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De twaalf sterrenbeelden van de dierenriem vormen een band 

om de aarde waar doorheen de zon, maan en de planeten bewegen. 
Ze zijn niet allemaal even groot en hebben elk een specifieke vorm. 
Vanuit de esoterie is bekend dat achter elk van de sterrenbeelden een 
hoge engel staat, een Cherubijn ofwel Harmoniegeest. Zij waren 
aanwezig bij de aanvang van onze kosmos, en in zich dragen zij het 
oerbeeld voor de mens en kosmos: van de voeten (sterrenbeeld 
Vissen) tot aan het hoofd (sterrenbeeld Ram). Van daaruit zijn wij 
mensen vorm gegeven, mede door andere engelengroepen. Het is 
ook hun taak om met hun kring rond ons zonnestelsel een ruimte te 
scheppen  waarbinnen  harmonieuze  bewegingen  kunnen plaats vin- 
den, zodat ontwikkeling mogelijk is. 

Aangezien wij mensen tot in ons fysieke lichaam af zijn en nu 
zelf innerlijk verder kunnen ontwikkelen vanuit ons ik, onze geest-
kiem, kunnen zij hun vormende werk naar ons toe loslaten, en zijn zij 
sinds de vierde eeuw bezig om een nieuwe kosmos voor te bereiden, 
die na voltrekking van de onze nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden 
kan bieden. Zij hebben hun harmonie scheppende werk doorgegeven 
aan andere engelen van lagere orde die zij zelf hebben geschapen. 
Deze heten de Geesten van de Omloopstijden. Zij werken vanuit de 
kring van dierenriemtekens, dus niet de sterrenbeelden. Astrologen 
werken veelal met de tekens. Deze staan ongeveer een sterrenbeeld 
ten achter in deze tijd. Dus bij de aanvang van de lente, op 21 Maart, 
wanneer de zon over de evenaar beweegt vanuit het zuiden, vangt per 
definitie het sterrenteken Ram aan, maar de zon beweegt dan door de 
Vissen. De twaalf sterrenbeelden zijn dus te bezien als oerbeelden 
voor onze vormen en ook ontwikkeling. Ze worden hierna een voor 
een besproken, voorafgaand aan de bewegingen waarmee je jezelf 
met hen in contact kunt brengen. 
	


