Uit: Christus en het mysterie van de graal, pagina 108, R. Steiner, voordracht 2-1-1914
Afkomstig van Johannes Kepler uit 1607:
“Ja, er komt weer een tijd waarin de oude astrologie in een nieuwe gedaante, in een
doorchristelijke gedaante tot nieuw leven mag komen, waarin men weer mag opzien naar de
sterren en hun mag vragen naar hun geestelijke schrift, mits men het maar op de juiste wijze
doet, mits men het doet, doordrongen van de Christusimpuls.
De Christusimpuls is door de ziel van de aarde in haar aura opgenomen, en dus mag de mens
die zich nu met zijn ziel ook in die aura van de aarde opgenomen voelt en die de
Christusimpuls meebeleeft, ook weer opzien naar wat in de sterren geschreven staat”.

Uit: De Chinese gnosis, pagina 450, J. van Rijckenborgh
“Want uitsluitend wanneer u de ziel zoekt, en u het web van het lot te dien einde wilt
ontwarren, eerst dan kan enige kennis met betrekking tot uw momentele ‘spinneweb’, als een
beeld van de totale levensopgaaf, u van enig nut zijn”.
(Note Paul Wink. De heer van Rijckenborgh waarschuwt tevens in dit boek zeer indringend
voor illusie en zelfmisleiding door onjuist gebruik van astrologie; hij geeft echter niet aan hoe
het dan wel juist beoefend kan worden, hij wijst het feitelijk af. Zie onder mijn visie.)
Na de tweede wereldoorlog heeft de heer van Rijckenborgh de visie dat: alleen als een mens
de ziel zoekt, een weg in zelf-overgave in Christus, een weg die naar uiteindelijke ‘bevrijding’
voert, het gegund is c.q. raadzaam kan zijn om de horoscoop voor zo’n mens te beoordelen.
(Zie het bovenstaande stukje uit De Chinese gnosis).
Voor mensen die deze weg niet willen gaan, of voor overige doeleinden, wijst de heer van
Rijckenborgh het trekken van de horoscoop af. O.a. vanwege valkuilen door onwetendheid en
illusies. Hij wijst op de belangrijkere astrosofie, ofwel kort gezegd de geestelijke astrologie.
Zie hierover meer op mijn site de lezing “Wat is het verschil tussen astrologie en astrosofie”.
Mijn visie is dat de horoscoop van een mens alleen beoordeeld ‘mag’ worden als tezamen met
die mens onderzocht wordt wat de particuliere lotsbestemming is in dit leven. Dus niet zoeken
naar een ‘beter’ leven, meer bezit en/of macht, roem e.a., maar proberen antwoord te vinden
waarom de ziel (die zoekt!) die specifieke weg wil gaan om die en die ervaringen op te willen
doen. Dus niet louter astrologisch opzoeken hoe je langs de kantjes van het leven kan lopen,
maar hoe je je nodige ervaringen, het waarom van je ervaringen bewust(er) kan worden en
dan krachtiger de ploeg ter hand kan nemen. Maar ook valkuilen onder ogen proberen te zien
opdat wellicht onnodig lijden minder kan worden. Weten doet zelfmedelijden ‘opdrogen’.
Verbonden worden met je lotsbestemming, dus met datgene waarom je ziel wilde incarneren,
geeft een enorme kracht tot (bevrijdende) handeling! De waarheid maakt nu eenmaal vrij.
De horoscoop is dus van zichzelf niet bevrijdend (het blijft dialectiek), maar kan een zinvolle
opmaat naar zelfkennis zijn, hetgeen uiteindelijk een basisvoorwaarde is om het bevrijdende
zielepad te kunnen gaan. Dit is astrologie op het hoogste niveau, in zekere zin ook astrosofie!
“Onderzoek alles en behoudt het goede”.
Paul Wink
ZIE HIERONDER VAN J. VAN RIJCKENBORGH UIT ‘HET ROZENKRUIS’ UIT 1935,

toen de heer van Rijckenborgh nog een ruimere visie had betreffende astrologie:

