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17.5 Een zomerse planetendans 
 
Waar zitten we in bij de aanvang van de zomer? 
 
-Er klinken steeds meer vragen over de beperkende maatregelen 
vanwege de corona impact, en ook over de rechtvaardiging van de 
maatregelen zelf. Demonstraties van Viruswaanzin.nl zijn verboden. 
De enige focus van de macht is een vaccinatie, die helaas voorheen 
nooit heeft gewerkt bij een virusinfectie. 
-Black Lives Matter is nu geheel de focus (net als vlak voor de vorige 
VS verkiezingen) om de onvrede op te richten. Waarschijnlijk is de 
dood van Floyd door een politieman weer een in scene gezette nep-
actie geweest, maar het weet de gemoederen internationaal wel erg 
op te zwepen. De voornamelijk door de democraten werkzame elite 
probeert met man en macht zich tegen de gang van zaken te 
verzetten door Antifa te betalen en aan te zetten tot beeldenstorm, en 
de lockdown erin te houden zodat de economie in het slop raakt. We 
zien de stuiptrekkingen van de oude machthebbers. 
-Er klinkt een steeds grotere roep om verinnerlijking en verduur-
zaming te stimuleren. Er komen meerdere adviezen om de landbouw 
te verduurzamen en de bodem te laten helen. Er wordt geroepen om 
minder en vooral duurzamer reizen cq. vliegen, nu ook vanuit de 
vliegmaatschappijen. 
-Het geld is nu achter de schermen echt aan het omgaan naar goud 
gedekt in plaats van dat het door schulden naar boven toe afgeroomd 
wordt. De Europese regeringsleiders, met name Merkel en Macron, 
en door hen ook onder andere Rutte, willen het liever bij het oude 
houden, zeggen geld te lenen en ons juist in de beperkingen doen 
geloven en aanduiden dat a) de coronadreiging er nog steeds is, b) de 
economie aan het verkleinen is. Terwijl GESARA wereldwijd kan 
worden geïmplementeerd en een basis geeft voor iedereen. 
-Steeds meer mensen verliezen hun baan als gevolg van eco-
nomische krimp. 
-Er zijn veel arrestaties aan de top, en corruptie dan wel hoogverraad 
zaken (o.a. tegen generaal Flynn, die nu wordt omgekeerd) komen 
aan het licht, waarbij in de VS hoge democraten bij betrokken zijn. 
-De Brexit wordt niet uitgesteld. Dit betekent mogelijk op den duur 
een nekslag voor de EU. 
-Herverkiezingen laten zien dat de oude machthebbers niet altijd in 
het zadel blijven. Zoals in Polen, Frankrijk en Suriname, waar 
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Bouterse nu echt verloren heeft. In Duitsland ontstaan nieuwe 
partijen die tegen de lockdown en al diens consequenties ageren. 
 

 

 
 
Wat gebeurt er aan de hemel? 
 
-Zomerzonnewende 21 Juni viel gelijk met een ringvormige zons-
verduistering, te zien van Zuid Europa tot in Azië. Daarbij maakten zon 
en maan een uitgaand vierkant naar Mars, en een quincuxaspect 
(150o) naar Saturnus, die aan terugbewegen is door de Waterman. 
Deze zonsverduistering geeft nieuwe onbewuste impulsen wat betreft 
veiligheid en gezin, wat zich gedurende de zomer verder zal kunnen 
uitwerken. Het vierkant naar Mars in de Vissen geeft grote emotionele 
bewegingen aan, die moeilijk een uitweg of vorm kunnen vinden. 
Hiermee heeft de massale demonstratieneiging te maken van de BLM 
beweging over de gehele westerse wereld, die met woorden (Mars-
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kracht) wordt opgeklopt. Daarnaast de censuur van grote massa-
media onder het mom van tegen haatzaaierij en racisme te zijn, maar 
die zeer gericht bepaalde meer conservatieve stemmen tot zwijgen 
wil brengen. De conjunctie van Mars met Neptunus doet dit geheel 
nog onduidelijker, zwevend- waterig worden zodat je aan de 
berichtgevingen haast geen touw kunt vastknopen.  
En Saturnus retrograde in de Waterman kun je in verband brengen 
met een vorm van socialisme zoals die door de nieuwe wereldorde / 
de globalisten agenda wordt gepromoot. Het uitgaande 
quincuxaspect van zon en maan naar Saturnus geeft grote innerlijke 
twijfels en onzekerheid aan welke kant we op willen gaan. 
-Op 28 Juni kwam Mars in de Ram. Dat kan aanzetten tot nieuwe 
wijzen van aanpakken waarbij niet zozeer de emoties, maar vooral de 
uitwerking van splitsende tendensen kunnen groeien. Oftewel nog 
meer actie wat betreft racisme en andere naar boven gehaalde 
ongelijkheid, zoals tegen de genderongelijkheid, lghtb  gemeenschap 
en ga zo maar door. 
-Op 30 Juni was de 2e conjunctie tussen Jupiter en Pluto in de 
Steenbok (op 13 November komt de laatste): Hierdoor kunnen de 
inzichten (Jupiter) in machtsstructuren (Pluto in de Steenbok) 
helderder worden, en leiden ook tot nieuwe inzichten. Aan de andere 
kant is er de grote roep van de WHO dat we naar de tweede golf van 
de corona crisis toewerken. 
-Op 1 Juli staan zon en Mercurius conjunct, en beiden vierkant op 
Cheiron. Hierdoor komen oude pijnen in verband met de individuele 
uitdrukking en de onderdrukking daarvan naar voren. Hier weten 
mensen de juiste bewoordingen voor te vinden en te beargumen-
teren hoe dit naar de toekomst anders kan gaan. 
-Op 2 Juli keert Saturnus terug in de Steenbok, en dat duurt tot 17 
December. Je hebt hierdoor weer een aantrekken van de macht, het 
gezag en ook stabiliteit. Al is die niet altijd even vrij, en blijft eerder 
hangen in de vorm dan in de vrijheid. We hebben blijkbaar nog even 
te gaan met de huidige machthebbers, want die zullen aan willen 
blijven, koste wat kost. Vreemd genoeg is de openbaring van GESARA 
en het nieuwe door goud gedekte geldsysteem mogelijk op 3 Juli, 
wanneer er niet teveel tegenwerkingen komen rond die tijd. Het geeft 
in ieder geval stabiliteit doordat hiermee de mondiale schuldenberg 
wordt kwijtgeschonden.  
-Op 5 Juli staat de volle maan in de Steenbok: hierdoor worden de 
mensen zich bewust van een verlangen naar emotionele veiligheid en 
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innerlijke vrede. Het is tevens een gedeeltelijke maansverduistering; 
waardoor oud zeer eruit kan, en geestelijke in het onderbewustzijn 
uitwerkende impulsen vanaf de zon kunnen er direct instromen op 
aarde, want de zon staat bij de andere, de noordelijke maanknoop 
die op de toekomst is gericht. 
-Op 8 Juli komt Mercurius vierkant op Mars te staan, wat de 
woordstrijd nog meer argumenten gaat geven. Felle kritieken over en 
weer, harde bewoordingen. En dit vierkant duurt vrijwel de gehele 
maand Juli. 
-Op 12 Juli loopt Mercurius weer direct (vooruit), en maakt de zon 
een uitgaande driehoek naar Neptunus: dit geeft helderheid in 
onderbewuste bewegingen en motieven, die hierdoor aan het licht 
kunnen komen. 
-Op 14 Juli Mars komt de zon in oppositie te staan met Jupiter en 
Pluto: dit geeft kans op een belangrijke doorbraak wat betreft 
machtsstructuren. Het kan duiden op doortastende actie, die nog 
wordt versterkt doordat op 20 Juli de nieuwe maan tegenover 
Saturnus gaat staan. Gevoelens van geborgenheid en vrede krijgen 
een nieuwe impuls, terwijl de machtsstructuren en hun 
consequenties meer in het licht komen te staan. Steeds meer mensen 
zien de verstarde houding van machthebbers, waardoor zij het 
vertrouwen in andere bewegingen leggen dan de gangbare 
autoriteiten. En rond 21 Juli komt de maan vierkant te staan op 
Uranus in de Stier, wat de nadruk kan gaan leggen op de noodzaak 
van verduurzaming in met name de landbouw, op grond van nieuwe 
uitvindingen en technieken (zoals ondergrondse irrigatie om meer 
bodemwater vast te doen houden zonder overmatige besproeiing). 
Mercurius maakt tevens een sextielaspect (60o) naar Uranus, 
waardoor de vernieuwingen ook kunnen worden beargumenteerd en 
makkelijker verspreiden door de samenleving. 
De zon staat tegenover de weer nauwer wordende samenstand van 
Jupiter, Pluto en Saturnus in de Steenbok, wat de machtsstructuren 
en autoriteitsneigingen van de top nog eens extra duidelijk maakt. Het 
zet de samenleving weer stevig onder druk. Maar nogmaals: hierdoor 
worden de zaken inzichtelijker (door Jupiter) en kunnen ook tot 
gerichte acties leiden. 
-Op 27 Juli maakt Venus vanuit de Tweelingen een uitgaand vierkant 
naar Neptunus: dat kan duiden op relatieproblemen, in de 
persoonlijke als ook in de mondiale sfeer, tussen staten en volken. 
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Het biedt mogelijkheden om hierin helderheid te krijgen en nieuwe 
relatievormen vast te leggen. 
Hier wordt nog op 28 Juli door Jupiter, op 30 Juli door Mercurius een 
schepje bovenop gelegd door beider vierkant op Lilith, de verborgen 
vrouwelijke/anima zijde van de ziel: het biedt nog meer 
mogelijkheden om open kaart te spelen voor relatieconflicten. Illusies 
worden makkelijker doorzien. 
De zon loopt verder en de spanningen rond de toch wel heftige 
samenstand van Jupiter, Pluto en Saturnus nemen dan verder in de 
zomer wat af. Op 21 Augustus maken de zon vanuit de Leeuw, 
Mercurius vanuit de Maagd quincuxaspecten naar de drievoudige 
samenstand. Hierdoor kunnen er ineens geheel vernieuwde en 
verfrissende geestelijk impulsen binnenkomen die voor oplossingen 
kunnen zorgen wat betreft leiderschap (Leeuw) waaraan niemand 
mogelijk heeft gedacht.  
-En naar de herfst toe ontstaan er nieuwe verhoudingen tussen de 
planeten, zodat de kaarten opnieuw lijken te worden geschud. 
Uitgangspunt voor een nieuw seizoen. De zon maakt een driehoek 
naar de drievoudige conjunctie, en Mars en Mercurius vormen er een 
T-kruis naartoe. Sociale rechtvaardigheid (Mercurius in de 
Weegschaal) en eigenbelang (Mars in de Ram) wat betreft de 
machtsstructuren (de conjunctie in de Steenbok) komen hierdoor in 
conflict. Mogelijk dat hier helderheid komt in de jurisdictie van de 
noodverordeningen, die ineens de grondwet lam hebben gelegd. 
Venus komt op de punt van een Yod-configuratie te staan, waardoor 
het emotionele leven en de gevoelsverbindingen vanuit 
gewoontelijke structuren (Jupiter en Neptunus in verband met het 
leven) pijnlijk aan het licht komen. Dat gaan we in de volgende 
Sterrenwijs nader belichten. 
 
Maar de planetendans in deze zomer zal met name bij het begin 
ervan een nogal verwoede en hete zijn. We gaan het allemaal 
merken. Dans je mee, of blijf je liever verder innerlijk mediteren? 
Beide zijn goede wegen om te volgen, want de bewustzijnssprong 
van mens en aarde is in volle gang. De rest er omheen is voornamelijk 
ruis. 
 
 


