INLEIDING, VOORBESCHOUWING, HOROSCOOP OVER 21-12-2012
Uit ervaring kan ik stellen dat in de horoscopen voor personen, landen en instellingen,
een progressief en een transitair aspekt, binnen haar orb, voor betrokkene werkzaam is.
Normaliter werkt het progressieve aspekt pas uit als een transitair aspekt dit aspekt versterkt.
Het astrologische credo is daarom ook ‘door samenwerking krachtig en machtig’.
In het leven van de mens zal dit aspekt direct de gebeurtenissen activeren die hiermee stroken,
en wel zo, dat dit in overeenstemming is met de geboortehoroscoop. Daarom zal eenzelfde
aspekt voor ieder mens toch net iets anders uitwerken, conform ieders horoscoop c.q. lot.
Zoals een geboortehoroscoop voor mensen, landen en instellingen pas in de loop van het
leven uitwerkt, ‘geactiveerd’ wordt door de progressieve en transitaire aspekten, zo laat een
‘geboortehoroscoop’ voor een gebeurtenis direct zien wat er op dat moment gaande is.
De horoscoop (de radix) laat astrologisch zien wat er dan werkelijk aan de hand is.
Maar nu lijkt het erop dat bij horoscopen voor (wereld)gebeurtenissen de werkzaamheid van
‘slechte’ radix aspekten niet altijd direct op dat moment actief is, maar een paar jaar later pas!
Alsof zij, net als bij een horoscoop voor een mens, pas actief kunnen worden bij toekomstige
corresponderende progressieve en transitaire aspekten! Hetgeen dus best bijzonder is!
De horoscoop van een mens of van een instelling laat zien wat er allemaal in het gegeven
leven dient te gebeuren, waarbij de progressieve en transitaire aspekten dit in de tijd activeren.
Terwijl de horoscoop van een gebeurtenis louter en alleen maar die ene gebeurtenis laat zien!
Dus geen mogelijke latere activering (van radixaspekten) door bijvoorbeeld toekomststanden.
(Dat die ene gebeurtenis direct een gevolg, een verandering in de wereld, in de loop van de
tijd, met zich mee kan brengen, is natuurlijk logisch, maar wordt in het betoog niet bedoeld)
Door voorlopig onderzoek kan ik aantonen dat de voornoemde bijzonderheid wel voorkomt.
Uit de aangehaalde voorbeelden kan geconcludeerd worden dat diverse ‘slechte’ radix
aspekten van (wereld)gebeurtenissen niet op dat moment werkzaam zijn, doch pas enkele
jaren later! Diverse voorbeelden laten zien dat er bij heel ‘slechte’ aspekten op dat moment
meestal weinig gebeurt. Terwijl een aantal jaren later, meestal wel onder een paar zwakkere
‘slechte’ aspekten, de ‘slechte’ (wereld)gebeurtenis, conform de eerste radix, pas uitwerkt!
Soms komt het voor dat er drie gebeurtenissen bij elkaar horen. Zeg maar als een
astrologische drietrapsraket fungeren, waarbij de eerste twee als een soort initiatie werken
(b.v. van ingrijpende veranderingen, hetzij ‘goed’ of ‘slecht’). Eerst is daar de ‘slechte’ stand
met min of meer ingrijpende wereldgebeurtenis, dan weer aansluitend zo’n soort stand met
dito gevolgen, en ten derde de echte (lange) uitwerking van dit al. Ook hiervan worden een
paar voorbeelden besproken.
Hieronder zijn dan diverse voorbeelden van deze zogenoemde twee- en drietrapsraketten.
Ze worden behandeld in chronologische tijdsvolgorde, aanvangende vanaf de ontdekking van
de zogenaamde drie mysterieplaneten en daarna de twee ‘zwarte lichten’. Echter omdat
Neptunus een mysterieus dromerig en vaag karakter heeft, heb ik er geen grote opzienbarende
wereldgebeurtenissen bij ontdekt. Het genoemde rakettensysteem begint pas echt bij Uranus.
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden wat nu ‘slechte’ aspekten zijn.
Bij uitstek zijn dit conjunct-vierkant-inconjunct-en oppositie-aspekten met/van Saturnus,
Uranus, Pluto en soms ook Neptunus. Tevens is de uitwerking het meest uiterlijk zichtbaar in
het Hoofdkruis (Ram-Kreeft-Weegschaal-Steenbok) dat namelijk middelpuntvliedend, naar
buiten werkt. En ook het Teken waarin de planeet staat heeft een belangrijke duiding.
Voor gebeurtenissen die qua (geboorte)tijd goed te herleiden zijn, doen ook de astrologische
Huizen mee. Het is ook zeer belangrijk te weten in welke Huizen de aspekten vallen. Voor de
vele gebeurtenissen waarvoor geen geboortetijd bekend is, doen de Huizen vanzelf niet mee.
En laten we tevens niet vergeten dat altijd van kracht is: “door samenwerking machtig”.

In 1781 wordt officieel de eerste van de 3 mysterieplaneten, Uranus ontdekt. En eigenlijk al in
1612 Neptunus door Galilei. Hij dacht namelijk met zijn telescoop een ster te zien, echter later
bleek uit zijn achtergelaten berekeningen dat hij niet een ster, maar Neptunus ontdekt had. In
1930 wordt Pluto ontdekt. Deze ontdekkingen luiden ook direct een verandering in de wereld
in conform de geaardheid van de ontdekte planeet. Bij de 1e, Neptunus, in begin 1600, was dit
een versluiering, een soort mystificatie van de bevrijdende weg, de weg van zelfovergave aan
Christus. Zie bijvoorbeeld de publicaties in die tijd van de Fama Fraternitatis, de Confessio,
en bij uitstek de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. En misschien heeft het ook
te maken met het begin van de laatste, 13e Baktun bij de Maya’s (1618-2012) die genoemd
wordt: “De transformatie van de Materie” (dit is ook het thema van de mysterieplaneten!).
Bij Uranus is het thema vrijheid, gelijkheid en broederschap; de principes van de Franse
revolutie. Bij Pluto is dit macht en magie (zie de coup van Hitler met alle gevolgen van dien).
Ons eerste voorbeeld is de Franse revolutie, als astrologische tweetrapsraket.
Op 29-6-1783 heeft de wereld een uiterst slechte planetenstand. Drie malefics, te weten
Saturnus (in Steenbok), Uranus (in Kreeft) en Neptunus (in Weegschaal) staan in het Hoofdkruis in een T-vierkant. Saturnus staat oppositie Uranus en vierkant Neptunus. Uranus staat
inconjunct Pluto. De enige goede stand, Neptunus driehoek Pluto, kan echter de voornoemde
slechte standen totaal niet compenseren. Zie in de bijlage de uitleg over voornoemde ‘slechte’
aspekten. En, voor zover bekend, gebeurt er in die tijd niets bijzonders.
Hoe anders verloopt het 6 jaar later op 14-7-1789 om ongeveer 12.00 uur te Parijs. De Franse
revolutie vangt aan met de bestorming van de Bastille, hetgeen het geboortemoment is.
De standen op dat moment zijn zeker niet slecht. Alleen de Zon maakt een inconjunct met
Pluto; een vierkant met de Maan, met Neptunus en met de ascendant, waarbij de Maan een
oppositie maakt met Neptunus en met de ascendant, alsmede vierkant op MC, en Saturnus
inconjunct Neptunus staat. Uit de gehele horoscoop is de Franse revolutie te concluderen.
(van de volledige uitleg van de horoscoop is in dit kader afgezien vanwege wijdlopigheid).
Hoe frappant, dat bij de zeer slechte standen 6 jaar eerder niets gebeurt, maar 6 jaar later deze
slechte aspekten pas uitwerken als de Franse revolutie, die echter uitbrak onder ‘normale’
standen. Waarbij nogmaals gezegd moet worden dat die (geboorte)horoscoop wel de lading
dekt, maar in het geheel geen bijzondere horoscoop is! Op zichzelf zou uit die horoscoop niet
zomaar een revolutie van die omvang te verklaren zijn! Nee, het zijn de slechte aspekten van
6 jaar eerder die werkzaam worden! Het lijkt wel of zij over de horoscoop van de Franse
revolutie heenvallen en haar versterken. Zie de kracht waarmee de revolutie aanving en ook
voortging, de enorme impact in de gehele wereld! De wissel die omgezet werd. Dat deden de
‘slechte’ aspekten van 6 jaar eerder!
Ons tweede voorbeeld is de eerste wereldoorlog, ook als astrologische tweetrapsraket.
Op 10-5-1909 heeft de wereld weer een zeer slechte planetenstand. Ook nu weer staan drie
malefics in het Hoofdkruis, te weten Saturnus (in Ram), Uranus (in Steenbok), en Neptunus
(in Kreeft), waarbij Saturnus vierkant Uranus en vierkant Neptunus staat, en Uranus oppositie
Neptunus en inconjunct Pluto. Dus weer een T-vierkant, en weer in het extraverte Hoofdkruis!
En wat is er nu gebeurd in die tijd? Voor zover ik weet niet echt iets bijzonders!
Maar 5 jaar later, op 18-7-1914, breekt de eerste wereldoorlog uit. Zo’n heftige, ingrijpende
wereldgebeurtenis moet toch wel een paar ‘slechte’ aspekten hebben? Ja, en wel Saturnus
conjunct Pluto, en Uranus inconjunct Pluto. Maar weer, net als bij de Franse revolutie het
geval was, zijn deze standen bij lange na niet zo slecht als het T-vierkant een paar jaar eerder!
Wel is het uitbreken van de oorlog uit zulke affliktiestanden te verklaren (zie verklarend
affliktie- overzicht), maar ook nu zou louter en alleen uit deze horoscoop niet de eerste
wereldoorlog te verklaren zijn (hooguit een kleine oorlog of conflict). Ook nu wordt het zeer
slechte T-vierkant uit 1909 pas in 1914 geactiveerd, en is de wereldsituatie wel hieruit te
verklaren. Dus ook nu weer een astrologische tweetrapsraket!

Ons derde voorbeeld is een astrologische drietrapsraket. Zij vangt aan op 28-10-1929, ook
genoemd Black Monday, waarbij de beurs 50% zakte, een miljoen dollar per minuut, in die
tijd! Hoewel de aspekten van deze horoscoop als normaal beschouwd mogen worden (weinig
slechte, redelijk veel goede aspekten), laat deze horoscoop wel heel goed de beurskrach zien.
Natuurlijk heel vervelend allemaal voor een groep mensen. Maar vervelende dingen van zulk
een orde telt de wereldgeschiedenis wel meer. Deze gebeurtenissen zijn niet echt zo bijzonder.
Maar eerlijk is eerlijk, sec uit de horoscoop van die dag zou je toch niet de grote omvang van
deze beurskrach verklaren. Het lijkt wel of de grotere impact (dan dat de horoscoop laat zien),
afkomstig is, versterkt is door enerzijds een nawerking van de astrologische aspekten die de
eerste wereldoorlog veroorzaakt hebben, en een weer aankomend zeer slecht T-vierkant 2 jaar
later, te weten op 28-10-1931! Alsof de één zijn schaduw laat nawerken, en de ander zijn
schaduw vooruit werpt. 1929 zit tussen twee T-vierkanten in en neemt van beide iets in zich!
Daarom noem ik Black Monday niet een echte rakettrap, maar een opmaat in de opgang naar
de echte eerste trap van de raket, de zeer grote wereldcrisis van (aanvangende) 28-10-1931.
En ja hoor, weer een T-vierkant in het Hoofdkruis van Saturnus (in Steenbok), Uranus (in
Ram), en Pluto (in Kreeft). Saturnus staat vierkant met Uranus en oppositie met Pluto, en
Uranus staat vierkant met Pluto. Een zeer krachtig T-vierkant van melefics! Bij de twee
vorige voorbeelden (met de tweetrapsraket) werkten de T-vierkanten niet op dat moment,
maar pas een paar jaar later uit. Nu werkt dit T-vierkant alwel uit in de wereld, echter alleen
als een jarenlange crisis, De Grote Crisis genoemd. Als het T-vierkant nu al uitwerkt, hoe
moet het dan straks niet uitwerken, als hij echt geactiveerd wordt? U raadt het al, als de derde
trap van de raket, als de tweede wereldoorlog! Maar nu eerst de tweede rakettrap. Die hangt
o.a. samen met de ontdekking van Pluto in 1930, waardoor macht en magie in de wereld
geactiveerd wordt (vòòr deze ontdekking werkte Pluto in de horoscoop minder dan nu).
De tweede trap is de coup van Hitler op 23-3-1933. Pluto (in Kreeft en exact conjunct op de
ascendant), en Uranus (in Ram in Huis 10) staan in het Hoofdkruis en vormen een vol
vierkant. Mars staat conjunct Neptunus die beiden oppositie Maan conjunct Drakekop staan.
Mars staat inconjunct Mercurius en Zon in Huis 10. En een Yod wordt gevormd tussen
Jupiter, Saturnus en Uranus. De enige goede stand is Pluto driehoek Venus.
Zoals R. Steiner bekend gemaakt heeft, zou in die tijd Christus gaan verschijnen in de wolken,
ofwel in de etherwereld. Dit is de witte magie van Pluto, waardoor de mens macht over
zichzelf kan verkrijgen door zelfovergave aan Christus. Echter, in plaats van Christus neemt
Hitler de macht (over anderen!) met zijn magie, de zwarte magie. De andere kant van Pluto.
En vooral omdat Pluto zo sterk staat in deze, sowieso sterke horoscoop, kan deze horoscoop
de tweede rakettrap genoemd worden. De horoscoop laat goed de coup, de greep naar de
macht, zien. Maar de directe invloed in de wereld, de wereldgebeurtenis zelf, is toch niet echt
schokkend. Dit strookt ook precies met deze horoscoop. De werkzaamheid van de eerste trap,
het zeer slechte T-vierkant van 1931, neemt deze gebeurtenis mee naar zijn eindpunt, de derde
trap, waarin hij zich kan activeren. Deze derde trap is de uitbraak van de tweede wereldoorlog
op 1-9-1939. Trouwens weer een aspekt van Saturnus en Pluto (vierkant), doch verder is er
niet veel bijzonders aan standen. Zie ook de eerste wereldoorlog! (Saturnus conjunct Pluto).
Ook nu, bij zulk een enorme wereldgebeurtenis, moet er wel een slecht aspekt zijn. En dit is
veelal van Saturnus en Pluto, zij zijn toch wel echte oorlog-gangmakers! Maar ook nu weer,
net als bij de eerste wereldoorlog, is deze oorlog echt niet alleen uit deze ene affliktie van
Saturnus met Pluto te verklaren. Ook nu weer activeert het zeer slechte T-vierkant van 1931
zich ten volle waardoor de tweede wereldoorlog te verklaren is! Het lijkt wel of het hierop
wachtte! Zo bij de tweetrapsraketten het slechte T-vierkant zich pas later activeert, zo werkt
het T-vierkant bij de drietrapsraket al wel iets uit bij zijn ontstaan, maar ook pas echt ten volle
enkele jaren later. Het vierde volgende voorbeeld laat weer een drietrapsraket zien waarbij de
derde trap wordt 21-12-2012! Wat zal dat gaan worden!

Het vierde voorbeeld, weer een drietrapsraket, vangt aan met de 1e crash in het WTC te New
York op 11-9-2001 om 8.50 uur. De horoscoop geeft zware afflikties in het Beweeglijke
Kruis en idem in de Lucht- en Vuurtekens vanuit Huis 2 en Huis 8. Zon, Saturnus, Pluto en
Zwarte Maan staan allen 90 graden van elkaar, dus als een dubbel T-vierkant! Dus staan zij
ook in oppositie (Pluto opp. Saturnus, en Zon opp. Zwarte Maan). Tevens staat Zon vierkant
Maan en inconjunct Uranus. Maan staat ook oppositie Mars, Mercurius vierkant Jupiter en
Venus oppositie Uranus. Er is geen ene gunstige stand! De inslag is volkomen te verklaren uit
de horoscoop. De standen staan zo cruciaal en slecht dat deze horoscoop/gebeurtenis een
zware impact in de wereld moet maken. Het lijkt wel een initiatie van het kwaad in de wereld!
Wel frappant dat precies rond die tijd J. van Rijckenborgh aangegeven had dat het Lectorium
Rosicrucianum, een geestesschool gericht op de Christelijke zelfinwijdingsweg, zich dan
dient te sluiten (zie Gnosis in actuele openbaring pag. 55 en 56, geschreven al in 1954!).
Het waarom van het samenvallen van deze datum is mij niet geheel duidelijk, maar het voelt
aan dat er verband is. Zie trouwens iets soortgelijks bij de coup van Hitler! Weer lijkt het erop
dat in plaats van de geestelijke (Christelijke) doorbraak het kwaad doorbreekt! Echter nu via
de Zwarte Maan. Nogmaals herhaal ik dat bij de astrologische tweetrapsraket het slechte Tvierkant zich pas een paar jaar later activeert. Terwijl bij de drietrapsraket de eerste trap al
redelijk sterk uitwerkt in de wereld, de tweede trap wat minder, maar beiden zich pas echt ten
volle activeren bij de derde trap. Zo ook in deze drietrapsraket. Iedereen weet hoe sterk de
impact in de wereld geweest is van de eerste trap, de inslag in het WTC. *
Maar de tweede trap is bijna iedereen ontgaan, te weten 27-7-2010. Toen was er weer een
zeer slecht T-vierkant in het Hoofdkruis! Mars conjunct Saturnus (in Weegschaal) staan beide
vierkant Pluto (in Steenbok) en oppositie Uranus die ook conjunct staat met Jupiter (in Ram).
Saturnus en Mars inconjunct Neptunus die ook conjunct Zwarte Maan staat. De Zon staat
oppositie Maan en inconjunct Pluto Mercurius staat inconjunct Uranus en oppositie Neptunus.
Er zijn maar een paar goede aspekten, namelijk Zon driehoek Jupiter, sextiel Saturnus en
driehoek Uranus. Maar wat is er tijdens deze slechte periode gebeurd? Voornamelijk water en
vuur problemen, enorme watersnoden en bosbranden. En dit is niet echt uit de horoscoop te
duiden. Wel rampen, maar onbekend van welke soort. En ook hier geldt weer dat dit soort
dingen in de wereld wel meer voorkomen, en niet alleen voorkomen in voornoemde slechte
horoscopen. Ook minder slechte horoscopen kunnen zulk natuurgeweld teweegbrengen.
Net als in de vorige drietrapsraket is dus de tweede zeker wel werkzaam (zie vorige, de coup
van Hitler). Maar net als bij de vorige zal alle kracht pas ten volle geactiveerd worden bij de
derde rakettrap. En wanneer zal dat zijn, en hoe zal het uitwerken?
De derde rakettrap zal volgens mij worden 21-12-2012 omdat dan onze zon conjunct staat met
het hart, het centrum van de Melkweg (Het grote Zwarte Gat, de woonstede van Sorath; en
voorheen, tijdelijk, van Christus!). Een gebeurtenis die maar één keer in de 25920 jaar
voorkomt! (Zie de impact een halve precessie, 12000 jaar geleden, toen de zon oppositie
stond, waarbij Atlantis vergaan is!). En tevens staat dan Pluto net oppositie de Zwarte Zon
(= 1x in de 248 jaar), zie uitleg verderop. Niet vreemd dat grote culturen als de Maya’s dit
moment ook zien als het aflopen van een grote tijd met de laatste Baktun (1618-2012), die zij
noemen: “De transformatie van de Materie”. En welke planeet transformeert nu het meest?
Juist, Pluto! Die in 1930 pas echt actief is geworden en nu op 21-12-2012 in Steenbok staat
oppositie met de Zwarte Zon, en vierkant Uranus, vierkant Maan, conjunct Zon en inconjunct
Jupiter. Het draait in 2012 om Pluto en de Zwarte Zon! Pluto, die ons aanzet tot ‘nieuw
leven’, tot Wedergeboorte uit Water en Geest! De horoscoop van 21-12-2012 (die trouwens
naar de gewone planeetaspekten niet echt bijzonder is, zeg maar normaal is) geeft wel een
geforceerde drang aan tot vernieuwing van alle schijnwerkelijkheid. Men is rusteloos en men
wordt min of meer gedwongen te komen tot verdieping. Karmische misstanden moeten

opgelost worden (Yod van Saturnus, Jupiter en Pluto). Het geweten spreekt, er is behoefte aan
vernieuwing van denken, van godsdienst, van een betere maatschappij, enz.
Maar het meest bijzonder is de oppositie van Pluto met de Zwarte Zon. De Zwarte Lichten,
Zwarte Maan (waar de Maan het verst staat van de aarde) en Zwarte Zon, zijn weliswaar
werkzaam geworden vanaf 1930, maar zij zijn echt geactiveerd vanaf ongeveer het jaar 2000.
En net zoals bij de mysterieplaneten het geval was, dienen ook zij zich te gaan manifesteren!
(Zie de rol van de Zwarte Maan in het dubbel T-vierkant bij de inslag in het WTC. Dit is ook
het begin van deze astrologische drietrapsraket). De stand van de Zwarte Zon (nu 13 graden
Kreeft) is het punt waar onze zon, in haar schijnbare ellipsbaan om de aarde, het verst van de
aarde staat. De Zwarte Zon brengt ons de kracht (in vrijheid!) die ons, de hele wereld, in
verbinding brengt met wat buiten ons zonnestelsel ligt, de Melkweg! Het gebied, het centrum,
waarmee onze zon op 21-12-2012 conjunct staat! En Pluto, die zowel conjunct staat met de
Zon en oppositie staat met de Zwarte Zon activeert en dynamiseert dit proces!! Hij dwingt ons
om ons ‘los’ te maken van de aarde/materie door Transformatie. Door ons te verbinden met
krachten van buiten ons zonnestelsel, interkosmische krachten (wat dat verder ook voor
krachten mogen zijn). Wellicht ook vuuretherkrachten (opbrekende en vernieuwende ethers).
Hetgeen in 1933 niet goed lukte door corrumpering van de ether-en astraalwereld door Hitler,
zou misschien nu wel gerealiseerd kunnen worden opdat de mens van ‘goede wil’ zich
optimaler met de Christuskracht zou kunnen verbinden omwille van het ‘bevrijdende’ pad.
Er breekt dus letterlijk een nieuwe tijd aan! Zowel de eerste als de tweede rakettrap zullen
zich gaan activeren in de derde trap van 21-12-2012. Dus zal het aspekt van Pluto met de
Zwarte Zon de gehele lading van de eerste twee trappen over zich heen krijgen! Een enorme
activiteit zal zich moeten gaan ontvouwen. Macht en Magie (zowel wit, Christus; als zwart,
Sorath) worden geactiveerd tot grote mogelijkheden. Maar natuurlijk alleen als de logica van
het gehele voorgaande betoog doorgetrokken mag worden naar deze derde trap!
Als dit werkelijk zo gebeurt, dan zal de impact van 21-12-2012 weleens de grootste van de
laatste eeuwen, misschien wel van de laatste 2 millennia, kunnen worden!
Vaak gaat zo’n vernieuwende tijd gepaard met natuurgeweld, reinigingen op/van de aarde
(met kans op zeer, zeer veel doden). Uranus in Ram staat dan (sterker) vierkant Pluto in
Steenbok en stimuleert zeker deze werkzaamheid! Ook kan dit moment de realisatie van de
voorspelling inluiden uit de Openbaringen van Johannes, de Apocalyps, betreffende de
scheiding van de schapen en de bokken (dit is de scheiding in de mensheid: van de mens die
transformeren wil in een god-mens, een ‘zuiver’ mens, een Manas, en van de mens die leven
wil als een degenererend dier-mens), en de ‘ondergang’, teloorgang van de wereld. Wellicht
ook wel het formele begin van het toekomstige gevecht van allen tegen allen, de wereldbrand,
het Armageddon, zoals de bijbel dit noemt. De ‘nieuwe’ tijd zal het leren.
DIT ARTIKEL IS GESCHREVEN JANUARI 2011 DOOR P.D. WINK, NOTE:
De bijzondere gebeurtenissen hierboven genoemd hebben voornamelijk betrekking op de
volkeren die het vijfde cultuurtijdperk vertegenwoordigen, de Anglo-Teutoonse volkeren met
Europeesche aanverwante volkeren. Zij volgen vanaf 1413 tot 3573 het Grieks-Romeinse
cultuurtijdperk op. Niet dat andere volkeren geen interessante gebeurtenissen te vermelden
hebben. Maar het speerpunt ligt nu eenmaal bij de volkeren van het 5e cultuurtijdperk.
*https://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/9-11-complex-t-nieuwe-boek-van-dr-ir-coenvermeeren/ Zeer aan te raden is het boek te lezen dat op deze link te vinden is!
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Nabeschouwing april 2014:
Op 21-12-2012 ging de instructiefilm Formatorium Accousticum Vitum in première in de
bioscoop te Wageningen. Deze film is gebaseerd op een studie van Munin Nederlander en is
uitgebracht door Imagilogos (zie www.imagilogos.nl).
Het boek van mijn vriend Munin Nederlander komt waarschijnlijk begin 2020 uit.
Een onderdeel van deze studie (en film) behelst het thema 21-12-2012.
Ook voornoemde schrijver is van mening dat 21-12-2012 een buitengewoon belangrijk
kantelpunt is in de mensheidsgeschiedenis. Werkelijk een bezinningspunt voor de mensheid
zoals door mij op het einde van mijn studie verwoord over de mogelijke impact van 21-122012. Wellicht wel het belangrijkste moment omdat de mens voor het eerst (sinds Christus)
voldoende zelfbewustzijn heeft om zelf! het lot van wereld en mensheid op zich te nemen!
Echter uit de studie van Munin Nederlander blijkt dat de mensheid vanaf 21-12-2012 een
herbezinningstijd van (max.?)19 jaar heeft onder bescherming van de geestelijke wereld, die
de overgang naar de ‘nieuwe tijd’ zo vloeiend mogelijk probeert te laten verlopen.
Het komt op mij over dat als de mensheid er in slaagt de sociale driegeleding van WatermanUranus, te weten: vrijheid van meningsuiting, een gelijke rechtspositie voor iedereen, en een
broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen (ofwel cultureel, politiek, economisch)
- en dit vooral in de Anglo-Teutoonse volkeren - op ruim voldoende niveau te brengen, de
geestelijke bewustzijnsontwikkeling zich voldoende kan ontwikkelen. (zie ook R. Steiner).
Lukt dit niet dan is een te snelle onderuitzakking, een ‘verdierlijking’ van de mensheid zeer
waarschijnlijk, zoals door Johannes aangegeven in de scheiding van de mensheid. Het wereldevenwicht kan dan zo verstoord worden dat de negatieve spiraal sterker wordt dan de
positieve spiraal van dat kleine groepje mensen die wel positief reageren op de impuls naar
zielebewustwording met dito levenshouding.
De geestelijke wereld probeert de mensheid (in 19 jaar?) tot innerlijke keuze te laten komen.
Als er dan voldoende positief tegenwicht is op de ingezette noodzakelijke negatieve
‘verdierlijking’ (volgens Johannes), dan kan de mensheid alsnog slagen in de opdracht van
deze tijd (dit is de ontwikkeling van de bewustzijnsziel door de mens die hieraan toe is).
Slaagt die (uiteindelijk kleine) groep mensen niet, dan kan de geestelijke wereld ingrijpen met
bijvoorbeeld grote rampen om de mensheid wakker te schudden met een soort van nieuwe
start, waarbij een heroriëntering van diverse waarden en normen, en een relativering op
materiële zaken deze nieuwe start kunnen opwaarderen tot voldoende positief vermogen om
te komen tot die noodzakelijke sociale driegeleding waar bovenop een ontwikkeling van de
bewustzijnsziel alleen maar mogelijk is. Dit mag niet onderschat worden!
Als uiteindelijk de vernieuwingsimpuls niet opgepakt wordt, of kan worden door een te sterke
Ahrimanische overmacht (want ook Ahriman spint garen bij rampen), dan is het mogelijk dat
de mensheid collectief onderuit zakt richting de heer van de materie (Mammon, Ahriman), en
de aarde incarneert in een ‘dode’ Jupiter (zoals beschreven in het boek Duin van Frank
Herbert). Dan zal de gehele mensheidsontwikkeling overgedaan moeten worden in een
nieuwe dag van Openbaring vanaf een nieuwe Maan, Aarde, Jupiter, Venus en Vulcanus.
(Volgens de Joodse literatuur is dit meer gebeurd). God de Vader laat nu eenmaal niet varen
de werken Zijner handen! Laten we hopen dat de nu geroepen mensen sterk genoeg zijn!
Als laatste een opmerking van de heer Jan van Rijckenborgh, reeds overleden grootmeester
van het Lectorium Rosicrucianum, die ooit in de vijftiger jaren zei dat juist werkelijk grote,
belangrijke gebeurtenissen voor de mensheid niet meer wereldaandacht krijgen dan louter in
de vorm van een krantenberichtje. En inderdaad, de gebeurtenis van 21-12-2012 was niet
meer dan een krantenberichtje. Het is natuurlijk aan de lezer wat hij/zij er zelf van vindt.
Paul Wink (zie voor meer informatie vele overige artikelen op mijn site)

