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13.6 De dans der planeten: actualiteit en innerlijke werking 
     

 

 

 
 
 
Wat is er gaande: 
 
-we hebben een vernieuwde 1e Kamer, met scherpe ruk naar rechts 
-ook een vernieuwd Europarlement, met meer polariteit, aanwas van 
rechts-nationalistische partijen, en een nog grotere versnippering 
-een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en van ook de 
Europese Bank; steeds dezelfde neo-liberalen die een plekje krijgen. 
-De acties van de gele hesjes in Frankrijk houden aan. Ook groeit de 
onvrede   in   andere   EU   landen   over  het  beleid  van  de  Europese 
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Commissie achter gesloten deuren.  
-we zijn getuige van de omkering van Russia gate naar FISA gate en 
spygate; er lopen meer dan 100.000 dagvaardingen tegen corrupte 
politici en ambtenaren, en de rechtszaken zijn begonnen achter 
gesloten deuren. De manipulerende elite in de VS wordt er actief 
uitgehaald met rechtszaken, een opschonen van de macht vindt er 
plaats. 
-achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het 
nieuwe goud- en goederen gedekte geldsysteem, het ‘Quantum 
Financial System, dat het gangbare op schulden gebaseerde geld dient 
te vervangen; GESARA voor heel de wereldbevolking staat op stapel. 
-Monsanto komt steeds meer onder druk met beleid tegen glyfosfaat 
-Brexit is opnieuw uitgesteld, en het is nog steeds niet helder welke 
kant het op zal gaan door de machtswisseling bij de conservatieven. 
Het heeft de Britse premier May de kop gekost. 
-Wereldoorlog III is net op het laatste moment voorkomen doordat 
president Trump van de VS de vergeldingsactie tegen Iran afblies, en 
met Rusland de duikboot-crisis oploste. 
-Er zijn nog steeds veel monetaire spanningen en handelsconflicten 
die om een oplossing vragen. De G20 in Japan heeft daar nog niet veel 
verandering in gebracht. 
-De rijken, van de grote internet ondernemingen en sociale media 
worden nog steeds rijker;  de toplaag van rijken bezit 55 % van alle 
aardse bronnen. En de kloof tussen arm en rijk blijft groeien. 
-De Chinese overheid, mede met behulp van Huawei, maakt zich 
schuldig aan spionagepraktijken op de eigen bevolking en ook op 
toeristen. Dat komt nu meer naar buiten, maar er wordt ook gewezen 
naar de Amerikaanse tech-giganten.  
-De eerste hittegolf van deze zomer is een feit. 
 
 
Hoe vinden we dit terug alles in de dans van de planeten? 
 
Ook dit kwartaal draait er weer veel rond de steeds nauwer wordende 
samenstand van Saturnus en Pluto, die eerst vol is in Januari 2020. En 
zij staan samen op de zuidelijke maanknoop, wat aanduidt dat dit oud 
karma is dat dient te worden vernieuwd, omgevormd. Aan de ene 
kant heb je de versteviging van status, autoriteit en uiterlijk vertoon 
door Saturnus, anderzijds de diepe wilsimpus om vaststaande oude 
machtsstructuren om te keren. De verhoudingen en zaken in de 
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maatschappij worden nog meer op de spits gedreven, waardoor de 
spanningen toenemen. We begonnen op 2 Juli gelijk met 
zonsverduistering, te zien in Zuid Amerika en de Pacific; de zon en 
maan stonden samen met de noordelijke maanknoop in de Kreeft, pal 
tegenover Saturnus en Pluto; de Kreeft heeft met gevoel en 
geborgenheid te maken, de eigen behoefte aan een stabiele 
emotionele basis. Nadruk ligt op gezin en kind hier, niet zozeer op de 
maatschappij. Je ziet ook bij de millennials een afkeer va de 
opgedrongen belangen van LHBT gemeenschap en van vrijheid van 
abortus en euthanasie ten koste van de familiewaarden.  Uranus die 
vanuit de Stier een quintielaspect maakt, geeft een versterking en 
uitvergroting van deze meer op het leven geënte waarden.  
Deze zonsverduistering en zijn effecten klinkt door in de gehele 
maand. Op 16 Juli komt er dan een maansverduistering, die bij ons te 
zien is. De maan saat dan samen met de Saturnus-Pluto-zuidelijke 
maanknoop conjunctie, wat het gevoel nog verder open zet voor de 
spanning van maatschappelijke structuren en de wens tot 
vernieuwing. Bij de zon in de Kreeft voegen zich Venus en Mercurius, 
waardoor het gevoel en denken ook wordt gericht op de emotionele 
zelfbeleving en het zoeken naar de oude waarden die zekerheid 
kunnen bieden. Hier kan oude negatieve astraliteit zijn weg vinden. 
Een goede verhelderende meditatie op de avond van de 16e Juli kan je 
veel innerlijk helpen te schonen. 
Wanneer in Augustus de zon, maan, Venus en Mars in de Leeuw 
samen komen, worden zij met een driehoek beschenen door Jupiter 
vanuit zijn eigen teken de Boogschutter. Nu kunnen moraliteit zich op 
een eigen wijze uit gaan drukken, en komt er een sterke nadruk op 
autonomie. Met Mercurius op de noordelijke maanknoop in de Kreeft 
kan het denken helpen om weer oude waarden via het denken in het 
bewustzijn te krijgen, en hiernaar ook de regelgeving richten. Uranus 
vanuit de Stier maakt daarbij het bewustzijn voor de waarden van 
natuurlijke, duurzame landbouw meer bewust.  
En naar de herfst toe geven de zon en Mars in de Maagd de krachten 
vrij van Saturnus en Pluto doorhun mooie driehoeksaspecten, 
waardoor er beweging kan komen in beider krachtophoping.  
Laten we hopen dat dit dat dit op een evenwichtige wijze gebeurt, wat 
goed mogelijk is met Mercurius en Venus die door de Weegschaal 
lopen. 


