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TERREUR IN NOORWEGEN
Opnieuw werd de wereld opgeschrikt door een verschrikkelijke terroristische
aanslag. Dit keer heeft een zekere Anders Behring Breivik, een 32-jarige man
met uiterst rechtse sympathieën, een bloedbad aangericht in de buurt van Oslo,
de hoofdstad van het anders zo rustige Noorwegen. Bij de schietpartij die de
man aanrichtte zijn bijna 100 doden gevallen en verscheidene zwaar gewonden.
De schietpartij gebeurde nadat een krachtige bom was ontploft in het centrum
van de hoofdstad waar ook enkele doden vielen.
Astrologen proberen te zien of Astrologie het mogelijk maakt te zien of er
gebeurtenissen zijn aan de hemel die deze vreselijke zaken hier op aarde
weerspiegelen. Om dit te zien moeten verschillende horoscopen bekeken
worden:
1: De horoscoop van de gebeurtenis
Het is moeilijk een juiste tijdstip van de aanslag te bepalen maar volgens
ooggetuigen zou de bomaanslag gebeurd zijn rond 15:27 op 22 juli 2011

Figuur 1
Wat opvalt, is dat Mars, klassieke heer van de ascendant in het achtste huis
staat, terwijl Mercurius heer van acht, pal op het MC staat. Het thema van
dood en geweld wordt onmiddellijk benadrukt.
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Deze stempel wordt nog uitdrukkelijker wanneer we de vaste sterren bekijken:
Mars, heer van de ascendant staat tussen de sterren van de horens van de
constellatie van de Stier. Beide sterren (Al hecka en El Nath) staan symbool
voor bruut geweld.
Verder zien we dat de Koninklijke vaste ster Regulus, hoog aan de hemel
stond conjunct met het MC terwijl Neptunus op het IC stond.
Regulus is van een Mars-Jupiter kwaliteit en staat o.a.voor wraak en
vergelding.
Wanneer we weten dat de dader het vooral op mensen van een andere
huidskleur gemunt had begrijpen we deze symboliek.
Neptunus toont de chaos in het land ( IC) op het moment van de feiten.
Wanneer we nu willen weten of dit verschrikkelijk voorval eventueel te
voorspellen was, zijn er verschillende technieken die we kunnen gebruiken:
één ervan was de eerste zichtbaarheid van de Nieuwe Maan voor de plaats van
het gebeuren: In dit geval Oslo.
De Maan, het belangrijkste hemellichaam in de Mesopotamische astrologie
regeerde, samen met de Zon, het lot van het land. De eerste van de maand,
wanneer de Maan, voor de eerste keer bij zonsondergang aan de horizon
zichtbaar wordt, is het voorteken voor de gebeurtenissen van de maand.
De maand telt 6 fasen van de maan: de eerste zichtbaarheid, eerste kwartier acronychiale rijzen, (juist voor volle maan) kosmische ondergang –laatste
kwartier – laatste zichtbaarheid - onzichtbare periode.(verbranding).
Belangrijk is het hier te wijzen dat sommige maanden het Acronychiale rijzen,
gebeurt voor de kosmische ondergang, wat eerder een zeldzaam fenomeen is.
De maan en de Zon zijn dan, dezelfde dag, bij zonsopgang en zonsondergang
te zien aan de horizon, terwijl in normale omstandigheden er enkele dagen
tussen zijn. Deze maand was er zo een zeldzaam verschijnsel. Ik heb hier
trouwens ook op gewezen in de Nieuwsbrief van het VAG en geopperd dat dit
een maand zou zijn met bijzondere sterke Maan invloeden.
Wanneer we nu de horoscoop van de eerste zichtbaarheid bekijken zien we dat
er interessante zaken aan de hemel te zien zijn:
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Figuur 2
Eerste zichtbaarheid van de Maan voor Oslo 11 juli 2011 bij zonsondergang

Het zal sommige astrologiebeoefenaars opvallen dat de Maan heel ver van de
Zon verwijderd staat terwijl dit, voor ander noorderbreedtes niet het geval is.
Normaal zien we dat bij zonsondergang de Maan 10 tot 15 graden boven de
westerse horizon staat, terwijl ze hier op het MC komt!
Dit heeft inderdaad te maken met de boog van de ecliptica daar in het hoge
noorden.
Op de figuur hieronder krijgen we een exact beeld van de hemel op 11 juli
boven Oslo.
We zien inderdaad dat de Maan slechts enkele graden boven de horizon staat,
zodat we kunnen begrijpen dat de dag voordien, de Maan nog te dicht bij de
horizon stond om bij zonsondergang zichtbaar te zijn.
De heer van de ascendant, Saturnus staat op de cusp van het achtste huis
terwijl de exaltatieheerser Mars, in het vierde staat: geweld in het land
(4°huis).
De vaste sterren hebben, zoals heel dikwijls, ook een verhaal.
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We zien dat de Maan dichtbij de vaste ster Antares stond heel dichtbij het MC.
Antares, is, zoals Regulus één van de koninklijke sterren aan de hemel. Ze
bevindt zich in het hart van de Schorpioen en staat op 8° Boogschutter.
Ze werd traditioneel, samen met, Algol, als één van de moeilijkste sterren aan
de hemel want ze staat symbool voor vernieling en geweld.
Figuur 3
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figuur 3: zonsondergang 11 juli 2011 Oslo Maan conj. Antares op MC

Verder is het ook zo dat El Nath, de ster in de horens van de stier, (zuivere
Marskwaliteit) die we zo dikwijls terugvinden wanneer er rampen of ander
onheil in de wereld gebeurt, exact op de horizon stond bij deze belangrijke
zonsondergang.
Wanneer we al deze gegevens combineren zien we een heel gewelddadige
cocktail van planeten en Vaste sterren op het moment van de nieuwe maand.
We begrijpen dan dat zulk onheil vooral gebeurt wanneer de tekenen aan de
hemel overeenkomen met de gebeurtenissen op aarde.
Het is nog altijd zoals 3000 jaar geleden: zo boven…zo beneden…
John Timperman

