NATUURLIJKE EN INTELLECTUELE ZODIAK
Toen ooit rond onze jaartelling de afspraken gemaakt zijn met betrekking tot het
bepalen van de zodiak stond de aarde 'toevallig' op 21 maart ook precies op 0
graden Ram van de natuurlijke of siderische zodiak, dus van de zodiakale Beelden.
Inderdaad verschuift dit punt vanwege de precessie, dit is nu al ongeveer 1 Teken.
Ooit trekt dat weer aan zodat in een zeer verre toekomst het weer zo precies
opnieuw begint. (Cycli van 12 x 2.160 jaar = 25.920 jaar).
De westerse astrologen werken alleen met de Beelden van de natuurlijke zodiak om
grote tijdsperioden aan te geven voor wereld en mensheid (zie o.a. mijn lezing over
het verschil tussen astrologie en astrosofie, vanaf mijn site te downloaden).
De Tekens van de intellectuele zodiak worden door de astrologen gebruikt als
exacte 30 graden perioden, aanvangend altijd op 21 maart 12 uur, met 0 graden
Ram, en verder precies verlopend hoe wij dat al jaren doen, alle jaren dus gelijk.
De (westerse) astrologen hebben feitelijk zelf een zodiak, de intellectuele zodiak,
gecreëerd van waaruit zij de horoscoop duiden. En die duiding klopt! Waarom?
Omdat deze intellectuele zodiak het gebied beslaat van de 'spiegelsfeer', een sfeer
om de aarde (ofwel de maansfeer), een gebied van aarde tot iets voorbij de maan,
die etherisch astraal is en alles in zich opneemt wat zowel van de aarde opstijgt van
gedachten, gevoelens en handelingen, alsook alles wat vanuit de kosmos daar
naartoe 'gedacht', geprojecteerd wordt door onder andere de hogere hiërarchieën
[van bijvoorbeeld de wezens van de 1e Hiërarchie: de Serafijnen, Cherubijnen en
Tronen, die de natuurlijke zodiak zijn in hun laagste fysieke aanzicht (= astrosofie).
Zij zijn het hoofdkruis, het vaste kruis en het beweeglijke kruis. Zij zijn de slang
Ouroboros: de begrenzing van de dialectiek, het zevende kosmische gebied].
Deze 1e Hiërarchie wezens projecteren de intellectuele zodiak naar de maansfeer,
en zo 'gelijkwaardig' als de echte zodiak, zodat zij voor ons werkzaam is als een
stabiele factor! Zij houden dus kunstmatig deze intellectuele zodiak werkzaam in
de 30 graden uitverdeling naar zodiakale graden/Tekens zoals wij die als astrologen
gebruiken! De verdeling naar Tekens en graden is daar dus precies zo werkzaam
alsof wij de echte natuurlijke zodiak voor ons hebben. Een genade dus van deze
hogere Hiërarchieën naar de mensheid, gedaan om zo, via astrologie en astrosofie,
dieper inzicht te kunnen krijgen in de mens met zijn opdracht hier op aarde!
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