Het zijn de werkzame krachten van de sterrenwereld, die de mens brengen tot de aardse belichaming.
Wanneer men met helderziend bewustzijn een mens aanschouwt, kan men aan zijn organisme waarnemen
hoe dit feitelijk een resultaat is van de samenwerking van kosmische krachten. Dit kan aanschouwelijk
gemaakt worden in een beeld dat weliswaar hypothetisch is, doch dat volkomen in overeenstemming is met
helderziende waarnemingen. Zou men de stoffelijke hersenen van een mens uit de schedel halen, zodat te
zien zou zijn hoe bepaalde delen op bepaalde plaatsen zitten en vertakkingen uitzenden, en zou men hen
dan helderziend onderzoeken, dan zou men ontdekken dat de hersenen bij ieder mens anders zijn. Geen
twee mensen hebben dezelfde hersenen. Stelt u zich voor, dat men van die hersenen de volledige structuur
zou kunnen fotograferen, zodat men een soort halve bol verkrijgen zou waaraan alle bijzonderheden
zichtbaar waren, dan zou dit bij ieder mens een ander beeld geven. En als men iemands hersenen zou
fotograferen, op het ogenblik van zijn geboorte en tegelijkertijd een foto van de hemelruimte zou nemen,
die zich precies boven zijn geboorteplaats bevindt, dan zou dat laatste beeld nauwkeurig hetzelfde
weergeven als het beeld van de menselijke hersenen. Zoals in de hersenen bepaalde gedeelten gerangschikt
zijn, zo zijn ook de sterren in het hemelbeeld gerangschikt. De mens heeft een beeld in zich van de
hemelruimte en wel ieder een ander beeld, al naar gelang hij hier of daar, op dit of dat tijdstip geboren is.
Dat wijst erop, dat de mens vanuit het heelal geboren is.
Rudolf Steiner – GA 15 – Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (bladzijde 72-73).
Nederlandse vertaling door Fr. Hardan–van Omme en P. Henny-van Suchtelen (bladzijde 69-70).

Wanneer een mens sterft, dus door de poort van de dood gaat, dan sterft hij onder een bepaalde (planeten-)
sterrenconstellatie. En deze sterrenconstellatie is inderdaad wezenlijk voor zijn verdere zielenleven voor
zover die zich op een bepaalde manier afdrukt in zijn zielenwezen en echt als afdruk blijft. En in die ziel
blijft het streven om met deze sterrenconstellatie weer op aarde terug te komen bij een nieuwe geboorte, de
krachten weer te ontmoeten die opgenomen zijn in het stervensmoment, weer binnen te komen onder deze
sterrenconstellatie. En dat is interessant: als men zo probeert deze sterrenconstellatie te weten te komen
voor het stervensmoment van een mens, dan stemt de sterrenconstellatie van de volgende geboorte op aarde
in hoge mate overeen met de sterrenconstellatie van de vorige dood.
Rudolf Steiner – GA 140 – Dornach 2003, bladzijde 99, 5e druk.

NOTE Paul Wink
Zo kan men door het trekken van de stervenshoroscoop te weten komen wat de zielenopdrachten voor de
volgende incarnatie worden, gebaseerd op de ervaringen van de vorige incarnaties (waarvan de geboortehoroscoop van de vorige incarnatie vanzelfsprekend de opdrachten voor dat leven aangaf).
Onder het aankomende Watermantijdperk zal het steeds belangrijker worden de overledene deze informatie
in juiste bezinningen en diensten aan te reiken opdat de volgende incarnatie optimaler verlopen kan.

