
DIERENRIEM, PLANETEN E.A., N.A.V. BOEK VAN MIKHAËL AÏVANHOV: “De 

dierenriem, sleutel tot mens en universum.” Samenvatting en aanvullingen: P.D. Wink. 

De sterrenbeelden en de planeten stemmen overeen met even zoveel hiërogliefen, heilige 

karakters. Indien wij die ontcijferen, worden ons de schepping van de wereld en de mens 

geopenbaard, hun gemeenschappelijke evolutie, hun identiteit en hun structuur. 

En wij kunnen dit omdat alles wat was en is, is opgetekend, gegrift in het astrale fluïdum, 

ofwel Akasha. Dit strekt zich uit tot de grenzen van het universum, wat voor ons de grenzen 

van de dierenriem zijn, want de cirkel van de dierenriem staat symbolisch voor de ruimte die 

God heeft afgebakend om de wereld te scheppen. Zo is de dierenriem het stoffelijke aanzicht 

van de Serafijnen en de Cherubijnen en verwijst zij naar de verschillende stadia van de 

schepping (zoals de Ram staat voor de manifesterende kracht, en de Stier de vormloze, 

ongeordende materie toevoegt, totdat uiteindelijk Vissen alles in zuiverheid laat versmelten, 

en alles naar de Oceaan van oorsprong terugkeert). Iedereen die incarneert betreedt de wereld 

van de dierenriem en wordt geketend in de magische cirkel van het lot, ook de meest verlichte 

wezens (al kan de verlichte mens, de Ingewijde, zich door een kroon, een cirkel van licht, die 

zich boven zijn hoofd manifesteert, ‘bewijzen’ van zijn verheven spiritualiteit: de opperste 

vrijheid, als zijnde het hoogste goed). De structuur die we in het universum aantreffen is een 

cirkel met een punt in het midden. Zie bijvoorbeeld een cel met een kern, een vrucht met een 

pit, maar ook ons zonnestelsel, en de dierenriem. De punt vertegenwoordigt de geest, en de 

ruimte om het punt heen vertegenwoordigt de materie (de straal vertegenwoordigt Christus). 

Alle impulsen van de geest stuiten dus op de grenzen van de ruimte, die door de materie in 

beslag wordt genomen, en komen dan terug op zijn beginpunt. Zodoende komt daarom alles 

wat wij denken en doen, via de materie ooit naar ons terug, nadat het de ruimte heeft 

doorkruist. De terugslag (van ons denken en doen uit het verleden) aan de grens van ons 

universum, de dierenriem, verklaart feitelijk ons lot, ons karma. Aanvankelijk was de mens 

een etherische bol met als uitdrukking een hoofd dat zich (als een kwal) verplaatste in een 

oceaan van vuur. Later verdichtte het vuur zich om lucht te produceren en werden de longen 

gevormd, daarna verdichtte zich een deel van de lucht om water voort te brengen en werden 

maag, buik en ingewanden gevormd. Tenslotte condenseerde een deel van het water om aarde 

voort te brengen en werden benen en armen gevormd. Echter alle elementen waren 

etherischer van aard en pas toen de mens zijn voeten werden geschapen, begon hij zich te 

materialiseren: en dit verliep van voeten, en als laatste naar hoofd. Terwijl het hoofd als eerste 

gevormd werd, werd het hoofd als laatste gematerialiseerd. Dit proces van involutie en 

evolutie vinden we terug in de dierenriem. De mens kwam tot stand via de involutieve weg 

van Ram, = hoofd, naar Vissen, = voeten. Terwijl het lentepunt zich evolutief, in 

tegenoverliggende richting beweegt, zoals de organen gematerialiseerd werden, beginnende 

bij voeten, = Vissen, naar hoofd, = Ram. Ook bij de planeten ten opzichte van de dierenriem 

zien we dezelfde tegenstelling. De sterrenbeelden klimmen naar de hemel van Ram naar 

Vissen, en de planeten draaien in omgekeerde richting. De dierenriem is echter (sinds half 

Atlantis) stabiel en onveranderlijk en vertegenwoordigt dus de 12 wereldbeschouwingen 

(geestesstemming), terwijl de planeten in beweging zijn, nooit op dezelfde plaats en ook niet 

in dezelfde volgorde staan. Zij staan voor het psychische en het bewegende in het lichaam 

(bloed, sappen, zenuwen) dat constant varieert, in tegenstelling tot het fysieke (dierenriem) 

dat een vaste plaats heeft. De planeten symboliseren prikkels, neigingen en gevoelens, - ofwel 

de zeven zielestemmingen -, en staan sterk in een dierenriemteken waar affiniteit mee is (bv 

Mars in Ram); zij putten dan kracht uit elkaar omdat zij elkaar begrijpen. Zo werken zij via de 

organen uit, en sterken of verzwakken ze, net zoals de planeten in een Teken sterk of zwak 

staan. Onze intellectuele, affectieve en fysieke organen worden dus sterker of zwakker 

naargelang de organen waardoor ze zich proberen te openbaren. Als u bijvoorbeeld de liefde 

in uw hoofd plaatst, werkt deze niet op dezelfde manier als wanneer u deze in uw hart sluit.  
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De eerste planeet in de sefirothische Boom van de Kabbala, van bovenaf gezien, is Saturnus.  

De week begint met zaterdag en Saturnus staat voor het 1e uur van zaterdag.  

De tweede planeet is Jupiter en deze staat voor donderdag en het tweede uur van zaterdag. 

De derde planeet is Mars en deze staat voor dinsdag en het derde uur van zaterdag. 

De vierde ‘planeet’ is de Zon en zij staat voor zondag en het vierde uur van zaterdag. 

De vijfde planeet is Venus en zij staat voor vrijdag en het vijfde uur van zaterdag. 

De zesde planeet is Mercurius en deze staat voor woensdag en het zesde uur van zaterdag. 

De zevende ‘planeet’ is de Maan en zij staat voor maandag en het zevende uur van zaterdag. 

Vervolgens zet de telling van de volgende uren van zaterdag zich voort in dezelfde volgorde: 

dus het 8e uur is Saturnus, het 9e uur is Jupiter, het 10e uur is Mars enz. 

Omdat het 1e uur Saturnus is, is dus ook het 8e uur Saturnus, maar ook het 15e en het 22e uur. 

Het 23e uur is dus Jupiter en het 24e uur is Mars. Na Mars komt de Zon, zodat de Zon het 

eerste uur is van de volgende dag, zondag! En Venus het tweede uur enz. tot aan het 24e uur 

van zondag dat behoort aan Mercurius. 

Na Mercurius volgt de Maan zodat de Maan het eerste uur is van maandag. 

Zo zijn dus alle uren van de dagen in volgorde gevormd naar de volgorde van de planeten van 

boven af gezien van de Kabbala. Ook de dagen worden aldus gevormd, waarbij dan bepalend 

is welke planeet het eerste uur is van die dag. Die dag is dus vernoemd naar die planeet: 

 

Zaterdag:   1e uur   saturnus  2e jupiter  3e mars  4e zon  5e venus  6e mercurius  7e maan 

                   8e uur    saturnus        jupiter       mars       zon       venus      mercurius       maan 

                 15e uur    saturnus        jupiter       mars       zon       venus      mercurius       maan 

                 22e uur    saturnus        jupiter       mars    

 

Zondag :     1e uur    zon  venus   mercurius   maan   saturnus   jupiter   mars 

                    8e uur    zon   venus   mercurius   maan   saturnus   jupiter   mars 

                  15e uur    zon   venus   mercurius   maan   saturnus   jupiter   mars 

                  22e uur    zon   venus   mercurius 

 

Maandag :   1e uur    maan   saturnus   jupiter   mars   zon   venus   mercurius 

                    enz. 

 

De dagen van de week zijn, in volgorde, aanvangende bijvoorbeeld met maandag: 

maandag = Maan, dinsdag = Mars, woensdag = Mercurius, donderdag = Jupiter,  

vrijdag = Venus, zaterdag = Saturnus, en zondag = Zon. 

Slaan wij er nu steeds één over, dan krijgen we de volgorde: 

Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter, Saturnus. 

Dit is tevens dezelfde volgorde als die van de Boom van de Kabbala van onder naar boven. 

 

Deze planeetvolgorde is afkomstig van het aloude geocentrische model, dit is feitelijk het 

geestelijke model, waarbij bepalend is de voortgang van de mens na zijn overlijden op aarde. 

Eerst verblijft de overledene in de maansfeer, dan bij verdere opgang in de mercuriussfeer, 

dan de venussfeer enz. tot aan de saturnussfeer.  

En bij reïncarnatie wordt de weg weer terugwaarts gegaan richting aarde. 

(Terwijl het latere heliocentrische model, met dus de Zon als middelpunt, feitelijk louter het 

materialistische model is, puur gekeken naar de stoffelijke omlopen: 

Zon, Mercurius, Venus, Aarde/Maan, Mars, Jupiter, Saturnus) 
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Zo kunnen wij dan de logica zien van de totstandkoming van de dagen, afkomstig van het 

geestelijk model, het geocentrische model.  

 

Hierin is dus zondag verbonden met dinsdag, dinsdag op zijn beurt met donderdag, donderdag 

met zaterdag, zaterdag met maandag, maandag met woensdag, woensdag met vrijdag, en 

vrijdag weer met zondag. 

Ofwel nogmaals, en dus weer vanuit het geocentrische, geestelijke model:  

Zon, Mars, Jupiter, Saturnus, Maan, Mercurius, Venus------Zon enz. 

 

Onderling verbonden, als kralen van een eindeloze rozenkrans, vormen ze een ketting 

waarvan de afwikkeling in de eeuwigheid wordt opgetekend. 

 

Iedere planeet is verbonden met levende intelligente entiteiten zodat dus ieder uur diverse 

entiteiten met zich mee voert, die werken aan mineralen, planten, dieren en mensen.  

En aangezien iedere planeet ook een bepaalde klank en kleur heeft, wisselt de symfonie van 

klanken met het uur, omdat de geesten elkaar opvolgen. De planeten, de dagen en uren van de 

week vormen een keten, een muzikale rangschikking, en zingen in koor voor de Schepper. 

Wij baden in de muziek van de sferen en via meditatie kan de mens erin slagen die symfonie 

van planeten en engelenhiërarchieën waar te nemen. 

Wij kunnen dus bewust worden en leven in overeenstemming met de kosmische harmonie. 
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DE ZES ASSEN VAN DE DIERENRIEM 

 

Naast het zon- en maanteken en de planeten zijn er in de horoscoop nog 4 belangrijke punten: 

Het bij de geboorte in het oosten opkomende sterrenbeeld, de Ascendant. Het in het westen 

tegenoverliggende ondergaande Teken, de Descendant. Het Teken dat het hoogste punt 

bereikt in het zuiden, het Zenith, en het tegenover liggend Teken in het noorden, het Nadir. 

Zo wordt dan de horoscoop grof in vieren gedeeld, en verfijnd in 12 delen, de Huizen. 

De Huizen zijn het terrein waarover het leven zich uitdrukt. En ieder Huis ondergaat de 

invloed van minimaal één Sterrenbeeld/Teken. Het Huis is de omgeving die je nodig hebt 

opdat de inhoud van het Sterrenbeeld en de planeten zich kunnen manifesteren en ontplooien. 

Het Huis geeft aan waar de lessen van het Teken en de planeten geleerd moeten worden.  

 

De eerste as, Ram-Weegschaal, staat voor uitwisseling tussen geborene en zijn partner,  

waarbij de eerste helft van de as overeenkomt met de eigen gemoedstoestand en de andere 

helft met de mogelijkheden om uitwisselingen te hebben met de andere sekse. 

De tweede as, Stier-Schorpioen, symboliseert de kracht: gevoelskracht, een overvloed van 

sensaties en hartstochten, en idem Schorpioen, het vermogen van spiritueel inzicht. 

De derde as, Tweelingen-Boogschutter, is die van studie: concrete opleidingen, en idem 

Boogschutter, abstracte, filosofische bespiegelingen. 

De vierde as, Kreeft-Steenbok, is die van de levenssituatie: familieleven, en idem Steenbok, 

positie in de wereld en het beroep. 

De vijfde as, Leeuw-Waterman, is die van de genegenheid: liefde en kinderen, en idem 

Waterman, vriendschap en spirituele verwantschappen. 

De zesde as, Maagd-Vissen, is die van de opoffering: het harde werken, de toewijding voor 

zieken, en idem Vissen, de zelfopoffering (bijvoorbeeld om zielen te redden). 

 

Deze 6 assen vormen 3 kruisen:  

(zodat ieder Teken 90 graden of 180 graden verschilt, dus een vierkant of oppositie vormt): 

Ram-Weegschaal loodrecht op Kreeft-Steenbok     : Hoofdkruis 

Stier-Schorpioen  loodrecht op Leeuw-Waterman   : Vaste Kruis 

Tweelingen-Boogschutter    op Maagd-Vissen        :  Beweeglijke Kruis   

 

En feitelijk is er nog de as Ascendant-Descendant en de kruisende as Zenith-Nadir  

(die trouwens zelden een precies kruis van 90 graden in een horoscoop maken). 

Over dit kruis van het lot (dat gegrift staat in iedere horoscoop) sprak Jezus toen hij zei:  

“Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te 

behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het 

behouden.” (Matt.10:38-39) 

De mens stuit in zijn leven op problemen die hij moet oplossen. Ons echte kruis zit in ons zelf 

en onze horoscoop is alleen maar de aanduiding van de problemen die we moeten oplossen. 

Moeilijkheden moeten niet ontlopen worden, maar hun betekenis dient begrepen te worden, 

en hier dient dan naar gehandeld te worden. Dat heeft een heilzame werking! De enige magie 

is doen! Kiest een mens voor de ‘juiste’, dit is vaak de moeilijke weg, dan worden heilzamere 

krachten aangetrokken dan als men voor de gemakkelijke weg kiest. 

Het kruis is het geheel van alle gelukkige en ongelukkige ervaringen die iedere mens moet 

beleven om er een les uit te trekken, en waarop hij zijn lagere aard, zijn egoïsme, zijn trots 

enz. kan kruisigen. Draag uw kruis zonder te klagen. 
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OVERZICHT LICHAMEN: (boven de dikke lijn de Geest, daaronder de ziel en het lichaam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens R. Steiner vormen de lichamen zich ooit als volgt om, uitgaande van 7 lichamen: 

het fysiek lichaam vormt om tot Geestmens, = van 1 naar 7, 

het etherlichaam vormt om tot Levensgeest, = van 2 naar 6, 

het astraallichaam vormt om tot Geestzelf,   = van 3 naar 5. 

De 3 zielelichamen, punt 4, 5 en 6, wijzigen in de loop van hun ontwikkeling het volgende: 

de gewaarwordingsziel berust op een gemetamorfoseerd astraallichaam,        = van 4 naar 3, 

de verstands- en gemoedsziel berust op een gemetamorfoseerd etherlichaam, = van 5 naar 2, 

en de bewustzijnsziel berust op een gemetamorfoseerd fysieke lichaam,         = van 6 naar 1. 

Het astraallichaam en de gewaarwordingsziel (3 en 4) vormen in zeker opzicht een geheel, 

zo vormen de bewustzijnsziel en het Geestzelf (6 en 7) ook in zeker opzicht een geheel, 

waardoor de lichamen zowel in totaal 7 als in totaal 9 uitgesplitst kunnen worden. 

 

Volgens J. van Rijckenborgh geeft de Wil van de Goddelijke Geest (9) zijn impulsen d.m.v. 

de verstandsziel (5) aan het Mentaallichaam of Denkvermogen (3) als denkstof, waarbij dan 

het zielemedium, het mentale bloed, zich in de stoffelijke hersenen openbaart als zenuwfluïde,  

dat de denkstof overbrengt van het mentale bloed (verstandsziel) op de stoffelijke hersenen. 

De Levensgeest (8), als geest van de goddelijke liefde en wijsheid, de verklaarder van het 

godsplan, de Christusgeest, geeft zijn impulsen d.m.v. de Aandoeningsziel (4), het astrale 

bloed, aan het Astrale lichaam (2). Deze impulsen bereiken het astrale lichaam als aurische 

lichtradiaties en vanuit de begrijpende liefde wordt vervulling begeert, die van het hart als 

dienende liefdekracht uitgaat als lichtvibraties. Het zielemedium openbaart zich via het bloed. 

De Menselijke Geest (7), als goddelijke werkzaamheid, geeft zijn impulsen d.m.v. de bewust- 

zijnsziel (6), het bloed, aan het Fysieke lichaam (1). Deze impulsen openbaren zich in 

handeling. Het zielemedium, het bloed, openbaart zich in de lymfe, die daadkracht sterkt.   
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Volgens M. Aïvanhov bezit de mens drie ‘lagere’ lichamen, die uit de elementen aarde-water 

bestaan, en drie ‘hogere’ lichamen, die gevormd zijn door de elementen lucht-vuur. Hierbij 

horen twaalf sterrenbeelden, twee voor ieder lichaam (als een as van twee tegenoverliggende 

Tekens); en tevens de planeten die elk hun invloed uitoefenen op zowel de lagere als hogere 

wereld (de lagere aanzichten en de hogere aanzichten in iedere planeet). Alleen de Maan, 

uitwerkend op het etherlichaam van het fysieke lichaam, wordt in de hogere lichamen 

vervangen door de Zon. De Zon geeft in feite de hogere, stralende, stabiele aard van de mens 

weer, terwijl de Maan staat voor zijn lagere, veranderlijke, schaduwrijke, onstabiele natuur. 

Saturnus en Maan/Zon heersen over het laagste en hoogste lichaam, 1 en 6, handeling en wil. 

Idem Venus en Mars heersen over de tussenliggende lichamen, 2 en 5, de gevoelsvlakken. 

En Mercurius en Jupiter heersen over de middelste lichamen, 3 en 4, de gedachtevlakken. 

 

Als voorbeeld nemen we Venus en Mars, die zich ‘laag’ openbaren in Stier en Schorpioen,  

en zich ‘hoog’ openbaren in Weegschaal en Ram, dus als 2 tegenoverliggende assen. 

En feitelijk zijn ze net zo complementair als de kleuren rood (Mars) en groen (Venus)! 

De lagere hartstocht/liefde van Venus/Stier trekt automatisch de lagere drift en geweld van 

Mars/Schorpioen aan. Andersom trekt de hogere onbaatzuchtige liefde en schoonheid van 

Venus/Weegschaal ook de hogere aspecten van Mars/Ram aan als beheersing, moed, 

verdediging, versterking van wat goed is. 

Zo ook verging het Adam en Eva die in het Paradijs*, de tuin van Eeden, leefden onder de as 

Weegschaal en Ram (= de Levensboom, die in het midden van de tuin stond), in het 

boeddhische bewustzijn, dus onder de hoge Venus en Mars. 

En door de, naar mijn mening, noodzakelijke behoefte om van de Boom van de Kennis van 

goed en kwaad te eten (om ooit een werkelijk vrij mens te kunnen worden!) verbonden zij 

zich met de lagere Venus en Mars van de lagere materie (astrale niveau, het gebied van het 

lijden), van Stier en Schorpioen (een soort geestelijke dood). Dit wordt ook wel de ‘zondeval’ 

genoemd. Zo verlieten zij het gebied van evenwicht en vrede naar de gebieden van seksuele 

hartstocht en geweld. Feitelijk schoven de Tekens er één op, van Ram naar Stier en van 

Weegschaal naar Schorpio. 

*In Lemurië verliet de mens het paradijs richting Aarde. Omdat pas later, in Atlantis de banen 

van de planeten stabiel werden, is de Venus/Mars-uitleg t.a.v. Adam en Eva symbolisch(?). 

 

DE AS MAAGD-VISSEN: 

 

Het symbool van Maagd is de zuivere, ongeschonden, reine schepping, die de Christuskracht 

op de wereld ‘neerzet’. Tevens is het het symbool van korenaren, van het (hemelse) brood.  

De Vissen staan symbolisch voor mensen, feitelijk het offer van de mensen.  

De as Maagd-Vissen is symbolisch het meisje met de korenaren. 

Het aanvangende Christendom staat onder deze as. Het ving aan toen het lentepunt vanuit 

Ram het Teken Vissen binnenging (op 21 maart 12.00 uur, = 0 graden Ram van de 

intellectuele Zodiac, wordt de hemelevenaar over de zon geprojecteerd richting natuurlijke = 

‘echte’ Zodiac, waarbij het kruisingsvlak van hemelevenaar en natuurlijke Zodiac, het 

lentepunt of equinox = snijpunt, genoemd wordt). Dit snijpunt loopt terugwaarts per 

sterrenbeeld in ongeveer 2160 jaar, ook wel een sterrenmaand genoemd. Zo zitten wij dus nu 

in de overgang naar het Waterman tijdperk, met nieuwe opdrachten voor de mensheid. 
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Wij gaan nu uit van de 7 basisplaneten, waarbij Zon en Maan als planeet genoemd worden:  

 

Maan  0   tot   4 jaar   conceptie, zwangerschap, geboorte, klein kind (gevoel) 

Mercurius 5   tot 14 jaar     jeugd, school en opvoeding (verstand) 

Venus  15 tot 22 jaar   puberteit en adolescentie (emoties, begeerte) 

Zon  23 tot 41 jaar    stichten van een gezin, baan (idealen, karakter, kracht) 

Mars  42 tot 56 jaar   bescherming van het gezin, promotie (macht, ambitie) 

Jupiter  57 tot 68 jaar   oogst van het gezaaide, levenservaring (overdenking) 

Saturnus 69 tot 98 jaar    inkeer, lichamelijke verschraling (afstand doen) 

 

Mercurius (het kind) heerst dus over Maagd (zuiverheid), en dit vinden we terug bij Horus en 

Isis en bij Jezus en Maria.  

En Jupiter (edelmoedigheid, welwillendheid) domineert in het Teken Vissen (leven in 

gemeenschap, opoffering, naastenliefde). 

Vissen en Maagd vormen dus samen de astrologische as van Christus.  

Feitelijk van de opdracht van Christus, te weten het 'vissen van mensenzielen', in zuiverheid 

en naastenliefde, het 'brood des levens schenken'. 

Volgens mij valt de geboorte van Jezus nog net in het Teken Ram zodat Jezus het 'Lam Gods' 

en de 'herder der schapen' genoemd wordt, en dat Hij sprak over de 'dag des oordeels' (dit is 

tegenoverliggend Teken Weegschaal). 

Waar het nu om gaat is het verhaal van de vermenigvuldiging van de vissen en van de broden. 

Zoals onze voeten vallen onder het Teken Vissen, zo valt onze zonnevlecht onder Maagd. 

En omdat de astrologische as van Christus ook Vissen-Maagd is, bestaat er tevens een 

verband met voornoemde lichaamsdelen. 

De zonnevlecht bevindt zich achter de maag en wordt gevormd door vijf gewone en twee 

halvemaanvormige zenuwknopen die de vorm van vissen hebben. 

Dat zijn nu de symbolen uit het verhaal van de vijf broden en de twee vissen (een mannelijke 

en een vrouwelijke). Zie tekening hieronder.  

Het 'onzichtbare zilveren koord' dat de mens verbindt met de grote Moeder Natuur, die het 

voortdurend voedt, en bij het overlijden verbreekt, is verbonden met de zonnevlecht, dat dus 

valt onder het Teken Maagd. De zonnevlecht bestaat dus uit twee halvemaanvormige zenuw-

knopen, de twee vissen, die de mens in staat stellen door de ruimte te reizen (hierover later), 

en de vijf gewone zenuwknopen, de vijf broden, die de vele cellen in het organisme voeden.  

Zo is ieder van deze vijf zenuwknopen verbonden met een punt van het pentagram, de punten 

die staan voor waarheid (hoofd), liefde (hart), rechtvaardigheid (handen), (= samen de 

driehoek), en met wijsheid en goedheid (= de overige twee punten van het pentagram). 

In het Evangelie is het symbool voor het kind dat de vijf broden en twee vissen brengt 

Mercurius, heerser van Maagd.  

Het volk, dat zijn alle cellen van ons organisme, wordt dus gevoed door de twee vissen en de 

vijf broden van de zonnevlecht. De twee vissen die dus ook staan voor liefde (Vissen) en 

kennis (Maagd). En dit is altijd onbeperkt uit te delen zoals de bijbel verhaalt. 

In Matth. 16:6-12 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Hoe is het toch mogelijk dat jullie niet 

begrijpen dat ik het niet over (stoffelijk) brood had?" 

Zo voedt dus onze zonnevlecht ons met geestelijk voedsel. En bij uitstek dient de mens nu 

'open' te staan voor Christus opdat Hij ons iedere dag met zuiver geestelijk voedsel, en met 

Liefde (Vissen) en Kennis des Heils (Maagd) kan voeden. Zo geeft Christus ons het middel 

om zelf uit de onuitputtelijke bron van het leven, die de werkelijke honger zal stillen, te 

putten. 
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Keten van zenuwknopen van de sympathicus. De Zonnevlecht zelf valt onder Maagd. 

Het instromende ‘levende water’ van Moeder Natuur valt onder Waterman. 

 

De astrologische as van Christus, de as Maagd-Vissen, beheerst het astrologische Huis 6 en 

Huis 12. Daarom ook dat Jezus door zuiverheid (Maagd=Huis 6) zieken genas, en tevens door 

beproevingen, opofferingen, verborgen vijanden, en verraad (Vissen=Huis 12) heen moest.  

Zo was dus het verraad van Judas noodzakelijk. 

Volgens mij was dit ook voor Judas een zwaar offer, omdat hij, naar mijn mening, zelf door 

Christus verzocht was Hem te verraden!  

Zoals reeds gezegd is werd Jezus geboren uit de Maagd en vertegenwoordigt hij Vissen. Toen 

Jezus de voeten van zijn apostelen waste voor het laatste avondmaal, wilde hij de belangrijke 

verbinding, de diepere betekenis tussen de voeten en de zonnevlecht laten zien (tussen Vissen 

en Maagd). Petrus wilde dit aanvankelijk niet, doch Jezus zei hem dat als hij ze niet mag 

wassen, hij niet bij Jezus kan horen! Toen Petrus antwoordde "dan tevens mijn handen en 

hoofd", zei Jezus: "Wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal 

rein..." (Joh. 13:2-11)  Los van het feit dat Jezus hierdoor ook een les in nederigheid toonde, 

zei hij hiermee tevens, symbolisch, dat de voeten wassen van een persoon die kwaad heeft 

gedaan, afzien is van wraak (dit zei hij zeker m.b.t. Judas!).  

Ook geeft een buiging naar de voeten een eerbetoon aan naar het ‘lagere’, de mens die ‘onder’ 

je staat. Want juist door die mens is je eigen opgang mogelijk geworden. 



                                                                          9 

 

Doch vooral wilde Jezus de opbouwende krachten van de zonnevlecht in zijn discipelen 

opwekken. Bekend is dat de voeten onderdompelen in een bad heet water verwijdend en 

aangenaam op de zonnevlecht werkt. Zeker als men gespannen of verward is, werkt een 

voetenbad, waarbij met aandacht de voeten gewassen worden, gunstig op de zonnevlecht en 

het bewustzijn. Dit kan zelfs een vorm van meditatie zijn. De voeten zijn antennes die door 

voetwassing, reiniging van onzuivere fluïdale lagen, optimaler functioneren.  

Zij vertegenwoordigen het fysieke vlak dat een mens achter zich dient te laten. Bewuste 

voetwassing, zowel letterlijk als overdrachtelijk, en geconcentreerd op de centra er boven en 

onder, werkt zuiverend en bevordert het loskomen van het fysieke niveau. De voeten staan 

voor de plaats waar de mens kwetsbaar is omdat wij fysiek* met het astrale verbonden zijn,  

en daarom zijn de voeten, die het meest materieel zijn, het eerst slachtoffer (Zie Achilles).  

Als de chakra's, die men in de voeten heeft, wakker worden, heeft de mens de mogelijkheid 

zich door de ruimte te verplaatsen (zie Hermes met twee vleugels aan zijn hielen waardoor hij 

kon reizen). Toen de discipelen van slag waren omdat ze Jezus over het water zagen lopen 

(feitelijk door de ruimte zagen reizen), berispte Jezus hen dat ze niet tot inzicht waren 

gekomen door wat er met de broden (mysteriën van de 5 broden) was gebeurd! (Marcus).  

Dit beklemtoont nogmaals hoezeer de verbinding tussen voeten en zonnevlecht te maken 

heeft met de mogelijkheid door de ruimte te reizen. 

De cellen van ons organisme zijn feitelijk levende wezens, dus ook die van onze voeten. Voor 

bepaalde cellen zijn onze voeten een school waar zij stage moeten lopen en ooit examen 

moeten doen. Want in het verleden kenden deze wezens geen bescheidenheid of 

vriendelijkheid, en daarom werden zij in de voeten geplaatst om die deugden te leren.  

En wanneer zij slagen, zal de kosmische Intelligentie tegen hen zeggen dat ze hoger op 

kunnen klimmen, bijvoorbeeld naar de longen, het hart of het hoofd, om daar de evolutie 

voort te zetten. En zo werkt karma ook voor mensen. Men wordt 'gestuurd' naar gebieden, 

volken, ouders enz. waar men bijvoorbeeld moet dienen en lijden om nederigheid, opoffering, 

rechtvaardigheid, te leren omdat men trots, hard en kwaadaardig was in vorige incarnaties. 

Toen Salomo aangesproken werd op zijn wijsheid zei hij:  

"Mijn voeten zijn wijzer dan ik, zij wijzen mij de weg!" 

Het karma van een mens loopt over zijn voeten, zij brengen u waar u zijn moet! 

*Naast de voeten zijn wij ook fysiek via de handen en het hoofd verbonden met het astrale. 

 

 

DE AS LEEUW-WATERMAN: 

 

De Zon staat voor de bezielende warmte en Mars staat voor vernietigende warmte, hitte. 

Saturnus staat voor de positieve koude van de meditatie, de intelligentie en de wijsheid. 

De Aarde staat voor de negatieve koude van scheiding en dood, het stilleggen van het leven. 

Adam en Eva aten in het Hof van Eden vruchten van de levensboom, die een bezielende 

warmte gaven. Vervolgens aten zij van de Boom van de Kennis van goed en kwaad, waardoor 

zij afdaalden op aarde waar kou, afscheiding (ook van bewustzijn), en dood heersen. 

En de lauwheid, die komt van de Maan, zodat deze zuivere Maan-menstypes kleurloos, 

zoutloos, dromerig, apathisch, wazig en/of besluiteloos zijn. Deze mens zal de Waarheid niet 

kennen, hij verkeert in het ongewisse. Vandaar de passage in Openbaringen 3:16: 

“Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.”  

Zo kan gesteld worden: Liefde verwarmt, en denken, wijsheid verkoelt! 

 

 



                                                                         10 

 

Nooit zal de mens het absolute nulpunt (-273 graden C.) bereiken omdat een kracht in de 

natuur dit verhindert. Ieder ding, ieder wezen heeft een vonk van het scheppende vuur van 

God, en deze vonk kan niet door mensenhanden gedoofd worden. De kou (o.a dood, haat, 

angst, jaloezie, trots, ontevredenheid enz.) probeert dit keer op keer, maar het licht, deze vonk 

is door ons mensen niet te doven. De goddelijke vonk in de mens kan door hemzelf niet 

vernietigd worden. 

 

Warmte en koude staan in verbinding met de as Leeuw-Waterman. 

Leeuw, beheerst door de Zon, staat voor het scheppende vuur. Maanden juli en augustus. 

Leeuw symboliseert het (kosmische) hart, dat leven en bloed geeft. Het is het 5e astrologische 

Huis, het Huis o.a. van schepping, liefde en kinderen. 

Tegenover Leeuw staat Waterman, geregeerd door Saturnus (d.i. in de telling van 7 planeten; 

in de telling van 10 planeten heerst eveneens Uranus over Waterman), en heerst over de 

winter. Waterman wordt uitgebeeld door een grijsaard (Saturnus), die de wijsheid in pacht 

heeft en die symbolisch water uitschenkt om de mensheid dit ‘levend water’ te laten drinken. 

De twee polen van deze as Waterman-Leeuw zijn dus wijsheid en liefde, de koude en de 

warmte, de bergen en de dalen. Als dus gesteld wordt dat iemand niet koud en niet warm is, 

dan betekent dit dat die mens geen liefde en geen wijsheid heeft! (Ofwel dat hij vóór Christus 

is, warm, als een wit magiër, of tegen Christus is, koud, als een zwart magiër). 

In Openbaringen 3:15-19 zegt de Geest tot de gemeente van Laodicea: 

“U bent niet koud en niet warm….Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur is 

gelouterd en u zult rijk zijn, witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u 

zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik 

liefheb, wijs ik terecht en bestraf ik.” 

 

Volgens de alchemie is goud verbonden met de zon, het is de verdichting van heilzame 

krachten, van zonnestralen. Leeuw beeldt het gezuiverde goud uit: de gesmolten spirituele 

liefde, die alles reinigt. (Zie etymologisch: liefde-leeuw, Liebe-Löwe, love-lion, lev-lavi). 

Witte kleren zijn een symbool voor zuiverheid (opgevat als het ontbreken van hartstocht)  

wat bij de wijsheid hoort (Saturnus, die zowel op de opdracht had om de mens in ‘rokken van 

vellen’ te kleden, om daarna, als Heilige Geestkracht deze klederen wit te wassen). 

Zalf voor uw ogen is Uranus, de waarheid die verbonden is met de ogen. 

(In oude inwijdingen wordt Uranus, in het Grieks Ouranos = Hemel, uitgebeeld als een oog 

dat boven de oceaan vliegt) 

Conclusie: De zon brengt ons het leven of de liefde. Saturnus brengt ons de wijsheid om 

onszelf mee te kleden, en Uranus stelt ons in staat de waarheid te ‘zien’ (o.a. helderzien,  

door imaginatie, via het 3e oog, de hypofyse; het etherische gezicht, zie J. van Rijckenborgh). 

Het tijdperk Waterman-Leeuw zal er dus een (moeten) zijn van waarheid, wijsheid en liefde, 

op nog hoger niveau dan de liefde-opdracht tijdens Vissen (altruïsme, liefde op mensenmaat: 

ieder mens heeft recht op voeding, kleding en onderdak; ofwel zoals Jezus zei: ”Alles wat u 

voor een ander hebt gedaan, heeft u voor Mij gedaan”). In de tijd van Waterman-Leeuw zal er 

een aanvang moeten komen van een synthese van liefde en wijsheid (van warmte en koude). 

De liefde-opdracht: “Hebt u naaste lief gelijk uzelf” zal ‘uitgebreid’ dienen te worden met de 

liefde voor de ziel. Dit is onze (geliefde) naaste ondersteunen in het vinden van zijn/haar 

lotsbestemming. En dit vereist een nog grotere inspanning dan de altruïstische Vissen-

opdracht (die wel blijft staan!), namelijk een werkelijke diepe interesse in deze mens hebben, 

gepaard gaande met soms grote opofferingen (bijv. iets van het karma meedragen). Ofwel 

zoals Christus zei: “Alles wat u van een ander begrepen hebt, heeft u van Mij begrepen”. 
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Doch aan deze waarheid, dit inzicht (ook imaginair waargenomen (=Uranus!), hangt dus een 

prijskaartje van medeverantwoordelijk te zijn voor die andere mens. En het is deze prijs die 

vrijwillig ‘betaald’ moet worden. Ons (onder)bewustzijn bepaalt hierbij onze (ziele)staat van 

zijn, of wij die prijs echt willen betalen, en niet louter dit alles begeren met ons ik, waardoor 

dan de nieuwe helderziendheid (dit is niet de Atlantische!) achterwege blijft.  

Om bemind te worden, moeten we in Leeuw en in Waterman zijn, tussen Saturnus, de oude 

Adam, en de Zon, de Christus, hij die geboren is uit de stam van Juda.     

De twaalf zonen van Jacob zijn de voorouders van de twaalf stammen van Israël, en elke stam 

is verbonden aan een dierenriemteken.  

Die van Juda stemt overeen met Leeuw en uit deze stam werd Jezus Christus geboren. 

En als de Geest tenslotte zegt in Openbaringen 3:21: “Wie overwint, zal samen met mij op 

mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op Zijn troon 

zit,” dan wordt met troon bedoeld het teken Leeuw, waarop de Zon, de Christus, gezeten is. 

De mens die de haat en de dood (innerlijke kou) overwint, zal heersen op de Troon van God. 

Zo is dus de as Vissen-Maagd: Christus als opoffering in mensendienst in volkomen 

zuiverheid ‘brood en vis’ schenkend. En is idem Waterman-Leeuw: Christus’ liefde-wijsheid. 

 

DE 2 ASSEN VAN HET VASTE KRUIS: STIER-SCHORPIOEN / LEEUW-WATERMAN 

 

De Egyptische Sfinx is een voorstelling van genoemde twee assen m.b.t. de vier elementen;  

zij heeft het hoofd van een mens (luchtteken Waterman, oorspronkelijke naam Watermens), 

het lichaam van een stier (aardeteken Stier), de poten van een leeuw (vuurteken Leeuw), 

en de vleugels van een adelaar (waterteken Schorpioen, hierover meer hieronder). 

Ook in de openbaring van Johannes (4:8) treffen we deze figuren aan wanneer hij spreekt over 

de vier heilige Dieren die voor de Troon van God staan en voortdurend ‘heilig is God’ zingen: 

het 1e lijkt op een leeuw, het 2e op een stier, het 3e op een mens, en het 4e op een adelaar. 

In de oorspronkelijke dierenriem nam de Adelaar echter de plaats in van de Schorpioen.  

Door slecht beheerste scheppingskracht (seksuele driften) is de Adelaar ‘gevallen’ en in een 

Schorpioen ‘veranderd’. De Adelaar is ‘gevallen’ omdat hij gegeten heeft van de Boom van 

de Kennis van goed en kwaad. En astrologisch beheerst Schorpioen ook de seksuele organen. 

Valt de mens nog verder dan verandert de Schorpioen/Adelaar in een gier (en de Leeuw in 

een hyena). Ook Uranus beheerst de hypofyse en alzo dus ook de scheppings/seksuele kracht. 

De Waterman is de mens, uitgebeeld als een oude man die (levend) water uitschenkt. Hij is 

het denken, het weten (zowel van Saturnus als van Uranus: helderzien/weten). Het levende 

water moet alzo vrucht dragen. Waterman is niet verbonden met de hersenen, maar met de 

zonnevlecht, de enige die levend water in u kan laten stromen. Zie Johannes 7:38, waarin 

gezegd wordt: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.” 

Dit was al een voorspelling van het Watermanprincipe dat ooit de mens eigen zal worden. 

 

Het Watermantijdperk vangt officieel pas over ruim 400 jaar aan, dan komt het lentepunt echt 

in het sterrenbeeld Waterman, maar de eerste sterren uit Waterman hebben vanaf ongeveer 

1781 na Chr. reeds bemoeienis met de aarde (door de ontdekking van Uranus). 

Zie bijvoorbeeld de Franse revolutie met het Waterman-credo: gelijkheid, vrijheid en 

broederschap (politiek-cultuur-economie); universaliteitsidee; die Zauberflöte van Mozart;  

als luchtteken technisch: de industriële revolutie, uitvindingen; ontdekkingen; beheersing van 

het luchtruim, vliegtuigen, raketten,  telecommunicatie, auto’s, computers, enz. 



Wat zorgen baart is de negatieve invloed van Saturnus en Uranus. Saturnus die blokkeert, 

pest, verlamt, en Uranus die ongelukken, schokken, explosies (geestelijk en stoffelijk, 

bijvoorbeeld bevrijdingsacties en atoombommen), en geweld, splijting veroorzaakt. 

Daarom zal het Watermantijdperk, feitelijk al begonnen na de ontdekking van de heersende 

planeet Uranus in 1781, ook grote breuken met zich mee brengen.  
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Echter, zolang het levende water er niet is, blijft kennis theorie die niet leeft. Het gaat dus niet 

louter om geleerdheid (waarbij men door breinpluk hooguit een salonfilosoof kan worden), 

maar om Levendmakende Ware Kennis, om Pistis (Maagd), die verklinkt met de Sophia 

(Waterman), met de Wijsheid. Men heeft dan de Kennis van het ware leven en men kan dan 

weer in harmonie met de kosmische wetten leven. Kennis verbonden met het hart wordt 

Intelligentie, het geweten. Dit te vermogen wordt ons, door Waterman-Leeuw, in de as van 

het vaste kruis met Stier-Schorpioen, nu in deze tijd optimaal aangereikt. 
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De dierenriem bestaat uit twaalf tekens, met als basis de vier elementen, in astrologische 

volgorde: vuur, aarde, lucht en water, die zodoende ieder een driehoek vormen. 

De driehoek van het water (Vissen-Kreeft-Schorpioen) wordt esoterisch uitgebeeld o.a. met 

de punt naar beneden (zie tekening). Hierbij vertegenwoordigt Kreeft het laagste punt, ofwel 

de incarnatiekracht, de materialisatiekracht, de kristallisatiekracht, de involutiekracht.  

En zoals het water daalt (net als materie indaalt), zo stijgt het vuur (geest), zodat het vuur een 

driehoek met de punt naar boven is. 

Vissen hebben een zwemblaas waardoor zij zich verticaal kunnen bewegen. In de evolutie 

(eigenlijk involutie) gebruikten sommigen die zwemblaas niet goed en zakten naar de bodem 

waar zij zich van een dik pantser bedekten en kreeften werden. Zij verhardden en gingen zelfs 

zijwaarts en achteruit over de grond kruipen.  

Wat een metafoor voor vele mensen die onintelligent, egoïstisch, materialistisch, loom en lui 

werden en zich uiteindelijk gingen verbergen als kreeften, als getransformeerde vissen!  

Zo zou je kunnen stellen dat de Kreeft is als een vis die schaaldier is geworden, ofwel, de 

mens die door involutie in de materie is getrokken en hard, verstard, versteend is geworden. 

En als hij nog verder achteruit gaat, nog meer involueert, wordt de kreeft een schorpioen, 

boosaardig, venijnig, giftig, in staat anderen en zichzelf te doden met zijn gifangel. 

Onder het zeventallig planetenstelsel heerst Jupiter over Vissen en de Maan over Kreeft. 

Jupiter-mensen neigen tot uitdijen, tot zwaarlijvig en passief worden. Zij neigen tot settelen 

met veel materie om zich heen. Zij zijn dus op weg om een kreeft te worden! Of wellicht na 

volharding (=verharding) een schorpioen! 

Onder het teken Vissen vallen onze voeten die ons overal doen heen begeven.  

Kreeft beheerst onze maag, en brengt bij een vraatzuchtig en lui mens een verstoring in het 

uitscheidings-systeem teweeg, bederf en gif veroorzaakt, hetgeen valt onder  Schorpioen. 

Zie alzo in het kort de weg van de involutie, de afdaling in de materie:  

De mens die niet meer vermag in de oceaan van het leven te zwemmen (Vissen), in de materie 

‘valt’ (Kreeft), ziek wordt en sterft (Schorpioen).  

Uit deze val kan men komen door de drie krachten van geloof, hoop en liefde. 

Door deze krachten kunnen we het proces van verstening, van afdaling in de materie stoppen. 

Het geloof, verbonden met Vissen, het teken van religie, stelt de mens in staat de moeilijkste 

veranderingen te bewerkstelligen (‘bergen te verzetten’).  

Het geloof is de zekerheid van de dingen die men nog niet ziet en weet; ofwel de zekerheid 

van alles behalve van wat de zintuigen aandragen. 

De hoop, verbonden met Kreeft (De pantser-helm van de Hoop), teken van overvloed en 

vruchtbaarheid, ondersteunt als een van binnenuit zuiver weten.  

De hoop die waarlijk doet leven! (Dus niet de hoop op beter!). 

De liefde, verbonden met Schorpioen, teken van transmutatie en (seksuele) scheppingskracht, 

schenkt de mens het vermogen tot universele liefde die zichzelf opoffert voor allen en alles.  

Zoals u wellicht weet valt het teken Vissen onder het laatste astrologische huis, het twaalfde. 

Waarom? Omdat lijden, verdriet en druk ons geloof kunnen vergroten, en deemoed schenkt. 

En zonder deemoed is de mens te weinig ontvankelijk voor de Christuskracht.  

Waarom plaatst Kreeft, het 4e Huis, ons voornamelijk voor het verleden, materiële dingen? 

Om ons te verplichten de hoop in ons levend te houden. Onze genen, oorsprong te beseffen. 

Waarom staat Schorpioen, het achtste huis, voor de dood? Omdat de dood een dreiging is 

voor de persoon die niet ‘juist’ kan beminnen. Het zwaard van de liefde hakt het onreine uit. 

De driehoek van het water: Vissen-Kreeft-Schorpioen; Geloof-Hoop-Liefde. 

Dus zowel de involutie als de evolutie wordt ingezet door de driehoek van het water! 

En met welke driehoekskracht wordt de evolutie ondersteund, ingezet? 
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De driehoek van het vuur, met de punt omhoog: Boogschutter-Ram-Leeuw. 

Ram heerst over het hoofd en symboliseert het hogere geïnitieerde denken, de wijsheid. 

Leeuw heerst over het hart en staat voor gevoel, de liefde (een groot hart). 

Boogschutter heerst over de dijen, en staat voor beweging, handelen; dit is de realisatie van 

gedachten en gevoelens in de materie. Ook wel de mens die de rede heeft laten zegevieren. 

Kijk naar het symbool van Boogschutter, de centaur, waarbij het lagere wezensdeel, het 

paardenlichaam rent/werkt, in dienst staat van het ideaal, het hogere, als een weloverwogen 

handeling, uitgedrukt door de boog om een pijl af te schieten, precies naar het doel.  

Zo staat Ram, als het lam (Gods), tevens symbool voor opoffering en liefde, als Christus. 

Wat ontstaat is een symbiose van voelen (Leeuw) en denken (Ram) met de hoge rede 

(Boogschutter); ofwel denken met het hart en voelen met het hoofd (hetgeen in zekere zin 

werkzaam is in imaginatie, inspiratie en intuïtie). Het hart heeft zich ‘vergroot’ tot het hoofd. 

De profeet Jesaja (Jes. 65:25) had het over de dag dat de wolf (Ram) en het lam (Ram) samen 

zouden grazen. En dat de leeuw (Leeuw) en het rund (Stier) beide stro eten,…en een slang 

(Schorpioen) die zich zal voeden met stof. Tevens staat in Jes. 11:7 dat bij het hol van een 

adder een zuigeling speelt, en een kind met zijn hand naar het nest van een slang graait. 

Dus de leeuw (Leeuw), het lam (Ram) en de mens (Boogschutter) die in vrede samen leven, 

de driehoek van het vuur, de driehoek van de evolutie, de nieuwe wereld die komt. 

De zuigeling, het kind is ook symbool voor Waterman, oorspronkelijk Watermens genoemd. 

Het bovengenoemde is dus ook de as Leeuw-Waterman en Stier-Schorpioen, als vaste kruis, 

dat de Sfinx vertegenwoordigt, de nieuwe, opgestane mens (zie enkele pagina’s hiervoor). 

De vereniging van de geest en de materie, de twee driehoeken ineen, de Davidsster. 

Driehoek van vuur:                    

Denken, voelen, handelen                                      

Ram, Leeuw, Boogschutter           

Driehoek van lucht:                                       Samengevat in de zeshoek, 

Tweelingen, Weegschaal, Waterman                                    Davidsster of Salomonszegel:   

         De kwint-essence; de vijfde ether                                                                                

 

Driehoek van water:                                               

Geloof, hoop, liefde 

Vissen, Kreeft (onderste), Schorpioen 

 

Driehoek van aarde:                               N.B. Het symbool van water en aarde 

Stier, Maagd, Steenbok                                              wordt nog weleens met elkaar verwisseld. 



Mercurius, de steen der wijzen (de hoeksteen Christi). 

De verbintenis van de Zon met de Maan brengt het kind Mercurius voort. 

Het symbool van Mercurius wordt aldus gevormd door een zonneschijf met daarop een 

maansikkel (als een rib van de zon), en onder verbonden door het teken  +  dat van de aarde 

is, maar ook van de rekenkundige (optel)som. Zo kan verklaard worden waarom er in Genesis 

staat dat God Eva (vrouwelijk, Maan) heeft geschapen uit een rib (de maansikkel lijkt op een 

rib) van Adam (mannelijk, Zon), die dus door een intelligente samensmelting van de twee 

beginselen, het kind Mercurius voortbrachten. Eva betekent ook “Het tegenbeeld van Adam”. 

Ook staat de afbeelding voor Mercurius symbool voor twee mannelijke en twee vrouwelijke 

elementen, resp. mannelijk: Zon, Mercurius en vrouwelijk: Maan, Aarde. (De Duitsers kennen 

nog in hun taal de ‘oude’ situatie toen de Zon vrouwelijk was en de Maan mannelijk was.) 

En als laatste staat de afbeelding ook symbool voor de vier elementen: 

Vuur (Zon), lucht (Mercurius), water (Maan) en aarde (Aarde).  

Mercurius, de steen der wijzen, die de alchemisten zoeken, is in werkelijkheid een symbool 

voor de transformatie van de mens. De alchemist werkt ‘materie-omvormend’ met de Zon en 

de Maan, met het mannelijke en vrouwelijke beginsel van de wil en de verbeeldingskracht.  

Zo wordt hij stralend (Zon) en zuiver (Maan). 

Astrologisch verhoogt de Zon zich in Ram en de Maan verhoogt zich in Stier. 

En zoals Mars de heerser is van Ram, zo is Venus de heerser van Stier. 

Door dus te werken met Zon en Maan (die zich verhogen in Ram en Stier) kan de dynamische 

actieve wilskracht van Mars en de seksuele kracht van Venus gesublimeerd worden tot 

geestelijke, goddelijke vermogens, tot magische kracht, dat symbool staat voor Mercurius! 

Zodoende zijn er mensen, die ooit door seksuele driften werden gekweld, de meest sublieme 

mensen geworden door juiste opoffering: omdat ze die kracht konden transformeren. 

Zij die er op een dwaze manier tegen vechten (bijv. celibaat), putten zich uit in deze strijd 

zonder ooit te winnen. Zij worden verbitterd, wellicht boosaardig, hebben complexen e.a. 

De Tempeliers noemden de magische kracht Baphomet, anderen noemden deze kracht Azot, 

hetgeen betekent de alfa en de omega, het begin en het einde. 

Een variant van het symbool van Mercurius is de Hermesstaf, bestaande uit een staf omringd 

met twee slangen. Stromen uit de rechter en linker hersenhelft dalen af en kruisen elkaar ter 

hoogte van de organen. De magische staf, de caduceus, was het symbool van de krachten die 

Hermes alom bezat. Het staat symbool voor de werkelijk genezen mens, de nieuwe zielemens. 

(De geneeskunde van nu maakt gebruik van één slang, zodat met de huidige geneeskunde 

alleen het lichaam tot genezing kan komen, en niet de ziel; dus geen ‘echte’ genezing.) 

Ook de moderne laser, de lichtbundel, is niets anders dan Mercurius, die voortkomt uit het 

werk van de twee basisbeginselen mannelijk en vrouwelijk (opwekking en weerspiegeling). 

Maar de kwestie voor de mens is nu om de ‘laser’ in zichzelf te vinden! 

Feitelijk kan gesteld worden dat de Ingewijden alle wetenschappelijke ‘ontdekkingen’ van nu 

reeds geestelijk in hun wezen gerealiseerd hadden. De wetenschappers, de uitvinders van nu 

zijn meestal ingewijden of magiërs van weleer die nu in de materie wetten moeten toepassen, 

dienen te realiseren hetgeen zij gekend hebben op spiritueel vlak. Op een dag moet namelijk 

het geestelijke verwezenlijkt worden in de materie, volgens de wet “Zo boven, zo beneden”. 

Halen we van het mercuriussymbool de Maan weg, dan hebben we het symbool van Venus, 

de liefde. Via het symbool van Mercurius wilden de Ingewijden aan de mensen leren met hun 

wil en hun begeerte/fantasie te werken aan de sublimatie van de seksualiteit, de zuivere  

scheppingskracht, als facet van de echte liefde (“de sterke kracht van alle krachten”: Hermes), 

om zodoende zuivere magische vermogens, de almacht, te verwerven.  

God heeft ons die liefdeskracht gegeven om haar om te zetten in werkelijk leven. 

Omdat, door Gods Wil, iedere mens moet begeren en moet willen, begeer en wil dan Zijn Wil 

om zo tot werkelijk leven te komen! Het leven in zijn hoogste graad van manifestatie. 



Het symbool van Mercurius bestaat dus boven uit een halve Maan, als een schaal met water, 

en geeft de zuivere verbeelding weer. Het vrouwelijke principe, verbonden met water, de ziel. 

Daaronder bevindt zich de cirkel, de Zon, het vuur, de geest, het mannelijke principe, die met 

zijn wilskracht de verbeelding opwarmt in een speciale richting. En daar weer onder is de 

Aarde, het symbool van de realisatie op materieel gebied. Wie erin slaagt dit symbool in zijn 

geheel te doorgronden, wordt uiteindelijk almachtig! Zoals de vrouw de mogelijkheid heeft 

om het leven in haar schoot te ‘condenseren’, zo bezit de Maan (heerser van Kreeft, zie 

eerder) het vermogen om te concretiseren, te stollen, te materialiseren, op fysiek vlak te 

realiseren. De leerling op het spirituele pad zal inzien dat hij de Stier (Venus), ofwel de koe 

“bij de horens moet vatten”. Dat wil zeggen de wilde, brute kracht van de zinnelijkheid 

beheersen om er kracht uit te putten. Dus niet doden, negeren, maar de instincten, de 

scheppingskracht beheersen op de ‘juiste’ manier. De uitdrukking “de koe bij de horens 

vatten” staat voor het werk dat de wilskracht (Zon) met de verbeeldingskracht (Maan) kan 

doen. De verbeelding is altijd gekoppeld aan de sensualiteit. Maan en Venus gaan altijd hand 

in hand. Het is de wilskracht van de Zon die hier goede richting en evenwicht aan kan geven. 

De verbeelding, die onafscheidelijk is van de zinnelijkheid, dient lieverlee in toom gehouden 

te worden. Span u in om de verbeelding een bepaalde taak te geven, zodat ze altijd de beste, 

de schoonste creaties kan voortbrengen (feitelijk licht). Zij die dit niet doen, zij die hun 

fantasie de vrije loop laten als een dolle stier, gedragen zich eigenlijk als een prostituee, zij 

misbruiken feitelijk scheppingskracht. Een leerling neemt zijn verbeelding, zijn ‘vrouw’, niet 

overal mee naar toe, en laat haar niet met wie dan ook naar bed gaan (hier komen wellicht 

allerlei monsters uit voort), nee, hij houdt zijn vrouw voor zichzelf! Als de Zon van de mens 

zich niet bezig houdt met de Maan, kan de Maan (Maansfeer) zelfs een weerspiegeling zijn 

van de laagste astrale gebieden, omdat de Maan zelf toegankelijk is voor om het even welke 

invloed, zij is als water die de vorm van het vat aanneemt. (Daarom woont op de Maan 

eveneens de duivelse Hekate naast Diana, de hoogstaande godin). Afzonderlijk kunnen Zon 

en Maan niet veel groots tot stand brengen, apart van elkaar brandt het vuur en overstroomt 

het water, maar tezamen kunnen zij de steen der wijzen maken,die het vermogen heeft alle 

metalen in goud om te zetten. Het alchemisch huwelijk tussen beide. Zij die de koe ooit al bij 

de horens hebben gevat, zijn de ware scheppers, zoals de ingewijden, de ware wetenschappers 

en dito kunstenaars enz. Zij hebben met hun wil hun verbeelding een ‘goede’ richting 

gegeven. Zij hebben de Zon (de zuivere wil, de geest) geplaatst tussen de Maan (verbeelding, 

de ziel) en Venus (zinnelijkheid, de lagere liefde) in! Zij zijn nu gerechtigd om hun 

verbeelding niet meer in toom te houden! Hun Venus is (astrosofisch) verhoogd (naar Uranus) 

van zinnelijkheid, zinnelijke liefde, naar onbaatzuchtige, onpersoonlijke liefde. 

En het kruis? Dit is eigenlijk een kubusvormige steen, de hoeksteen, feitelijk Christus. 

Deze mens is door zijn handelingen dan tevens verbonden met de rechtvaardigheid van het 

kruis, de Aarde, om de volmaakte verwezenlijking tot stand te brengen,  =  Mercurius, 

symbool van de volmaakte mens! Hij weerspiegelt in de Maan het zuivere licht van de Zon. 

Het bijzondere is dat nu goddelijke realisaties met de gezuiverde wil en de verbeelding tot 

stand gebracht kunnen worden op materieel vlak (Zon, Maan, Aarde, = Mercurius). 

De leerling dient zich dus niet tevreden te stellen met louter dromen of idealen. Het is niet 

genoeg zulke mooie ideeën in het hoofd te hebben. Hij dient ze waar te maken door zijn 

daden op fysiek vlak. Hij laat zo zien, dat wat hij ‘daarboven’ heeft geschapen, is afgedaald 

en geconcretiseerd is. Zo kunnen buitengewone sterke scheppingskrachten zich manifesteren. 

Zie de oude afbeeldingen van de Zon en de Maan, als de koning en de koningin, die een 

koninklijk kind voortbrengen, de steen der wijzen, het Universele Wondermiddel, de 

toverstok, de Hermesstaf! De Tafel van Smaragd zegt over de ‘productiekracht’ van Zon en 

Maan tezamen: “Zijn vader is de zon, zijn moeder de maan, de wind droeg haar in zijn buik 

(de buik van de maan) en zijn voedster is de aarde”. Mercurius! 



 


