. Er kan ook wederom desinformatieagressie worden
verwacht van het Zika-genre, dus een bullshit-vaccin tegen
een niet bestaande ziekte om te camoufleren dat bijvoorbeeld
een bestrijdingsmiddel dat agent orange-achtige verminkingen geeft buiten schot van de schadeclaims en politieke onrust
blijft. Ook het opzettelijk verspreiden van een virus blijft hier
astrologisch gezien een optie.

Het goede nieuws is dat Orcus
de farmaceutische agressie
en het achter de schermen
gekonkel makkelijker lijkt te
kunnen pareren dan vorig jaar.
Maar het slechte nieuws is
dat het conflict zich ook veel
sterker zal gaan manifesteren.
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Het is tijd om de nummer één dramatiek van 2017 astrologisch
te bespreken: de Informatieoorlog. In een laatste stuiptrekking,
gekatalyseerd door het gedoe rond Donald Trump, zijn de
mediatycoons in overleg met politici nu bezig om juist onafhankelijk nieuws als “nepnieuws” te stigmatiseren. Trumps’
overwinning veroorzaakte – ondanks het feit dat 93% van
alle massamedia achter oorlogsindustrie-, GMO-, en PNAC
[Project for the New American Century, red.]- coryfee Clinton
stond en hem demoniseerde – de grootste politieke aardschok
die dit leugen & indoctrinatieconglomeraat tot nu toe ooit
beleefde. Elke cultuurfilosoof of socioloog kan voorspellen dat
de informatieoorlog zich in 2017 alleen maar zal verharden en
verhevigen. De kaarten lagen na twintig jaar Koude Informatieoorlog immers ineens op tafel. Astrologisch gezien wordt
deze verwachting echter zo vet onderstreept, dat hij voor de
2017-horoscoop de nummer één van de Macro-Microkosmische dramatiek vormt. En wel omdat dubbel en dwars alles
binnen deze strekking in de jaarhoroscoop van 2017 op scherp
staat. Ik leg jullie verder uit hoe hetgeen ik hierboven over de
Neptunus-problematiek schreef, gaat mee resoneren met de dit
jaar tot een wildvuur uitgroeiende informatieoorlog.

De horoscopie van de Informatieoorlog 2017
De Zon, die in de mundane astrologie regering, staatshoofd,
koning, centrale macht(en), minister president en volkshelden
symboliseert, staat in Steenbok in het vierde huis, conjunct
met klokkenluider-Centaur 2001 KF77. Wil je weten wat 2001
KF77 voor energie is, kijk dan naar Alex Jones; zijn horoscoop
is doordrenkt met aspecten naar deze Centaur en je vindt
hem steeds prominent bij klokkenluiders, of mensen die iets
zeer luid verkondigen of aankaarten. Deze Zon/2001 KF77
conjunctie staat pal oppositie 1998 VG44 en 1999 TD10. 1998
VG44 is een zogeheten Plutino, die expliciet te maken heeft met
desinformatie; staatsdesinformatie; officiële standpunten van de
overheid; skeletten in de kast bewaken of juist tevoorschijn halen.
1999 TD10 heeft een omlooptijd van 958 jaar en 292 dagen en
heeft als geen ander hemelobject te maken met invasie. In mijn
aankomende boek Asteroïden-Gids (http://www.vamzzz.com/
asteroidengids.html) heb ik o.a. de opvallende rol van 1999
TD10 aangekaart in de landshoroscopen van de VS en Irak.
Vatten we het bovenstaande in gewone taal samen, dan zien
we een onvoorstelbare chaos van desinformatie, klokkenluiderij, pogingen de skeletten op informatiegebied in de kast te
houden, of er juist uit te trekken, debunking van staatsleugens
en oplegging van officiële bullshitwaarheden die onderling
voortdurend clashen, als belangrijkste achtergrondruis van
het wereldtoneel in 2017! Hierbij spelen nog diverse versterkende factoren een rol, die ik nu ga uitleggen:
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• De as Zon/2001 KF77 en 1998 VG44 /1999 TD10 is via een
sextiel en een driehoek sterk verbonden met de as Neptunus/Mars/Bateman en Orcus/Hinderer/Siegena. In gewoon
Nederlands: de informatieoorlog gaat zich voor een belangrijk deel toespitsen op desinformatie vanuit de farmaceutische- en petrochemische industrie en de achterkamerpolitieke lobby, die via de zorgsector, kranten, tv, etc. op ons zal
worden afgevuurd, om investeringsbelangen te beschermen
en staatsmisdaden te verbloemen.
• Saturnus, die de gevestigde orde, status quo, conservatieve
opinie en het officiële vertegenwoordigt, staat exact conjunct
de asteroïde Toro (brute kracht, ongelukken). Dat is heel
fout. Het betekent dat de officiële instanties hun poot extra
stijf gaan houden, harder, lomper, dommer, gewelddadiger
en bruter gaan reageren dan we gewend zijn, in een poging
elk tegengeluid te pletten en onderdrukken. Saturnus staat
in voedend aspect met Jupiter (mundaan: Kerk, bankiers)
en Uranus (mundaan: fascisme, explosies, oproer), maar
vierkant Manwë-Thorondor (propaganda, “voorlichting”, reclame), wat in theorie het mislukken van overheidscampagnes betekent. De conjunctie Chiron met Manwë-Thorondor
geeft aan dat allerlei campagnevoeringen tjokvol blinde vlek-
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ken zitten dit jaar. (Leuk met de aankomende Nederlandse
verkiezingen!)
• Zon (minister president, centrale machten) in Steenbok
staat halfsextiel op Maan (het gewone volk, de menigte) in
Waterman. Tussen beide is wereldwijd de kloof groot en er
is geen overeenstemming, maar chronische irritatie. Maan
in Waterman in het 5de huis maakt het volk vrijheidslievend,
autocratisch ingesteld, democratie-eisend, creatief, hoopvol
en idealistischer dan normaal. Maan staat hierbij echter
conjunct de Centaur Hidalgo, een energie die alles op losse
schroeven zet en waarbij niemand weet waar de chaos naartoe gaat. Ik heb Hidalgo met een winkelwagentje vergeleken
waarin het team van Jackass een heuvel afdendert, richting
een snelweg of zo.
• Maan staat verder conjunct Dimitrov (crisis en daaruit willen
komen), en maakt een sextiel met 1996 TL66/Veritas/Asbolus
en een driehoek met 2002 GZ32.
1996 TL66 is een Scattered Disc Object dat het beste met een
IJslandse geiser kan worden vergeleken. Het object komt bij
sterke aspectering vooral in de picture bij alle verschijnselen
waarbij na een zekere druk of spanningsopbouw onverwacht

een grote ontlading of apotheose plaats heeft. Zo zien we 1996
TL66 prominent in de horoscopen van miljardairs die plots
hun grote slag sloegen, of bij winnaars van zeer grote loterijen,
maar ook bij pornoactrices gespecialiseerd in ver en veel
‘squirten’. Veritas heerst over waarheid(svinding) en Asbolus
is ongeveer de duisternis zelve. 2002 GZ32 is een Centaur en
gaat over patroondoorbreking. De oppositie tussen deze twee
objecten bevindt zich op de communicatie/informatie-as
Tweelingen (1996 TL66) - Boogschutter (2002 GZ32). De verbinding met de Maan maakt dat deze oppositie sowieso naar
voren treedt in 2017, dus alweer een aspect dat de druk op de
informatieoorlog-ketel verhoogt, of hem zelfs laat springen bij
het plots naar buiten komen van een wel heel duistere zaak.
1996 TL66 is namelijk intrinsiek ONVOORSPELBAAR en
opponent 2002 GZ32 is een Centaur.
Ik heb de term Centaur vaak gebruikt hier. Centauren zijn
een aparte klasse van asteroïden, om het simpel te houden,
stuk voor stuk chaosveroorzakers, die met extremen, wonden,
blinde vlekken en systeemverstoringen te maken hebben.
• Damocles, een object dat heerst over de verstoring van
gesloten systemen, staat conjunct Leviathan (staatsleugens,
officiële waarheden).

Officiële instanties zullen
hun poot extra stijf gaan
houden, harder, lomper,
dommer, gewelddadiger
en bruter gaan reageren
dan we gewend zijn,
in een poging elk
tegengeluid te pletten
en te onderdrukken.
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• Communicatie- en informatieplaneet Mercurius staat conjunct Burney (frustratie & bullying), de Plutino 1998 HK151
(NLP-gebruik en NLP-misbruik) pal oppositie 2001 SQ73
(heftige discussies en een continue onvoorspelbare verandering
van druk of opbolling van druk).
• Voor Europa staat Zwarte Maan (beerput open, confronteren,
purgeren) op de communicatie/informatie-as via een conjunctie met cusp 3de huis.
Ik heb dit jaar voor jullie geen tijdlijn beschikbaar, alleen een algemene 2017 teneurschets op basis van sec de nieuwjaarshoroscoop. Een tijdlijn van gebeurtenissen opstellen kost mij zeker
een week en die tijd ontbreekt me momenteel. Een aantal extra’s
naast bovenstaande 2017-prognose wil ik echter nog geven.

Overige verwachtingen voor 2017
• Het Ariespunt staat conjunct Sethos/2000 OM67/Rockefellia. Een zeer uitvoerig en complex voorbereide “vloek”
gerelateerd aan geldmacht, die een lang voorbereidingstadium
heeft doorlopen, vergelijkbaar met een vliegtuig dat lang aan
het taxiën is, en plots een hoge vlucht neemt. Een en ander is
afhankelijk van de transits in 2017 van actuele planeetstanden naar dit punt, maar omdat Vertex (lot waar niet aan te
ontsnappen is) en de cusp van het 7de huis (buitenlandpolitiek, verdragen, openbare vijandschap) er ook conjunct mee
staan is de kans op effectuering maximaal. De asteroïde Asia
staat tot slot ook conjunct met deze cluster. Deze toevoeging
van een geografische asteroïde is experimenteel, maar Azië
is in ieder geval theoretisch kandidaat voor het epicentrum
van dit aspect. (Daarbij staat China conjunct Zon). Pandora
(impact, deksel van de put) staat, het bovenstaande flankerend, in het tweede huis (financiën) conjunct Aten (ideologisch gedweep) en de orgasme-Centaur 2000 CO104 (ontlading) in Schorpioen.
• Zoals het er qua krachtverdeling voorstaat is deze verdeling
in het voordeel van de onafhankelijke media en journalisten,
protesterende menigten e.d., mits men alle tegengas op de
desinformatiemachine zeer feitelijk en grondig onderbouwt.
Social media-gezever en verwarde stukjes halen niets uit. En
iedereen die met repressie vanuit de medische, farmaceutische hoek, RADAR, etc. te maken heeft: lees Rupert Sheldrake’s boek The Science Delusion, dan kom je goed beslagen
ten ijs in de discussie, als een of andere idioot van het RIVM
of wat voor club dan ook weer de term “wetenschap” in de
mond durft te nemen. Er is géén wetenschappelijke consensus, waar men steeds mee wappert; alleen maar geloof en
propaganda en sponsormacht. Wetenschap is een trendge-
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correleerde variabele, géén referentiekader. Maar dat moet je
wel gestructureerd kunnen uitleggen.
• Bij het info wars-verhaal lijkt China een grote rol te gaan
spelen, of in ieder geval stevig het nieuws te halen (hypothetisch vanwege een conjunctie asteroïde China met Zon).
• In 2017 is er meer ruimte voor seks en humor dan in voorgaande periodes.
• Cuba lijkt in 2017 een of andere belangrijke historische
verbintenis aan te gaan met een ander land.
• In 2017 nemen de spanningen en confrontaties tussen regeringen en oppositiepartijen – waar deze laatste nog bestaan
– sterk toe.
• Het Vaticaan gaat een nieuwe ronde pedoschandalen in, net
als tien jaar geleden, toen de gecorrigeerde Zwarte Maan
Vaticaanteken Boogschutter binnenliep. De ongecorrigeerde
Zwarte Maan loopt al door Boogschutter, de gecorrigeerde
volgt ongeveer in de tweede week van februari.
• Er zullen conflicten of crises plaatsvinden met betrekking
tot voeding, voorraden, bevoorrading.
• De oorlogs-, en aanslagdreiging is helaas nog steeds reëel,
al kan deze met een sisser aflopen in de vorm van een slecht
nieuws aankondiging door de overheid, een buitenlandse
regering of een gevestigd instituut met aanzien (bij tvsheeple). De kans op slecht officieel nieuws dat onrust geeft
in verband met een bomaanslag is erg groot. Venus sextiel
Polania (Polen) stelt me voorzichtig wat geruster inzake
de NAVO-provocaties bij de Russische grens, maar Pholus
conjunct Polonia vind ik tricky.

Het zou mij niet verbazen als
er een groot onafhankelijk
nieuwsbureau ontstaat dat
veel status weet te verwerven.
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Centauren zijn een aparte
klasse van asteroïden, om het
simpel te houden, stuk voor
stuk chaosveroorzakers, die
met extremen, wonden, blinde
vlekken en systeemverstoringen
te maken hebben.

• Er komt meer discussie inzake de opdringerigheid van technologie en het kunstmatige in ons leven.
• De onderzoeksjournalistiek (aan de goede kant van de
streep) wordt slimmer, een stuk feller en veel strategischer.
Het zou mij niet verbazen als er een groot onafhankelijk
nieuwsbureau ontstaat dat veel status weet te verwerven. De
onderzoeksjournalistiek (Itokawa) is zeer gebrand op het
binnendringen en openbreken van dichtgeslibde desinformatiebolwerken (Itokawa conjunct Nessus) en wordt politiek actiever (Itokawa conjunct Pallas).
• Er gaan hele achterbakse processen plaatsvinden in verband met grote geldstromen, en er komt een slecht nieuwsaankondiging in verband hiermee, of een schandaal. De
geldstroom-Centaur 1998 BU48 aspecteert Italië, Rio de
Janeiro, Washington, Straatsburg (EU) en Mexico.

• Er komt diepgaand onderzoek naar verzekeraars.
• Geloofsdweperij en extremisme steken opvallend de kop op
en dit voedt ook de politiek. Vercommercialisering van het
geloof komt in de picture, of staatsreligie versus spiritualiteit
botst hard.
Samenvattend is het credo er een van Doorzetten! Het systeem
wordt namelijk ondanks de façade van verharding zwakker en
de informatieoorlog moet steeds slimmer en sluwer gespeeld
worden. Omdat de Maansknopen in de nieuwjaarshoroscoop
in Maagd staan (in Europa op cusp 12) is het verder cruciaal
zich niet teveel in details en/of kritiek omwille van de kritiek te verliezen, maar de grote lijn te pakken en consistent
strategisch te blijven om de aspiraties te doen uitkristalliseren
(Maagd). Het idealisme wordt op de proef gesteld en moet
juist nu extra worden gekoesterd (Crantor/Orius betekent dat
men de laatste vonk idealisme zal proberen uit te doven).  

• Er is grote kans op een soort van zuivering of uitbannen van
iets in de zorgsector, het leger of de politie, of in het geneeskundig circuit.
• Nessus conjunct 2007 OR10 is ongeoorloofd inbreken of
infiltreren in een groep, of duidt juist op groepen die iets
openbreken. Mercurius conjunct CERN/Hylonome verbindt op een vreemde wijze communicatie-informatie aan
verkrachting, ongeoorloofde inbreuk en populariteit. Het
zou op een geslaagde Anonymous-actie kunnen duiden via
hacks. Instituut CERN kan ook weer krantenkoppen halen.

Het boek Asteroïden-Gids zal medio februari 2017 verkrijgbaar zijn
via www.vamzzz.com
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