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Twee benodenngen uan astrologe

, zeggen ze in
kanten die je bij-

voorbeeld uit kunt aangaande
de sterren zijn het wichelen en
het rekenen. Onder wichelen
versta ik: je intuïtie als leidraad
nemen. Rekenen doe je om je
uitspraken bodem te ver-
schaffen. Astrologie is meestal
een combinatie van die twee.
Het invoelend vermogen vult de
berekeningen aan.' Frank Flippo
geeft in dit artikel twee voor-
beeiden van hor: het kan. Fiij
geeft een impressie van de
Astrodramadag zoals die in de
Kosmos in Amsterdam werd
georganiseerd, als een voor-
beeld van werken met inspira-
tie. Verder had hij een interview
met een astroloog die zich in de
eerste plaats ziet als een

*'sociaal werker en weten-
-.'schapper'.

Astrodrama;
een planetentheater
De Kosmos was onlangs het toneel van
een groots opgezette manifestatie:
Astrodrama. Planeten als aan-
knopingspunt voor dramaspelletjes.
Fantaseren met de hemellichamen als
weg tot jezelf.
Hans Planije, organisator en zelf ook
astrodramaleraar, over de dag: 'Dit is
de eerste Astrodrama-themadag in
Nederland. Het is weer eens wat an-
ders dan een dag met lezingen. Het
leek me leuk ook wat buitenlandse
docenten erbij te betrekken. Die zijn al
wat langer bezig dan wij.
We wiiden af van te veel theorie. om

uit te zoeken op een manier die dichter
bij jezelf staat, wat bijvoorbeeld Mars
voor iemand betekent. Het is begonnen
driejaar geleden, na een lezing over
Astrodrama. Deze dag staat in het
teken van de conjunctie Uranus-
Saturnus, die maar eens in de 42 jaar
plaatsvindt. Vormkracht en ver-
nieuwing zijn de sleutelwoorden. Over-
bodig geworden structuren worden af-
gebroken, of krijgen een nieuwe vorm.
Saturnus, de vorm, gestuurd door
Uranus, die over grenzen wii. Zo'n
tegenstrijdige combinatie kan tot crisis
leiden, maar het hoeft niet. Op wereld-
niveau komen autonome bewegingen
op, die niet tot nieuwe suaqes hoèven
te leiden, maar wel tot een versterking
van de identiteit.
Een ander voorbeeld: overieefde struc-
ruren van leger en wetenschap kunnen
aan kracht inboeten; het is de vraag in
hoeverre ze stand zullen houden.
De energieën zelf zijn zowei positief als
negatief, net hoe we er mee omgaan.

.Saturnus kan je star maken en ver-
krampt; Uranus kan een olifant in de
porceieinkasc worden. Maar de kracht

van Saturnus kan ook een creatief
huweldk aengaan met de warmte van
Uranus'.
Uit de ochtendworkshops koos ik die
van Jeff Jawer, 'Amerikaan, pionier
met astrodrama, schrijver, acteur en
regisseur'.

Aan hun geboorlegegevens zag ik
dat bralÉlichlers dle het vooral deden

om wn hd vuur le genielen, en die mel

een aaÍsbker de zaak in lichterlaaie

zstHr, vaak Leeuwen zijn.

Jeff Jawer blijft geen ogenblik dezelfde.
Een gedrongen mannetje met een paar-
destaart, een en al beweging. Hij maakt
iedereen in een mum van tijd 'alive and
kicking'. Nooit weg op een grijze och-
tend als deze. Gevoei voor show valt de
Amerikaan niet te ontzeggen.
Dit is een praktijkdag en dat is te mer-
ken in de volgende oefening:
Een Saturnus ioopt door de zaal en de
ander, een Uranus, moet hem van de
wijs zien te brengen. Iedereen komt >

Het planetentheater

e omhoog kijkt zijn er

Dirk Wigterink. beroersa,stroloog en werkzanrp. bii het hstituut leor TaegEaste
Astrologíe in Nederland, t,ermoedt een samenhang tussil mogelijn crimineel gedrag
en geboorwgegeuens uan de horoscoop.'De motieven van pyromanen ziin vaak
teïug te vinden in hun horoscoop.'
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aan de beurt. Len vrou\!'€ii.:.: Saturnus
ontspant zich met een ner','..lze giechei

ais een lange. siungelige Li,:tus ziln
ecr met durven en trekken i:acht bii-
zet. 'Ja. ik s'ord aangevaiie :: . \'eroni-
schuldigt ze zich.
Dan een fantasiespeL. Er r''l:;nen zich

subgroepen. Elke subgroer ::rijst de

opdracht een verhaal te m::.:n uit de

a-strologische ingrediënten ', en een rvil-
iekeurig gekozen groepslic. r'elen heb-

Saturnus als zwaarmosdige prins der

schaduwen, Uranus als krankzinnige

herrieschopper. Een lee$ rcor de ogen,

deze collage van dans. kostuums,

decors en vergliidende dia's,

-b.n 
hun horoscoop bii zic:. een inge'

rvikkeld schema van iiiner. :irkeis en

svmbolen. in miin groep neschikt er

een o\er een duideiirk iml:'r'isatie-
ulent: her ene na her ancie:: verhaal

schudr ze moetreioos uit r,::r mou\\.
iv'tijn gebrek aan astroiogrs;ne kennis
belet mii het spei mee le s:elen. ik kan
rveinig meer dan aarthore:: 

"'an 
\1ars.

de politieagent die naar oe sioot (het

zesde huis) rent. met de S:eenbok hoog
in de lucht geschreven. tenliil Uranus
de hekken opzil gooit. Zuir soort
dingen, dus.
's Middags valt mijn keus oo het
programma van Friedei. een ieraar.

afkomstig uit een Zrvitse:s-Duitse
astrodramagroep.
Hij rverkt met astrologiscne muziek.
Een zeer kaim stuk nesrn; nij inrro-

- r'ert-steenbok: een ander sruk. kdm
met heftige uinallen. is he:zelfde
teken, maar dan extraver:. Terrvijl de

muziek draait. proberen r','e re dansen

als een Steenbok. Of als een Water-
man. een Ram. aihankelirr van \{at hij
draait. Niets is gek of overcireven. Na
de muziek hand-tewriiven. B1i deze

oefening vinden de meester opvaiiend

snei een partner. Het is oe bedoeling
met je handrug tegen die ',an de ander

te leunen en dan alle bertegingen te

maken die je w'ilt. zolang re maar met
de handruggen tegen eliiaar blitft. Zo
kom je er achter, zegt Fnedei, hoe je

intuïtief tegenover een anier staat. Na
nog wat dansoefening besoeurt Friedel
lvat vermoeidheid bij zitn :reil en be-

sluit tot een pauze.

lk dwaal rond in de boekhandel van de

Kosmos. Juist als ik een loek te pak-

ken heb dat me biizonder Doeit. schrikt

Friedel, een leraar uit een Zwitsers-Duitse astrodrama-groep, verschiint op het

toneel als de opper-astrolooguan het heelal: God.

een diep gerommel boven mijn hoofd
mij op. Friedel heeft iets nieuws
bedacht. God mag weten wat. Ik haast

me naar bol'en. Bii de deur koml er een

gigantisch kabaal over me heen.

iedereen is stapelgek geworden. Ze

maken bokkesprongen, slaken kreten'
klimmen tegen muren, slaan met stoe-

len om zich heen. \'an sommige men'
sen die ik toch ai eng vond. weet ik het
nu zeker: andersom natuurlijk ook. De

chaos is compleet. Friedel staat glim-
lachend te kijken. Dat heeft hii toch
maar \\'eer mooi voor elkaar. Een dame
.sleurt me mee. Ik pak haar bij het

middel. til haar op, en zn'aai haar in

het rond. Uranus heeft me in zijn ban.

Ais besiuit van de middag een medita-

tieve dans op een t'ioeiende en tot
overgave aansporende melodÍe,'het
i-ied van de Zon' . Een dans als een

droom: ik voel de rvind en ik ruik het
bos.
Het toneelstuk gaai over de totstand-
koming van de horoscoop van Zn'itser-
land. het land van herkomsl van de

toneelgroep. De Opper-astroioog van

het Heelal. God dus. wordt gespeeld

door Friedel. die hier een witte tulband
draagt om ziin lange haar te verbergen.

God die niet recht ioopt en voort'
durend giimlacht zonder aanieiding. De

gebeuÍtenis die de pianeten aan het
àrnren zet. is de komst van Wilheim
Tell. die bii de astroloog komt klagen

dat zijn landie rvordt aangevallen door



vijandige buren. De astroloog acht het
tijd een verantwoorde horoscoop op te
stellen, met een flinke worsteling waar
het de aardse zaken aangaat, en een
behoudende opstelling tegenover het
buitensporige.
Enfin, Helvetia treedt op als mooie,
maar kuise maagd met schild. De Mys-
terie-planeten zijn priesteressen in
lange gewaden, die weidse, langzame
gebaren maken en wierook dragen. De
stem van Pluto heeft een onweers-
wolkend onderwereldorkest als onder-
grond. Een gezichtsi oze, zwarte figuur.
die schalt: 'Heeft u niet toevallig ie-
mand vergeten?!' Saturnus ais zwaar-
moedige prins der schaduwen, Uranus
als krankzinnige herrieschopper. Een
feest voor de ogen, deze coilage van
dans, kostuums, decors en verglijdende
lia's.

-Satja Burger is schrijver en regisseur
van het toneelstuk. Vanuit zijn werk
ais Gestalt-therapeut is hij in het As-
trodramawerk gerold. rvaar hij Friedel
ontmoette, die van oorsprong astro-
loog is. Dat is acht jaar geleden. Satja:
'De acteurs hebben de hele dag in hun
rol gezeten van planeet, om zich zo
go.-i rnogeiijk in te ieverr. .Irj hebben
aliemaal al eens aan astrodrama-
groepen deelgenomen van Friedel en
mij. We zijn een vriendenclub gewor-
den die puur voor het plezier aan dit
toneelstuk is begonnen. Natuurhjk
hadden zij een grote inbreng in de in-
vuliing van de rolien.'
Hij is met me eens dat de vertolking
van Jupiter als vrolijk, sambadansend
meisje, niet helemaal geslaagd was:
'dat moet een veel koninklijker figuur

-)zijn, maar die was verhinderd'. Tijdens
het toneelstuk werden familiekiekjes
geprojecteerd: rond het kampvuur, in
het bos. aan het strand. Ik herken Satja
en Friedel.

Onomstotelijke
kosmische wetten
Dirk Wiggerink is astroloog, maar hij
lijkt niet op de orakeiende vertrouwe-
ling van de sterren. Je zou hem een
astroloog met beide benen op de grond
kunnen noemen. Dirk is sinds een paar
jaar beroepsastroloog. Daarvóór heeft
hij vele banen gehad. biivoorbeeld
hulpverlener bij gevangenen.
Dirk: 'ik maakte in miin werk opvai-
lende dingen mee die zo vaak terug-
keerden dat ik wetmadgheden ging

Het planetentheater

i'ermoeden. Bijvoorbeeld de motieven
lan pyromanen met een bepaald zonne-
teken. Aan hun geboortegegevens zag
ik dat brandstichters die het vooral
deden om van het vuur te genieten. en
die met een aansteker de zaak in lich-
terlaaie zetten. vaak Leeurven zijn.
Sommige brandstichters is het om het
biuswater te doen. Je kunt het geloven
of niet, maar dat bleken Vissen te zijn.

L ir onderzoek bleek dat inderdaad een
dergeli,ike correlatie bestaat.'
\Íomenteel werkt Dirk bij het Instituut
voor Toegepaste Astrologie in Neder-
Iand (ITAN). Dit verricht onderzoek
naar astrologie op empirische grond-
slag. biedt op humanistisch-psycho-
logische basis hulp en verzorgt een
HBO-beroepsopleiding voor astrologen
van drie jaar.
'Een hele hoop van wat voor astrologie
doorgaat kun je op de schroothoop
gooien. Wat je overhoudt (niet veel) is
pas echt interessant. Dat bli.lkt juist de

oudste kennis te zijn, die astrologen al
.duizenden jaren over de hele wereld
gebruiken. Wij zoeken naar het klein-
sie gemene veelvoud in de verhalen die

ln het toneelstuk ouer de totstandkomingvan de horoscoop van Zwitserland uer-
sthiint Jupiter als samba-dansend meisje.

ons ter ore komen. Waar iedereen het
over eens is en waarvan bovendien aan-
toonbaar is dat het werkt. Gezien onze
strikt rvetenschappelijke methodiek is

het hoog tijd dat onze kennis een
plaats krijgt bij de officieel geaccep-
teerde rvetenschap'.
'We maken een onderscheid tussen de
individuele en de principiële astrologie.
Het eerste is de kennis die wij stukje

bij beetje vergaren persoonsgericht
gebruiken. r.oor het oplossen van indi-
viduele psychische problemen. Het
trveede. de principiële astrologie, is een
empirisch oncierzoek naar de aigemene
grondslagen van de astrologie'.
'We kiiken of die logisch ziin. Of het
planeetstelsel b4voorbeeld iets met de
ziel te maken heeft. inmiddels zijn rve
er achLer dar de astrologie een univer-
sele svmboientaal bevat die je voor van
alles kunt gebruiken. Wij willen die
svmbolen venalen in goed Nederlands,
zodat ie er in de hulpverlening mee uit
de voeten kunt. \Vij steilen de mens
die hulp nociis heeft centraal. nier onze
eigen positie. Een houding die rvortelt
in de humanisdsche psychoiogie, onze>
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basis. Hct trekken van een horoscoop
is niet meer dan een eindcontrole'.
'Nee, een horoscoop die iemand tot
misdadiger maakt, besraat niet. Iemand
kan potenrieel explosieve combinaties
in zijn horoscoop hebben. maar het
hangt er helemaal van af hoe hij daar-
op reageert. Wij wiilen de astrologi-
sche begrippen uit hun rvaardegeladen
context halen. Of een eigenschap leuk
is of niet, is afhankelijk van de om-
standigheden. We gaan uit van de goe-

de intentie van de ander. Dat alles

lelijk heeft uitgepakt. kan heel begrijpe-
lijke oorzaken hebben. iemand kan zo

met zijn"rug tegen de muur hebben ge-

staan dat een misdaad het enige was

wat restte om zijn waardigheid te
behouden'.
'Astrologie gebruiken rvij als analyse-

- middel, als hulp brj psvchologie. Goede
astroiogen hebben een taaikundige
zowel ais een wiskundige aanleg. De
wiskunde voor de berekeningen, de

taalkunde voor de overdracht van je
inzichten. Uitgesproken alialbeta figu-
ren. Ik merk dat aan mezelf'.

Het planetentheater

Astrologen, psychologen en pedagogen

werken samen in ITAN. 'We houden
van specialisaties. Iemand die over-
spannen is verwijzen we gerust naar
een advocaat, om eerst zijn zaakjes

'l,lee, Ben horoscoop die iemand

tot misdadiger maakt, bestaat niet.

lemand kan potentieel explosieve

combinaties in zijn horoscoop hebben,

maar hsl hangl er helemaal van al

hoe hii daarop rsagesrl.

eens op orde te laten stellen. Doordat
de verschillende specialisaties naurv
samenwerken, kunnen we vermijden
dat iemand een verkeerd soort hulp
krijgt. Iemand die meer heeft aan een

pedagoog of psycholoog krijgt die'.
'We doen veel dingen. Zo is er nu een

onderzoek naar astrologische oorzaken
van geboorte-afwijkingen en leerstoor-
nissen bij kinderen. We werken daarbij
met kansberekening en statistiek.

Bepaalde dingen brengen de astrologie
bijna per definitie in diskrediet. We
wagen ons niet aan voorspeliingen. Het
is nameiijk haast onmogelijk om dat
met zekerheid te doen.
in veel dingen zit overigens een sys-

teem, en dat is te leren. Biivoorbeeld de

vorm van een gebouw af te leiden uit
de ene kamer waar je geblinddoekt
ingeleid bent. Je hebt wel een mini-
mum aan aanwijzingen nodig voor een

redelijke benadering.
Over gebouwen gesproken: aanstaande
zaterdag hebben we een onderzoek in
het kasteel te Haarzuilens. Er is daar
een punt in een torenkamer waar je, als
je iets roept, een echo hoort die er in
de rest van de kamer niet is. De echo
verdwijnt zelfs als je alleen een stap
opzij doet. Je hoort ook niet precies
terug wat je roept. Wij gaan bekijken
hoe die akoestiek werkt, en wat die te
maken heeft met het bouwpatroon van

het kasceel. Daarbij zijn namelijk astro-
logische principes toegepast'.<

Frank Flippo

JAKOB LORBER (18OO- 18 64)
was de proletische mysticus, die door het lnnerlijke Woord een boodschap van uitzonderliik grote betekenis

ontving, waardoor de vêrborgenheden van het ontstaan van de aarde en andere hemellichamen, het Wezen van
God en de engelen, en in het bijzonder ook het wezen van de mens en ziin eeuwige bestemming voor ons

,,worden ontsloten.

HET GROTE JOHANNES EVANGELIE
Van dit omvangrilke hooÍdwerk van Lorber zijn
nu 2 delen verschenen. We zijn als toehoorders
aanwezig bij gesprekken, die Jezus houdt bil
Joden, Romeinen, Grieken, tollenaars, Essenen

Eggenstein:
DE PROFEET JAKOB LORBER
VERKONDIGT op handen ziinde
rampen en het ware christendom.
Een heldere samenvatting van de proÍetieën
van Lorber inzake sociale omwentelingen en

Er wordt ons een ongekende uitbreiding van kennis en geestelijk
inzicht gegeven. Een openbaring voor reder, die op zoek is naar de

enz. over alle belangrijke levensvragen.

levende waarheid achter de summiere bijbelse overleveringen

Een uitgave van DE STER, Breda
ruim 500 pag. per deel, geb. Priis per deel f 49,50.

Enkele andere Lorberboeken van De Ster:
- De wederkomst van Christus - 120 blz. Í 24,75
- Bijbelteksten en hun verborgen betekenis - 160 blz. t 27,75

Zijn uitspraken over de kbsmos en het ontstaan van materie worden
in'onze tijd door astronimen en kernfysici bevestigd. Een vernieuwd
christendom gaat zlch ontwikkelen, vrij van dogma's en be-

dreigende natuurrampen

nauwende structuren.

Een uitgave van ANKH HERMES, Deventer
343 pag., geb. Prijs f 24,20.

Enkele andere Lorberboeken van Ankh Hermes:
- Brieven van Jezus en Abgarus - 77 blz. t 15,30
- Drie dagen in de tempel - 200 blz. Í 19,90

Verkrijgbaar bij de boekhandel oÍ bij de Jakob Lorber Stichting. - Ook diverse andere Lorberboeken zijn leverbaar.

Wend IJ voor nadere intichtingen oí uitgebreide catalogus van alle (ook Duitse) Lorberboeken tot de
JAKOB LORBER STICHTING voor het Nederlandse taalgebied

Burg. De Millylaan 1 - 7231 DP Warnsveld (NL) - te\.05750-21803.
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