
Zend mij uw gratis brochure nr. U-1 met
uitvoerige informatie over deze cursussen

dhr.lmw. ------------1

straat .

postcode _. 1

woonplaats 1

Kan in een ongefrankeerde envelop
worden gezonden aan: Pelman Instituut,
Antwoordnummer 35, 2300 VB. Leiden.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

ALKA
Heeswijkplein 113, Den Haag
Telefoon 070/948776

Gespecialiseerd in ASTROLOGIE en rand-
gebieden.

Veelal uit voorraad leverbaar:
- alle Nederlandse astrologieboeken
- belangrijke Engelse en Duitse uitgaven
- Ephemeriden en tabellen, formulieren etc.

J1(J·3 Ofq-7'!
l~~

URANDA
Officiëel Orgaan van de Stichting

Werkgemeenschap van Astrologen

~~------------~---



kunnen doordringen. Dit mogen wij opvatten als een teken, dat
het in principe voor ons mensen mogelijk is door die schil,
dat masker heen te breken, en dat de tijd daarvoor wellicht
rijp is.
En nu is het merkwaardige, dat ik u dit hele verhaal heb moe-
ten vertellen om uiteindelijk toch weer terug te komen op m'n
beginpunt, bij die twee apengemeenschappen. Ik meen dat het
Plato was (maar ik kan me vergissen) die zei: Uit de chaos
komt de kosmos voort. En dit vinden we nu zo leuk gedemon-
streerd in die g€dragsstudie: De volkomen diffuse ongeorgani-
seerde toestand van de chimpansee die bijna paradijselijk
aandoet, naast de bavianengemeenschap die gestructureerd is
met een strengheid en absoluutheid die doet denken aan de
sfeer van het oude testament. We vinden daar het vrouwtje
als minst geëerde, tevens meest vitale lid van de groep. Haar
enige taak is de groep te laten voortbestaan door voortdurend
jongen te baren. Ook bij de mens heeft het vrouwelijk element
(en ik zeg hier niet de vrouw!) als enige taak leven te geven
aan nieuwe vormen. In hoogste zin is dat de Nieuwe Mens, die
geboren wordt uit de volkomen geordende psyche. Het is de
mens die achter de grenzen van saturnus gekeken heeft,daar-
door het verstarrende principe van deze planeet heeft door-
zien en er zich niet meer door wil laten ringeloren. U moet
daarom dok niet denken dat die nieuwe mens er in één keer. is
en daarna rustig verder leeft. De Nieuwe Mens is eigenlijk
een misleidend begrip, want het gaat hier eigenlijk om een
mens die zichzelf voortdurend vernieuwt, die steeds opnieuw
wordt geboren. Het is een proces dat nooit meer ophoudt, want
zodra je gaat zeggen, ziezo, ik ben er, begin je alweer te
fossileren. Het is in wezen het proces dat de maan elke 28
dagen aan de hemel vertoont in haar schijngestalten, waardoor
zij groeit tot haar maximum, daarna afneemt en verdwijnt, ter-
wijl ze in wezen steeds dezelfde blijft.
En zo ziet u, dat de functie van het bavianenvrouwtje als
centrum van de troep en als voortbrenger van nieuw leven,
zich op een hoger nivo herhaalt.
De strijd speelt zich af in de psyche van de mens, waarin te-
vens de kiemen van het nieuwe verborgen liggen.
Deze geschiedenis wordt verteld door alle wereldgodsdiensten
en is tevens het onderwerp van onze bekende sprookjes waarin
een arm en eenzaam meisje voor ieder als voetveeg moet dienen,
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maar uiteindelijk tevoorschijn zal treden als de stralende bruid.
Naast haar reeds bekende functie als samenvatster van alle an-
tieke planeten wordt de maan dan tot het graal principe, waardoor
iedere dorst wordt gelest, iedere honger wordt gestild en elke
nood wordt gelenigd. Zij wordt de onuitputtelijke bron v09r alle
creativiteit en via haar worden alle geheimen ontsluierd.
De astrolgiè geeft u door middel van uw horoscoop uw eigen situa-
tie in het licht van deze geschiedenis weer, en is daardoor een
hulpmiddel bij uitstek op :Lederspersoonlijke weg naar vernieu-
wing en bevrijding.

=========================

OVER SPIEGELWERKING, OKT~~~RKING EN POLARITEITEN
door J.C. Bakker

Eén van onze leden heeft ons wat vragen doen toekomen over de
uitwerking van de mysterieplaneten via de zgn. antieke planeten.
Hij vindt de genoemde begrippen nogal duister en vaag. Terecht
merkt hij op, dat dit kan liggen aan.het niet goed erover door-
denken èf over het belangrijkste wat ervan gezegd wordt heen te
lezen. Dat is,inderdaad een eigenschap Waaraan de meeste stude-
renden laboreren, al moet er direkt aan·worden toegevoegd, dat
men ergens ook aan toe moet zijn, wil men iets duidelijk herken-
nen of kennen. Er is kennisoverdracht en weten. Het eerste vindt
plaats viq lessen of boeken. Het voert zeker in het begil1 tot een
mechanisch toepassen van het geleerde. Nu is het volgen van pro-
cessen of ontwikkelingen vanaf het algemene of essentiële c.q.
potentiële naar het bijzqnderemoeilijk. Een essentieel begrip
kan tenslotte worden verwerkt in .een oneindig aantal verschijnse-
len en vormen, waardoor het algemene niet meer herkenbaar is.
Kennis schiet.dan in de regel tekOrt. ~ men echter het princi-
pe goed, dan wordt het weer mogelijk de verloren gegane essentie
boven water te krijgen. Weten an-sich behoort tot de wereld van
het abstrakte en valt onder Vulcanus in hoog$te aanzicht. Eigen-
lijk is het dan in feite een spiegelwerking van Hermes~ Vulcanus
weerspiegelt wat van Hermes is. Hermes behoort in zijn feitelijke
krachtswerking niet tot ons zintuigelijk gebied, maar tot hogere,
ijlere gebieden. Als de kracht wel naar ons gebied wordt overge-
bracht, dan moet dat op één of andere manier in ons brein, in ons
konkrete denken tot gestalte of beeldvorming komen~ Dan komt de
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Maan, waartoe de hersenen behoren, 'irt'éénvan zijn vele funk-
ties _.nu de redelijke <ziel. De Maan is spiegel: wat op ijlere,
hogere gebieden werkelijkheid is, kan dankzij het'beeldend,
vormgevend karakter van de Maan pas als zodanig in ons konkre-
tédenken oVérkomen'door'wèerkaatsing of 'weerspiegeling. Men
weet hetinzijri hoger denkvermógen en wdrdt het zich verstan-
delijk bewust door ,deVulcanus- of verstandswerking met behulp
van ons brein, dat rechtstreeks verbànd heeft met de Maan. Als
~emand het.vermogen hee~t pntwikkeldbewust waar te nemen ~n
op het zintuiglijk gebied èn op daarboven liggende en daardoor
weet hoe alles met elkaar in de verschijnselenreeks is verbon-
~of uit elkaar voortvloeit, dan ~ men. Let op, dat dan
Neptunus als bewaarder van alle gegevens als polariteit van
Herrnesook om ~ehoek..:komt kijken. Men kan ,niet herkennen, wat
men niet kent ,of gekend heeft. Zelfs al is dit laatste min of
meer diep weggezonken, moet vanuit de herinnering (Neptunus)
weer tevoorschijn geroepen,worden, opnieuw ge,-innerd.
Deze algemene ontboezeming had ten doel öm aan te geven: '
a. dat het nooit mogelijk is om alle denkbare' verbijzonderingen

in eén leerboek aan te 'geven {dus :via:kennisoverdracht).
b. dat goed nadenken over hetgeen aan 'de orde komt onmisbaar

is, wil men wat in eigen herinnering aanwe,zig is (meer dan
men oppervlakkig denktr boven laten komen. Dan komt men tot~èten, ,bewust weten;

c. dat een ieder zich voortdurend moet oefenen om te-leren on-
detscheiden welke kracht (-èn) aan de·gang zijn in elke vormof,verschijnsel. _': .'

Natuurlijk moet men zich -het principe van alle planeetkrachten
eerst redelijk eigen 'maken. Kennisoverdracht, de Gemini-fa.se
c:q. '3e sektor, is dan de eerste -stap daartoe.
Nu wil ikfrachten te laten zien, op welke wijze de mysterie-
krachten in de tegel in de zièl uitwerken. Dit is weer een
funktie-van de Maan: via of door de in de Maan samengevatte,
orgánisch werkende Es=-én Ich-krachten. De neerslag/weerkaat-
sing of weerspiegeling in de 'ondermaanse zielekrachten bete-
kent niet dat dan het'bijzondere, het eigene,van de mysterie-
krachtë'iï""verlorengaat en alleen de pure werking van de Es-of
ICh-kracht overblijft. Die'uitwerking is er-ook"maar 'vergezeld
of gehuld in, tezamen met die van de mysterieplaneet. Het we-
zenlijke van de oktaven of de weerSpiegelende mysterieplanetenblijft kenbaar, althans hetkenbàar:
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De vrager geeft als voorbeeld Pluto en ziet de energie van Mars
als een neerslag van de hypnose. Dat is natuurlijk niet het ge-
val. De hypnose is niet de kracht van Pluto zelf, maar een toe-
passing of uitwerking als gevolg van die kracht. Niet de hypno-
se wordt omgezet in energie, maar de wilskracht van Pluto wordt
via de hypnose gebruikt om bij anderen of in iets anders tot
aktie te komen, en wel wat men via pJ;,utowil. De wils-kracht
van Pluto was nodig om, zoals in de Geheime Leer staat, een
nieuw ~as te vormen (het derde ras), dat in ons menselijk sa-
menstel de vorm bepaalt van ons aardse lichaam. Het is dus een
aspekt van ons etherisch dubbel, of om een moderne uitdrukking
te gebruiken, het bio-plasmische beginsel. Het vermogen tot
scheppen (Pluto in een ander aangezicht) is op ons aards ge-
bied neergeslagen in de kiemkracht van het zaad. Maar wil of
wilskracht alleen is niet voldoende. Er moet stof zijn met in
zich het vermogen die vormen te leveren, die 'gewild' worden.
Daarvoor moet Perséphoné zorgen; die moet het beeld geven. Dat
is de aanvullende werking van de polariteit. We kunnen nu ook
begrijpen dat Perséphoné met kunst heeft te maken, met schep-
pen - als neerslag: voortbrengen.
Tegelijk in dit verband ook eens hypnose (Pluto) en suggestie
(Perséphoné). Als Pluto iemand onder hypnose brengt, zijn wil
laat heersen over de wil van de gehypnotiseerde, dan moet hij
Pe~séphoné gebruiken om de beelden te geven, die hij de ge-
hypnotiseerde wil laten zien. Pluto kan een ander lam leggen.
Perséphoné doet dat niet. De goede deklamatrice gebruikt het
woord, de taal en schildert daarmede -niet stoffelijk- personen
en toestanden. De Perséphoné-kracht doet dat schilderen op zo-
danige wijze, dat de toehoorders de illusie hebben, dat het
echt is. Zij ervaren dat ook als zodanig. Illusies zijn ook
werkelijkheden, alleen ~iet op ons stoffelijk aards gebied.
Ook de beelden in onze dromen, zijn in het droombewustzijn net
zo echt, alsof wij het in waakbewuste toestand meemaken.
De revolutionaire daad van Pluto kan niet zonder het beeld, het
'voort-beeld gegeven door Perséphoné, dat men uiteindelijk be-
oogt te bereiken, door het bestaande eerst omver te halen.
Met deze voorbeelden heb ik getracht enigszins een beeld te ge-
ven van de polariteit Pluto-Perséphoné. Wil men van die polari-
teitswerking wat konkreets maken op ons zintuiglijk waarneemba-
re, waakbewuste gebied, dan moet dat geschieden via de spiegel-
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werking, via Venus en Mars. Perséphané via Venus, Pluto. via
Mars.
Wat aktaven, spiegelwerkingen en palariteiten zijn, maq tech-
nisch gezien als bekend warden vóór-andersteld. Op één be-
langrijk punt wil ik wijzen. Als mèn in een haraskaap-frame van
alle drie magelijkhed,en de verbindingslijnen trekt, zIjn het
alleen de ok t.avan W:aarvan de vérbindingslijnen aver het middel--
punt gaan. Zau men de haraskaap-figuur ruimtelijk tekenen, dan
gaan de assen yan het harizanvlak, f).etmeridiaanvlak en het
Prime Vertikaalvlak allen daar dat middelpunt. Het is dus te
vergelijken met het brandpunt, waar alles in één punt woz'dt. sa-
mengevat. In de mens: de Maan. Het is een Maan-punt, maar nu 'de
Máan weer in een,~nder aspêkt: de sainenvatter. Oktaafwerkingen
beraeren dus altijd aak het Ik - het is een aktief dee Lneman er.
in. Daaram moet het Ik altijd las van zijn funkties kunnen Zijn.,
wil men de, kracht van de Zan verheffen naar Uranus, van Vulcanus
naar Nep"t.un,us,enz. Dat is een geestelijk leerpracédé. Het is
pas devolgraeide persaanlijkheid, die kan gaan leren bewust het
gren~v@r~eer tussen de antieke krachten ap ans aards gebied en
de mysterie~krachten ap hagere gebieden van bewustzijI1 te leren
gebruiken. D~.valgraeide mens kan bewust in tWee,werelden leren
leven. Bij spiegelwerking en palariteitswerking is er sprake van
aktie in het veld. Het Ik, het middelpunt is er wel bij betrak-
ken, h~~eft er als middelpunt van het veld wel deel aan, "n;aar is
afhankelijk van de kwaliteit van het veld (zijn staffelijkli-
chaam, met zijn aardse amgeving en zijn zielelichaam met zijn
inhaud) hae er weerspiegeld en gepalariseerd wardt. Er z;ijn
grate kwaliteitsverschillen in lenzen en spiegels; en deze laat-.
ste kunnen nag vlak, bal af hal zijn. Dat geeft steeds verschil-
lende effekten. De persaanlijkheid kan alles gaed, vergraat af
verkleind maken af zien. Het zal duidelijk zijn, dat de zuivere
palariteiten der mysterie-krachten niet gemakkelijk ap ans staf-
felijk gebied als palariteit kunnen werken. Zij maeten dat daen
via hun andermaanse tegenhangers. Met het vaarbeeld van de pala-
riteitswerking van Pluto. en Perséphané en van de aktaafwerking
van Zan en Uranus kan m.i. warden valstaan. Bij de akta~fwerking
verandert de aard van de planeet niet. Zan en Uranus zijn beide
raterend, Jupiter en Hermes beide pulserend, enz.
Haewel thearetisch de mysteriè-planeten zander aspekten met an-
tieke planeten aak weerspiegelend via de Maan kunnen neerslaan,
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zullen aspekt en dit bevorderen. Bijvoorbeeld, ik houd me nu maar
bij Pluto, amdat de vrager deze planeet als vaarbeeld noemde,
als Pluto geen enkel aspekt maakt zal er van zijn werking via
Mars niet zoveel tè bespeuren zijn. Heeft Pluto wel aspekten,
bijv~ een verband Pluto-Jupiter, dan wardt de Jupiter-kracht ge-
br~ukt am de plutonische kracht van Pluto aan te pakken. En nu
moet men gaed apletten. Laten we Mars als agressie zien, dan ge-
beurt dat inderdaad op agressieve wijze, dus op de manier waarop
Mars het doet, maar ••••• met een aantal verschillen, waardaar
het Plutanische ook wordt vertaond:
- Zou het alleen een Mars-Jupiter aspekt zijn, dan wardt nu Mars

de kracht en Jupiter de weerstand. Men vecht voor zijn eigen
persoonlijk geloaf, zijn eigen persoanlijke moraal, enz., of
er tégen, als men zijn veroveringsdrift daar middel van ge-
loofs-verdediging e.d~ wil batvieren.
Met een aspèkt Pluto-Jupitér vecht men ook .(dus op Mars-wijze) r

maar nu vaar of tegen een groep; een kerk, een beweging, een
leer, enz.

- Bij Pluto-aspekten, die zich op Mars-wijze verwezenlijken
gaat er op de tegenstanders een verlammende werking uit (de
hypnotische invloed). Men ontziet niemand en niets '(de veralge-
mening, de onpersoonlijke uitwerking van de mysterie':'planeten).
Zelfs al komt men wat tegen, dat met.de Jupiter-zijde niets te
maken heeft, dan wordt dat in de maalstroom meegesleurd. Bij
Mars houdt men zich aan het objekt, de tegenstander als doel-
wit. Pluto in Mars neergeslagen gooit alles 9mver. Vooral de
verlammende invloed is bij Pluto neergeslagen in Mars kenmer-
kend en duidelijk waarneembaar •.

- Pluto-werkingen geven soms ook iets van een bezeten zijn. Wan-
neer iemand onder hypnose verkeert, heeft een andere entiteit
de eigen wil uitgeschakeld, lamgelegd, en deze entiteit deelt
dan in de vorm, het organisme, de ziel, de lakens uit. Zo kan
ook een sterk door Pluto met diens wilskracht opgebouwd denk-
beeld als een zelfstandige entiteit optreden en de lakens gaan
uitdelen. Dat denkbeeld leidt dan a.h.w. een eigen leven, ver-
lamt de drager ervan, en treedt als heerser op. De demonische
uitwerkingen van bijv. de nazi-ideologie - die ook een zelf-
standig leven leidde - geeft daar vele voo.rbeelden van.

Als een aspekt met PerséphonéLp.v. ~et Pluto voorkomt, gaat het
nog iets anders. Dan krij gen we de weerspiegeling naar Venus. Bij
de meerderheid van de mensheid zal dan de polariteit Mars wel te-
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gEllijk een rol gaa,n spelen, maar dan in venus-geWaad,' We jtrij-
gen dan 0 lief zijl'i'voorelkander' bij een Perséphoné:- JuJ;Jlter
aspe~t. Weer de groep voorop. Er wordt bij de deelnemers van
zoon groep ook welgestreetd naar veld-vergroting (Mars-
aspekt)g maar niet meer op agressieve wijze. Trouwens, de Su-
per-Es-planeten geven veel minder dat naar het instinktieve,
gericht zijn, op de buitenwereld. Zij zijn de vorm-kant, in
ons stadium van ontwikkeling nog dikwijls onbewust geworden
vormgevingen, die bij ,latere evolutie door Pluto weer tot ver-
der en aan de eisen van de tijd aangepast levende vormen moe~
ten worden gewekt. Slechts als in een individueel geval de_,
lch-krachten veel sterker:staan dan de ES-krachten, zal bij'
de neerslag van de Super-Es-planetenin de Es-planeten, daarna
de rol worden overgenomen door hun tegenstanders. Dus: Deme-
ter ~ Zon ~ Saturnus. Perséphonê~ Venus~ Mars, etc.
Maar, om met het laatste geval door te gaan, deze Mars-uiting
is duidelijk anders, Qan de Pluto-Mars neerslag. Zij heeft
meer een toepassing van Mars op in onbruik geraakte, verloren
gegane.manieren van ·doen. In de sexe-beleving gaat het meer om
via andere uitingen en handelingen de voldoening van sexe te
vinden, in-de groep zoals ik al opmerkte: 'lief zijn voor el-
kanderD

., als eenverhuldeveroveringsdrift. Hermes zal vooral
de vrijheid onderstrepen, enz. In het algemeen dus regressieve
uitingen. Geen sublimatie! '
Ik hoöp er in gesiaagd te zijn aan 'te tonen, dat men met 0re-
ceptenbo~kèn' kan werken, maar dàt het er vooral om gaat om
geviilvöorgeval in het oog te houden: wat is het'bijzondere
van de mysterie-kracht, welk aspekt ervan komt in ~at geval
naar voren en hoe vertoont zich dat in het kader van de'neer-
slag, als ,de antieke planeten het dan tenslotte doen. Dus nog-
maals, de 'antieke pli=tneétis niet: de in de plaatsstelling,maar het mèdiair.' '. ----"-'.

.=::.====~========::;=======

CORRECTIE op het artikel van B. Esser (over het APC-systeem iri
de praktijk)' uithèt vorige nummer van Urania.
Op blz. 4 van Urania januariD79, op de achtste regel van on-
der, .moet; punt a) in zijn geheel vervangen worden door het
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volgende:
"Terwijl in figuur ~ de Maan een uitgaand vierkant vanuit Capri-
cornus maakt met Hr.I., wordt in fig. bdatzelfde uitgaand vier-
kant gevormd door de Maan in Sagittariüs.
Het verschil is in werkelijkheid zeer essentieel. Formeel (Maan
in Capr.) wisten de werknemers hun motieven t.a.v. handhaving
van hun chef vorm te geven. Er kwam géén idealiserend of mora-
liserend betoog aan te pas, hetgeen de Maan in Sagittarius wèl
suggereert. -

=========================

DUIDING VAN DE OPGAVE-HOROSKOOP WvA VAN 13-1-1979

De opgave voor deze werkbijeenkomst was: welk hoofdprobleem zit
er achter het Pars eigenlijk verborgen? Het Pars staat in VIII
in Gemini. Er ligt dus op enigerlei wijze teveel nadruk in de
horoskoop op de tegenoverliggende sektor, en dat is 11.
In direkte zin gebeurt er niets in sektor 11, maar aanstonds zal
blijken dat heer 11 (Jupiter) in:KI een sleutelpositie inneemt

\in deze horoskoop. Maar eerst dienen we het verband te zoeken
dat er bestaat tussen de les die het Pars aangeeft u en de per-
soonlijkheidsstructuur met zijn moeilijkheden. (ZoOn Pars is.
zoals bekend, niet zomaar een bijkomstige kreet voor belangQeb-
bende, maar vat de hele diepere inhoud van geborene zijn levens-
loop kort samen.)
We gaan dus een opmerkelijk spanningsveld zoeken dat de oorzaak
kan zijn van bepaalde conflicten die wijzen in de richting van
het Pars. Er is één oppositie die loopt van 111 naar X. Deze
houdt een communicatie conflict ini de oppositie wordt gevormd
door Saturnus in 111 en Hermes in X, de man heeft angst voor
wezenlijk contact, of aandacht voor iemand. De oppositie wijst
niet alleen subjektief op het communicatie-conflict, maar wordt
ook objektief nog' eens bevestigd door Saturnus die de rol van
Hr. 111 (in 111) speelt en tevens orgaan X is. Hij is in opposi-
tie met Hr.VIII in X. We zeggen dan: zo gauw als hij vanuit een
verantwoordelijke positie (X) persoonlijk contact moet leggen
(lIl) ontstaan er problemen (VIII). Hij zal dus iedere vorm van
communicatie vermijden, uit angst dat het contact te diep of te
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