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as streeft en groeit naar steeds meer vrijheid en grensverlegging. Bij een sterke 
Boreas noopt men binnen dat proces tot het vrijmaken van de eigen doe- en 
pionierskracht door emotionele minderwaardigheidsgevoelens en deforma-
ties opzij te zetten of te overrulen met prestaties, en zo uit de schaduw te stap-
pen. Er zit bij deze asteroïde een waarschuwing ingebakken voor manische 
overcontrole; het steeds op het laatste moment nog weer opnieuw checken of 
alles klopt. Forensisch: noordelijk, uit noordelijke richting; wind, noorden-
wind, verwijzingen naar de mythische Boreas. De omlooptijd bedraagt 3 jaar 
en 157 dagen.

3671 DIONYSUS
Asteroïde van 1,5 tot 1,9 km, ontdekt op 27 mei 1984 door Carolyn en Eugene 
Shoemaker. Waar Semele initieert via pijnlijke transitiefases initieert Dionysus 
een reset via het loslaten van verkrampte mindsets. De oorspronkelijke func-
tie van de orgie bij de Grieken (voordat de Romeinen de orgie misbruikten en 
perverteerden) was het wegnemen van geestelijke, emotionele en energetische 
blokkades middels een met drank of psychotrope planten opgewekte roes en 
seks, zodat de kundalini weer vrij kon stromen. De orgie had een uitbalance-
rende functie tegenover de alledaagse werk- en verplichtingensleur, duurde 
maar een dag en vervolgens ging men gewoon weer over tot de orde van de 
dag totdat het moment van de noodzaak van een nieuwe “mental-floss” was 
aangebroken. Dionysus verlicht door middel van roes en dringt als bijproduct 
geleidelijk dieper door in de mysteriën van het leven. Transits van Dionysus 
of activerende transits naar de radix-Dionysus stimuleren roes, seks en hel-
dere inzichten op de dag dat men wel of niet een kater heeft. De omlooptijd 
bedraagt 3 jaar en 95 dagen. 

433 EROS
Eros werd ontdekt in Berlijn door Gustav Witt op 13 augustus 1898. De as-
teroïde heeft een vreemde langwerpige geknikte vorm die lijkt op een doppin-
da (maten 34,4 × 11,2 × 11,2 km). Eros heeft in de eerste instantie te maken 
met passie in de meest brede zin van het woord. Huis teken en aspectering 
geven helder aan hoe je grootste passie wordt ingekleurd dit leven. Ook heeft 
Eros zowel impliciet als expliciet met seks en erotiek te maken. Eros is aan 
de hand van z’n plaatsing in de horoscoop een van de makkelijkste en meest 
expliciet te duiden nieuwkomers in de astrologie en onmisbaar bij seksuele 
en relationele horoscoopanalyses. Positieve Eros-transits hebben, indien niet 
te veel gehinderd door andere simultane aspecten die de asteroïde met een 
heel ander soort energie interumperen, altijd een positief en vitaliserend ef-
fect op de geestelijke, emotionele en mentale gezondheid. Eros heeft verder 
een klik met libido, vitaliteit, opwinding, scheppingskracht en (levens)lust.  

verlichten door loslaten 
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J. Lee Lehman plaatst echter Eros tegenover Sappho, waarbij ze Eros meer 
mentaal uitlegt. Sappho staat bij haar voor de rauwe seksdrive. Mijn eigen 
observaties onderstrepen Eros daarentegen niet als asteroïde die zich vooral 
mentaal manifesteert. Ik deel echter wel een sterke link tussen Eros en en-
thousiasme of sjen-qi (geestelijke energie), wat natuurlijk inherent is bij een 
asteroïde die in de eerste instantie over passie heerst. Sjen-qi boost volgens 
de taoïstische leer van de Drie Bloemen echter altijd ook de Jing-qi, of seksu-
eel-fysieke qi. De omlooptijd bedraagt 1 jaar en 278 dagen.

Dionysus (Bacchus),  
Pieter Willem van 
Megen, naar Hendrick 
Goltzius, 1778
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gevolg aan geeft. Bellona kan verder een zwakkere indicator zijn voor patho-
logische seksuele problemen en het herstellen van een deformatie in de per-
soonlijkheid, als gevolg van de interactie tussen – dat wat enerzijds door de 
status quo, de sociaal-maatschappelijke consensus en of opvoeding of massa-
media-indoctrinatie is geïmpregneerd – en anderzijds fnuikende dissonante 
verhoudingen hiermee in de eigen emotionele, psychische en cognitieve rea-
liteit. Bellona heeft forensisch een link met het financiële centrum van Lon-
den en PTS verschijnselen bij oud-militairen. De omlooptijd bedraagt 4 jaar 
230 dagen en 12 uur.

8695 BERGVALL
Bergvall werd ontdekt op 17 maart 1993 door het Uppsala–ESO Survey of As-
teroids and Comets (UESAC) en vernoemd naar de astronoom Nils Bergvall. 
Interessant is dat veel van de uitwerking van Bergvall in de ontdekkingsho-
roscoop, wordt gespiegeld door de ontdekkings-Zon in de 28ste graad Ram in 
harde oppositie Hidalgo in de 28ste graad Weegschaal (gevoel over ijsschotsen 
te moeten lopen zonder enige garantie de overkant te halen). Kenschetsen: los-
laten, benauwdheid, het benauwde moment; (sport)ongelukken; ademnood, 
ademproblemen, ademhalingsritme-stoornissen; zeer grote verdieping, diep 
onderzoek, diep in iets opgaan of er in afdalen; scherpe onderzoekende geest; 
neiging tot “alwetendheid” c.q. intellectuele zelfoverschatting of overmoed, 
intelligent maar toch moeite met spontane verbale uitingen; schrijverstalent; 
verstoring van het autonoom zenuwgestel of autonome lichaamsfuncties; tot 
op de bodem gaan; ad fundum; problemen aanpakken en grondig oplossen; 
overgeven aan ontspanning (= loslaten); opstaan; heft in eigen hand nemen 
nadat je de grip op jezelf of je gezondheid bent kwijtgeraakt. 
Bergvall maakt verder zeer sensitief, ook voor omgevingssignalen en is soms 
te gepreoccupeerd met het gegeven dat anderen vaak weinig oog hebben voor, 

Bellona overwint 
Afgunst,  
Gerard Edelinck,  
naar Hale,1683
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verliezen;  
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of interesse tonen in, de eigen diepere interesses, waarnemingen en gevoe-
lens. Dit kan een gevoel van verstikking geven omdat echte communicatie 
gesmoord wordt in oppervlakkigheid, hetgeen zich in kan uiten in chronische 
problemen met het hart, de longen en bronchiën. Bergvall is net als Toro een 
grote pain in the ass bij astrologen die in het Jungiaanse of psychologizeren-
de zijn doorgeschoten. Deze asteroïde moet bij diverse transits als potentieel 
gevaarlijk worden beschouwd. De soort aspectering lijkt hierbij geen rol te 
spelen. Bergvall transiterend op Zon of planeten in Leeuw, staat onder zwa-
re verdenking inzake het veroorzaken van hartritmestoornissen, hartfalen, 
hartaanvallen, bloeddrukstijgingen ect. – de klassieke Zon/Leeuw-klachten 
(inclusief rugletsel en hartoverbelasting door zware training of inspanning). 
Een zwaar pakket voor in feite een kleine jongen met een redelijk snelle om-
loop. Conjuncties van Bergvall in de radix-horoscoop met een ander object 
(planeet, asteroïde, TNO etc.) kan een enorm verdiepte belangstelling geven, 
voor dat waar dat andere object voor staat. In dat positieve opzicht doet de 
asteroïde het goed in de research- en detectivetekens Maagd en Schorpioen. 
Meer algemeen staat Bergvall beter in Water- en Aardetekens dan in Lucht 
en Vuur. Lucht uitgezonderd, waar het computerresearch betreft. In Stier is 
Bergvall net zo gevaarlijk voor het hart als in Leeuw. De energie van de astero-
ide is te beschouwen als tegenovergesteld aan veel kwaliteiten van die tekens 
(anti-vasthoudend bij Stier en anti-ik/anti-Zon in Leeuw). De omlooptijd be-
draagt 4 jaar en 332 dagen. 

250 BETTINA
Bettina werd ontdekt op 3 september 1885 door Johann Palisa en meet 
79,75 km in doorsnee. Bettina is vernoemd naar Bettina von Rothschild, de 
echtgenote van Albert Salomon Anselm von Rothschild, in ruil voor 50 pond, 
die ze aan Johann Palisa betaalde, omdat hij geld nodig had voor een reis om 
een zonsverduistering te kunnen zien. Bettina heeft een sterke Maagd/Twee-
lingen/Mercurius-inslag. 
Kenschetsen: what’s in it for me?; voor wat hoort wat-denken; handelsgeest 
xxl; moeten leren ook eens iets onvoorwaardelijk te doen voor anderen. Betti-
na is niet de meest sympathieke energie. In aspect stimuleert deze asteroïde de 
egoïstische benadering en een wijze van kijken en redeneren door de ogen van 
een handelaar of opportunist, die het eigen voordeel altijd voorop stelt, al is 
het onbewust. Het is een soort automatisme. Status-idioterie en het misbrui-
ken van de eigen vrijheden en grenzen van anderen, moeten worden afgeleerd 
indien Bettina dominant is. Vaak lukt dit niet of slechts gedeeltelijk, hoewel 
men zo bewust van deze energie kan worden, dat men een hekel aan de eigen 
Bettina-achtige trekjes krijgt. De omlooptijd bedraagt 5 jaar en 220 dagen. 
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tensiteit, transformatie); conjunct Cyllarus (rassenrellen, racisme) /Randi (hier: 
corporate leugens); driehoek Zwarte Maan/Nostalgia (diepe confronterende be-
wustmaking n.a.v. deformaties in het verleden); sextiel Noorderknoop (karma); 
sextiel Bienor/Aletheia/Amor/Zipfel/Spirit/Silly (grote bekendheid verkrijgen 
door waarheidslievendheid die puntig en vanuit diepe zielsroering wordt neerge-
zet met een gek gevolg); vierkant Zero/Villon/Tantalus in Ram (een beginpunt 
gerelateerd aan schurkachtig handelen en kwellen vanuit agressie). Silly en Ran-
di mogen op het eerste gezicht vreemde eenden in deze bijt zijn, maar Randi 
staat behalve voor wellust ook voor waarheidsverduistering (camera onklaar 
maken). De demonstraties liepen zo uit de hand dat sluipschutters op politie-
agenten schoten en er vijf meteen doodschoten (Silly als te gek voor woorden). 
De twee agenten betrokken bij de moord zijn Blane Salamoni en Howie Lake. 
De asteroide Verdun (bloedbad) stond op midpunt asteroïde 12780 Salamony 
en Bâton-Rouge, waarbij Salomony vierkant op huis 3 en 9 stond (de as van 
communicatie en media) en conjunct 6 (o.a. werk, politie) oppositie 12 (je eigen 
vijand zijn). De omlooptijd van Bâton-Rouge bedraagt 7 jaar en 296 dagen. 

2246 BOWELL
Bowell werd ontdekt op 14 december 1979 en op 1 januari 1981 vernoemd 
naar de Amerikaanse astronoom Edward L. G. Bowell. De asteroïde meet 
44,21 km in doorsnee. Bowell geeft grote ijver en werkenergie en kan indien 
zeer sterk geaspecteerd tot topprestaties voeren op het vlak van sport, onder-
zoek, engineering, bodybuilding en andere lichamelijke perfectiemethodes, 
technologie, mechanica, geneeskundige ontdekkingen. Bowell is een kracht-
bron, maar de kracht kan te heftig zijn en uit de baan vliegen of zichzelf ont-
sporen door gebrek aan nuance en gevoelsintelligentie. De energie van Bowell 
is doelgerichte vurigheid gemixt met aardse concretisering en ausdauer. De 
omlooptijd bedraagt 7 jaar en 309 dagen en 12 uur.

3254 BUS 
Bus werd ontdekt op 17 oktober 1982 door Edward Bowell en meet 31 km 
in doorsnee. Bus is vernoemd naar de Amerikaanse astronoom Schelte John 
Bus. Bus is een complexe asteroïde die bij de ontdekking in de 20ste graad Ram, 
conjunct de ster Baten Kaitos, Machiavelli en 1998 US43 stond. Kenschetsen: 
gedwongen of verplicht vervoer of vervoerd worden, emigratie of gedwongen 
emigratie; een ongeluk, geweldincident, een val maken of een klap van iets of 
iemand krijgen; schipbreuk; redding, gered worden. Op dieper niveau is Bus 
ambitieus en streeft deze energie naar een machtspositie, maar krijgt daar-
bij problemen door dissonantie tussen identiteit en imago, of tussen de eigen 
passie en aspiratie en het carrièredoel. Bus kan een indicatie zijn voor een 
trauma in de persoonlijkheidsstructuur als gevolg van een zeer slechte relatie 

breekijzer, motor, grote 
kracht en ausdauer

de werkelijke 
eigen levenskoers 
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vervoer of emigratie
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met de ouders, waarbij men, vaak door de situatie gedwongen, het ouderlijk 
huis te vroeg verliet. De eigen ambities ontsporen daarna gemakkelijk in het 
compenseren van een hiaat, of het najagen van dromen die niet realistisch zijn, 
maar een gemis moeten invullen. Bus daagt uit waanideeën over carrièredoel-
stellingen, het zich moeten bewijzen naar buiten toe, de compensatie voor 
gemis etc. op te geven en vanuit zelfintegriteit de eigen unieke wil in kaart te 
brengen. Wat wil je en wat wil je niet? Wat is aangenaam en wat niet? En deze 
vragen vanuit het gevoel te beantwoorden. Alleen dan reset men het eigen 
leven en kan men een positieve flow scheppen die werkelijk innerlijke vol-
doening geeft. Forensisch verwijst Bus naar een autobus of opbergbus en bus/
kokervormige objecten. De omlooptijd bedraagt 7 jaar en 321 dagen.

73769 DELPHI
Delphi werd ontdekt op 10 augustus 1994 door Eric Walter Ernst en ver-
noemd naar het beroemde Griekse orakel waar de zieneres Pythia in trance 
haar voorspellingen en raadgevingen deed. Kenschetsen: voorspellen, voor-
spellingen of prognoses opstellen; het vermogen contexten en connotaties 
intuïtief te condenseren tot hun essentie om zo nog versluierde onderhuidse 
processen, signalen of vermoedens bij zichzelf en anderen helder en concreet 
te krijgen; zich soepel toegang kunnen verschaffen tot de ziel, het onbewus-
te, de diepe roerselen; vlagen van seksuele onverzadigbaarheid, seks om te 
communiceren wat men verbaal niet kan uitdrukken; een plotse verandering  

contexten en 
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Priesteres Pythia in de 
tempel van Delphi,  
Romeyn de Hooghe, 
1687
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load, waardoor de yin-meridianen ondervoed raken (vooral bij woede trekt 
de lever de maag, mild en dikke darm-meridianen leeg) en ademhaling- en 
hartproblemen kunnen ontstaan. Een langdurige Admetos-strijd c.q. patstel-
ling tast daarbij het zenuwgestel aan dat met Admetos apriori al overvoerd en 
hyperactief is. Qi-gong is zeer aan te bevelen. Journalist Willem Oltmans, die 
zijn leven lang sterk werd gedwarsboomd door de Nederlandse staat, finan-
cieel werd klein gehouden en tot persona non-gratia gestigmatiseerd – maar 
uiteindelijk van de staat een schadevergoeding van 6 miljoen euro kreeg – had 
een bijna minuut-exacte oppositie Admetos – Saturnus (gevestigde orde). On-
danks dat het getreiter door de overheid zover ging dat Oltmans er chroni-
sche gezondheidsklachten door kreeg, gaf hij nooit op en hoewel hij mensen 
tegen zich keerde met zijn felle vaak agressieve uitingen, respecteerden vriend 
en vijand zijn onberispelijke eerlijkheid. Oud marinier en beroepsworstelaar, 
nu politicus en klokkenluider, Jesse Ventura heeft Admetos conjunct 1994 
GV9/Rhea/Hypnos (extreem oog voor detail voor wat er met de Aarde gebeurt 
en mensen hiervoor uit hun ingedutheid wekken); vierkant Sedna/Spartacus/
MANIAC (underdogs oproepen tot opstand); vierkant Hidalgo (zaken op losse 
schroeven zetten); sextiel de Plutino 2003 AZ84 (extreem grondig onderzoek); 
driehoek Juno (hier: macht van de massa) en oppositie 1998 WA31 (machtlust, 
manipulatie). De vermoorde politicus Pim Fortuyn, de grootste bedreiging 
die zich ooit tegenover de Nederlandse staat positioneerde had Admetos on-
der meer conjunct Pallas en Kaali (radicaal beëindigen heersende politiek) en 
vierkant Uranus/Sado. Fortuyn was ook republikein en voor afschaffing van 
de monarchie. Hij werd vrijwel zeker vermoord door, een door de staat inge-
huurde sluipschutter, met Folkert van der Graaf als een soortement Manchu-
rian Candidate annex reservekogel. Omlooptijd 12 jaar en 138 dagen. 

911 AGAMEMNON
L4-Trojaan met een diameter van 166,66 km, ontdekt op 19 maart 1919 door 
Karl Wilhelm Reinmuth. De duiding lijkt veel op die van Hektor, maar waar 
Hektor de reality check neigt mis te lopen, draait het bij Agamemnon om het 
gevoelscontact. Agamemnonas betekent zeer standvastig. Agamemnon als ar-
chetype heeft veel weg van de Koning Munten uit de Tarot, die zich vastklampt 
aan materiële macht en simultaan chronisch in een soort angst verkeerd. Hier 
een angst voor de buitenwereld c.q. naar buiten treden en het gevoel tegen die 
buitenwereld te moeten vechten of standhouden (ontdekkings-Zon conjunct 
Apophis/Eris/Ceto). Agamemnon manifesteert een schijnbare zekerheid en 
soliditeit, die in werkelijkheid gevoelsverdrukking c.q. onderdrukking is, en 
dus fundeert op een diepgeworteld angst- of schuldgevoel. Agamemnon be-
smet hiermee de graadpositie en aspectering met andere planeten en lichamen. 
Het maakt niet uit of het een conjunctie, driehoek, vierkant of oppositie betreft; 
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wat Agamemnon aanraakt lijkt ergens onbereikbaar of te bevriezen. Vertaald 
naar gedragstermen kan Agamemnon afwijzend, bot tot agressief reageren. Te-
gelijk ziet de ander de tragedie hiervan, maar ook de onwrikbaarheid. Kortom 
deze Trojaan heeft de nodige assistentie van ontdooiers nodig, lichamen die – 
niet in aspect met Agamemnon – genoeg tegenwicht bieden. Zo niet dan loopt 
iemand met een sterke Agamemnon in het beste geval spaak op de tragedie van 
de solide, hardwerkende baas van de zaak of hoofd van het gezin, dat verlaten 
wordt door degenen van wie hij houdt omdat ze zijn emotionele onbereik-
baarheid, d.w.z. diepe angst voor intimiteit en blootgeven niet meer kunnen 
harden. In het ergste geval ontspoort Agamemnon in een substantiële bijdrage 
aan geweldpleging of zelfmoord, maar daar is in de regel veel meer voor no-
dig dan een geafflicteerde Trojaan. Iedereen heeft ergens Agamemnon in de 
horoscoop en ergens een punt dat geen gevoelsbinding kan maken, en er zijn 
genoeg situaties en beroepen te bedenken, waarbij het niet altijd handig is de 
gevoelsbinding aan te gaan (chirurg, tandarts e.d.). Agamemnon werd ontdekt 
in de 30ste graad Leeuw conjunct Quaoar oppositie Uranus in de 30ste graad 
Waterman. De energie zit bij een dominante Agamemnon dus vastgeroest in 
een groei-, en ontwikkelsysteem, dat niet meer voldoet, en staat chronisch on-
der druk dit systeem voorgoed los te laten en iets nieuws te omhelzen, dat 
meer vrijheid biedt. Gedurende de fase in dit spanningsveld neigt men er dan 
toe zich steeds meer te isoleren van iedereen die het zelf nieuw eigengemaakt 
idealisme niet deelt of omgekeerd andersdenkenden steeds meer te isoleren. 
Negatief kan een geafflicteerde Agamemnon zich uiten in onvruchtbaarheid 
terwijl een goed geaspecteerde Agamemnon kan duiden op het omgekeerde en 
veel kinderen. Forensisch duidt Agamemnon op stoomwolken. De omlooptijd 
van Agamemnon bedraagd 12 jaar en 18 dagen.

1404 AJAX 
L4-Trojaan van 81,7 km in doorsnee, ontdekt door Karl Wilhelm Reinmuth 
op 17 augustus 1936. Ajax is vernoemd naar de gelijknamige Griekse held 
uit de Trojaanse oorlog die zichzelf doodde, vanwege zijn teleurstelling over 
het feit dat iemand anders dan hij (Odysseus in de meeste versies) de wa-
penrusting van de dode Achilles kreeg. Ajax werd Schutsmuur der Grieken, 
vernoemd vanwege het feit dat hij, direct na Achilles, de grootste en meest 
geduchte strijder was. Hij vond dat hij niet eerlijk beloond werd voor zijn ver-
diensten. Ajax lijkt een link te hebben met: niet naar behoren beloond worden 
voor een grote inspanning, strijd of het tonen van grote moed; men ervaart 
ondankbaarheid voor de eigen opoffering, maar begrijpt ergens ook waardoor 
dat komt; dompers; iets wat men heel graag wil, maar net niet doorgaat; pech 
vlak voor het einde; hobbels vlak voor het einde van een proces of project 
moeten nemen, of teleurstelling incasseren om het toch te kunnen voltooien; 
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daarmee de eerste bewustwording van goed en kwaad; de confrontatie met 
zich nieuw voordoende ethische problematiek, vaak gekoppeld aan techno-
logie, sociale vraagstukken, artistieke projecten, politiek of literatuur; de op-
bouw van slecht karma; uitvindingen met een keerzijde. 
Ik denk dat de kern van Ixion het procesmatige zelf is, dat om procesmatig te 
blijven ongebonden moet blijven aan banden, verbintenissen, resultaten etc., 
wederom een Schorpioen/Pluto-eigenschap (dood = verandering = het proces 
continueren), met natuurlijk een vette knipoog naar transitie, omvorming, re-
cycling, scheppen en afbreken. Ietwat dissonant in verhouding hiermee, maar 
in een paradox ook weer niet, streeft Ixion hierbij graag naar materieel ge-
win (Schorpioen-energie roept automatisch de complementaire energie van 
Stier op). Typerend voor Ixion zijn uitvindingen of creaties die zich tegen de 
schepper keren. De doe-energie en het initiatief nemen of pionieren alsook de 
mannelijke seksualiteit vertoont bij Ixion wonden of blinde vlekken, die het 
mogelijk maken in goedbedoelde sociale ontsporingen te eindigen of in kille 
inhumane expressies van kwaadaardigheid. Ixion zoekt onderhuids emotio-
nele geborgenheid en veiligheid en vindt dit enkel door een besef te cultiveren 
betreffende ethische grenswaarden en de eigen vrijheden in te perken waar 
deze onverenigbaar zijn met het respecteren van de grenzen van anderen (van 
zowel mensen als dieren als planten als landschappen). In creativiteit uit Ixion 
zich origineel of grillig complex. H.R. Giger had Ixion conjunct Varda (grote 
nadruk, massieve impact); oppositie Jupiter; vierkant cusp 6 en 12. 
Forensisch: immorele onderzoekers of wetenschappers – die in hun drang im-
pact te maken – over de ethiek heen laten walsen; overheidsdesinformatie met 
zeer schadelijke impact en die men, uit angst voor vervolging of schadeclaims, 
blijft continueren tegen beter weten in; Frankenstein-dilemma’s; chemische 
wapens; te vroeg gelanceerde of aangekondigde uitvindingen, politieke beslis-
singen of projecten. De omlooptijd bedraagt 247 jaar en 328 dagen.

341520 MORS-SOMNUS
Mors-Somnus (2007 TY430) is een binaire Plutino, ontdekt op 14 oktober 
2007 door Scott S. Sheppard and Chadwick A. Trujillo en vernoemd naar de 
twee kinderen van de Romeinse nachtgodin Nox; Mors, de god van de dood 
en Somnus, de god van de slaap. Mors meet 102 km in doorsnee en Somnus 
97 km. Kenschetsen: een sterk verhoogd en dwingend contact met het onder-
bewuste (de onderwereld is het rijk van dood en slaap), verhoogd doodsbe-
sef, verhoogd metafysisch, psychologisch inzicht in leven-dood synergie en 
contrasten, slaap issues, diepgaande, pijnlijke of levensbedreigende Orcus/
Pluto-achtige druk of stuw naar confrontaties, transformeren of termineren, 
zoeken en het wel of niet vinden van nieuwe levenszin, Persephone-achtige 
revitalisatie-fases, acceptatie Tanatos/telos-issues, vreemde donkere dromen, 
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hypnosetoestanden, psychoanalyse, het plots intens opwellen van oude verge-
ten of verdrongen herinneringen, aangeboren remote viewing vermogens; het 
vinden van een vorm van rijkdom (in positief aspect met Venus of Jupiter); 
het zeer lang broeden op seksuele wensen of fantasieën, vooral anale, en deze 
uiteindelijk uitvoeren; een problematisch liefdes of relatieleven; een relatie 
met een oudere partner. Overige kenschetsen: grote machtsdrang op grond 
van negatieve motivering, obsessies, fysieke ineenstorting, coma, dood, het 
overlijden van bekenden of verwanten afhankelijk van huispositie en aspecte-
ring, zelfmoord, slaapproblemen. 
Siegmund Freud had Mors-Somnus in Weegschaal in 6 conjunct Mars/
Hilda; vierkant Bacchus en oppositie ISON. “Communisten”-jager Joseph  
McCarthy had Mors-Somnus in 23 Schorpioen, vlak onder cusp 8 in 7, con-
junct 1996 TO66 (verlies, het lelijke, verdwijning, het niet geaccepteerde) en Bi-
enor (grote bekendheid verwerven); sextiel Toro (expliciet en concreet maken). 
We zien bij hem de duistere obsessieve kant van Mors-Somnus op de voor-
grond treden en uiteindelijk zijn ondergang en auto-karaktermoord worden. 
Forensisch: het opslokkende of zuigende van duisternis, nacht, slaap, dood; 
duistere (technische) (super-)machten (Pluto conjunct Machiavelli/Hilda in 
de ontdekkingshoroscoop); de orgiastische ontlading; elektrisch werkende 
apparatuur om onderzoek naar het hiernamaals te doen; nulpuntenergie-toe-
passingen; plots snel groeiende en massaal wordende fases van nationalisme 
die een pestilentie worden; vrouwenrechtenissues, Earth Right-issues. De om-
looptijd van Mors-Somnus bedraagt 245 jaar en 333 dagen.

90482 ORCUS-VANTH
Net als Pluto is Orcus-Vanth een binaire Plutino. Orcus meet ongeveer 
917 km in doorsnee en Vanth meet ongeveer 276 km. Orcus werd ontdekt 
op 17 februari 2004 door Michael E. Brown, Chadwick A. Trujillo en David 
L. Rabinowitz. De planeet is vernoemd naar de Etruskische onderwereldgod 
Orcus en Vanth kreeg de naam van de psychopompus (zielenbegeleidende 
demon) Vanth. Orcus is de eerste Plutino naast Pluto waarover een heel boek 
verscheen.*  
In de diepste kern heeft Orcus-Vanth iets van Pluto conjunct IC en daagt 
daarom uit om dwars door alle invloeden heen tot een absolute zelfintegriteit 
te komen, een soort persoonlijk point zero om het eigen individuatieproces 
te zuiveren en vlot te trekken om werkelijke zin en voldoening in het leven 
te trekken. Orcus-Vanth stelt de vraag in hoeverre we echt doen wat we echt 
willen en in hoeverre we illusies bouwen of liegen tegen onszelf. Kloppen acti-
viteiten van de mond, hersens en handen wel met het hart. Deze kernkwaliteit 

* Orcus – Jeremy Allan Neal
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er is een soort koude douche-effect zoals bij sommige Saturnus-transits. Het 
ruimte scheppen, door negatieve of belegen situaties op emotioneel vlak of op 
ingesleten gewoontes, obsessies en dergelijk, beschouwelijk tegen het licht te 
houden, is een zeer nuttige en positieve kwaliteit van Logos, die een nieuwe 
vrijheid kan scheppen en levensfase kan inluiden. De positie van Logos in de 
radixhoroscoop geeft aan in waar men moeilijker de emoties uit(te), of daar 
het nodige proces op dit vlak heeft doorgemaakt om van die remmingen af te 
komen. Tegelijk geeft deze positie aan waar men van nature een soort koele 
logica en autoritair overkomende oordelen en visies tentoonspreid. De om-
looptijd bedraagt 302 jaar en 65 dagen. 

136472 MAKEMAKE
Grote dwergplaneet en Plutoïde (geen Plutino) in een 6:11 resonantie met 
Neptunus, ontdekt op 31 maart 2005 door Michael E. Brown, Chad Trujillo 
en David Rabinowitz, met een doorsnee (op de evenaar) van 1502 km en een 
rotatie om de eigen as van 22,48 uur. Op 26 april 2016 werd bekend gemaakt 
dat Makemake een maan van 160 km doorsnee bezit. De maan kreeg de bena-
mingen S/2015 (136472) 1 en MK 2. Makemake omvat heel veel en de essen-
tie pakken lijkt zeer complex, maar komt neer op een epicentrum-rol in het 
proces waar technologie (het kunstmatige) botst met de natuurlijke realiteit. 
In de tantrische leer staat dit bekend als de clash tussen Anrta (het zielloze 
tegennatuurlijke) op Rta (de natuurlijke of goddelijke schepping). Carlos Cas-
teneda, de visie van de Yaqui-Indianen verwoordend, beschrijft dit proces als 
het oprukken van anorganisch leven in de organische wereld. Veel moderne 
filosofen onderkennen momenteel iets dat ze beschrijven als het oprukken 
van het zielloze steriele “ding” in het leven, de wereld, de natuur, de mense-
lijkheid en menselijke modus. Makemake lijkt het epicentrum van dit proces 
aan zich te linken of correleren op een offensieve en penetrerende wijze en de 
stealth-aanvoerder te zijn van de transhumane beweging, een ziekelijke ver- 
internetting en de vergiftiging van de realiteit en Aarde via bedrijven als 
Monsanto, Bayer, Syngenta etc.. Kenschetsen: extreme prestaties op het gebied 
van technologie, engineering, informatica en architectuur, satellieten, inter-
netcomplexiteit; het IOT (Internet of Things); stuurloze technocratisering, ver-
dringing van de samenleving, de opmars van het zielloze ding, anorganisch 
leven in de definitie van Carlos Castaneda, de penetratie van het bezielde of 
levende in het zielloze of inerte; extremen op het vlak van moderne en post-
moderne complexiteiten en megastructuren; genetische manipulatie; roboti-
sering, automatisering; NSA, digitale massacontrole en het verzet hiertegen, 
talent op het vlak van informatica/internet/hacking; epidemieën en pande-
mieën, varkensgriep, ontvolking, misbruik virussen voor depopulatie; virtual 
reality, infolepsis (neurotisch verslaving aan non-formatie via smartphones 
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en tablets); fruitbewerking; outcasts, wezen, in de steek gelaten leven en ook 
masturbatie, seks met apparaten of machines, cyberseks; chaosmagie, kunst-
matige bevruchtingtechnieken, experimenten op embryo’s. 
Ik kwam Makemake diverse keren tegen bij de lancering van een satelliet of 
de voltooiing van een extreem hoog bouwwerk dat records brak. Het hoog-
terecord lijkt zich op alles te kunnen betrekken. Queen of Soul Chaka Khan, 
bekend om het onvoorstelbare bereik van haar stem heeft op 2 boogminuten 
na een exacte conjunctie Makemake/Maan in Kreeft tegen de achtergrond 
van een zeer muzikale en sensuele horoscoop. De ontdekkings-ascendant en 
Maan van Makemake staan in Boogschutter (satellieten, mega-wolkenkrab-
bers); de midhemel in 14 Maagd (chemische en farmaceutische industrie, fysi-
ca, chirurgie); de Zon in de 11de graad Ram zeer nauwe conjunctie met Venus/
Psyche/Zipfel in het 4de huis; driehoek Ixion (complexe processen, onethische 
of schadelijke uitvindingen). De 11de graad Ram gaat over het controle willen 
uitoefenen over zowel mens als dier als plant. Het sextiel dat de radix-Zon 
van Makemake maakt met Okyrhoe is net als de conjunctie met Venus op 1,5 
boogminuut na exact, waarbij Okyrhoe conjunct staat met Tesla (geheime of 
apocriefe fysica). Zon staat verder conjunct binnen 1 graad met Mors-Somnus 
en in zeer nauwe oppositie met Haumea/Rhadamantus/Chariklo. De omloop-
tijd van Makemake is 309 jaar en 208 dagen. 

420356 PRAAMZIUS
Praamzius werd ontdekt op 23 januari 2012 door K. Cernis en R. P. Boyle en 
meet in de huidige schattingen maximaal 494 km in doorsnee. Praamzius komt 
dichtbij een 3:5 resonantie met Neptunus, maar valt daar net buiten. De Cube-
wano dankt zijn naam een de Litouwse oppergod Praamzius. Deze was zowel 
heerser over het onontkoombare lot en de tijd, als Heer van de wereld, die de 
Hemel en Aarde regeerde, geholpen door zijn kinderen. Alle levende wezens 
en zelfs alle goden moesten hem gehoorzamen en al zijn beslissingen stonden 
in steen gegrift. Praamzius was zich tegelijk bewust van zowel het heden, ver-
leden als de toekomst. Praamzius had afhankelijk van de streek andere namen, 
als Dievas Praamzius, Prakurimas, Ikurejas of Sotvaras, terwijl hij in de weste-
lijke laaglanden van Litouwen en in Pruisen werd aangeduid met Ukopirmas. 
Het voornaamste ritueel gericht aan de oppergod werd uitgevoerd tijdens 
de winterzonnewende en met de opkomst van de landbouw werd dit ritueel 
steeds belangrijker. De riten waren doordrongen van archaïsche totems, ani-
misme, verering van voorouderlijke zielen in het dodenrijk, en vonden twaalf 
dagen achtereen plaats als symbool voor de twaalf maanden van het jaar.  
Praamzius heeft een soort complexiteit en tijdgeestactualiteit die je normaliter 
vooral bij Haumeïden tegenkomt. Hij werd ontdekt conjunct de ster Zuid As-
cellus (koorts, geweld, ongelukken, oogklachten, ligt slecht bij publiek en zaken) 
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aanranding gepleegd vanuit de groep die zich laf achter het officiële verschuilt 
en de eigen angst agressief projecteert in plaats van deze te overwinnen (Nes-
sus in Steenbok) en de grove verstoring (2003 WL7), iets dat van buitenaf (de 
wereld) binnenkomt verankert zich diep in de ik, omdat Zon en Aries-punt 
(dat wat op mundaan niveau concretiseert vanuit het astrale) conjunct staan. 
Dit leidt tot een geestverduistering (Mercurius conjunct Mors-Somnus), die 
men te boven dient te komen door de connectie met de eigen zelfintegriteit en 
gepassioneerde drive te hervinden of heroveren (de ontdekkings-2013 FC28 
maakt vanuit de Logos-conjunctie in Maagd een driehoek met 2005 RR43). 
Eén van de grootste verleiders te weerstaan is de toevlucht zoeken in drank 
of drugsgebruik. 2013 FC28 is een hele moeilijke Cubewano om te handelen 
omdat in deze tijd onrecht vaak collusionair (corruptie door overheid of grote 
organisaties geïnstitutionaliseerd) is en vaak ondoordringbaar administra-
tief/bureaucratisch/juridisch afgetimmerd. De kunst is het goede in het leven 
vast te blijven houden en daar de voeding voor een creatieve oplossing uit 
te putten. 2013 FC28 vergt het uiterste van individueel kunnen en zal 9 op 
de 10 keer tragedie en verliezen opleveren en 1 op de 10 keer een krachtpat-
ser en held in de ware zin van het woord. Dit object heeft een sterke relatie 
met nirguna (aanraking door Kali), het instorten van alle mindsets voor een 
wedergeboorte uit enkel de eigen kracht (een toestand van angstloosheid die 
gerealiseerd wordt door een verregaande fusie ik – atman. 
De onderhuidse stuw bij 2013 FC 28 is het realiseren van de positieve 
Leeuw-identiteit, nadat de slechte kanten van Schorpioen en Weegschaal ge-
purgeert zijn tot integriteit en evenwicht, zodat de uiteindelijk vrucht van de 
uitgewerkte 2013 FC 28 een warme persoonlijkheid is, die moed en verdiende 
autoriteit uitstraalt en een vrijwel onaantastbare integriteit heeft. De omloop-
tijd bedraagt 314 jaar en 7 dagen.
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XI  
De Haumeïden 

136108 HAUMEA
Haumea is een ex-Cubewano, dat wil zeggen deze erkende dwergplaneet en 
Plutoïde wordt nu gerekend tot een aparte familie, de Haumea-familie of 
Haumeïden. Haumea werd ontdekt op 28 december 2004 door Michael E. 
Brown, Chadwick Trujillo en David Lincoln Rabinowitz en is vernoemd naar 
de Hawaiiaanse godin van de geboortes. In juli 2005 werd de ontdekking van 
Haumea opnieuw door een ander onderzoeksteam geclaimd, dat geen weet 
had van de eerdere ontdekking. Dit Spaanse team bestond uit J. L. Ortiz, F. J. 
Aceituno en P. Santos Sanz. Het eerste ontdekkingsteam suggereerde de naam 
Ataecina voor Haumea. Ataecina of Ataegina was de oude Keltisch-Iberische 
godin van de hergeboorte. Die naam komt van atte en geno (herboren). Hau-
mea heeft een rugbybal-achtig lichaam van 1960 × 1518 × 996 km waar twee 
kleine manen, Hi’iaka en Namaka omheen cirkelen. 
De astrologische duiding wijst op: Het godinnelijke; de eerste groei-
kiem die een ontstaan vacuüm gaat opvullen; Shakti’s essentie; vrucht-
baarheid; rebirthing; behoud van jeugdige energie, regeneratie; groei-
punt; voedende energie; voortbrengen; verschillende dingen produceren 
of nalaten die een eigen leven gaan leiden; het natuurlijke koesteren, be-
schermen en bevorderen en tegennatuurlijke tegengaan; snappen dat de 
natuurlijke schepping niet alleen een referentiekader is voor de mens, 
maar ook dat deel van zijn ziel dat hem in het menselijke houdt –  
alsook het begrijpen dat het wegslinken van de natuur in de overruling door 
technologie, elektrificering, digitalisering, industrialisering, transhumanisme 
en administrering zijn ondergang zal zijn; anti-modernisme; anti-digitalise-
ring; anti-big brother; cyclisch bewustzijn; ecologie; Aarde en mens-vriende-
lijke oplossingen voor problemen; de essentie van het leven begrijpen; dualis-
me vervangen door complementaire krachten te onderscheiden die in synergie 
moeten verkeren; levendig inzicht; probleem oplossend; mentaal alert; bewust 
van bedreigingen; levensschokkende gebeurtenissen. Forensisch: streven naar 
vrede; pantheïsme; een dynamische yin-yang synergie nastreven; natuurreli-
gie; de Grote Moeder; oorspronkelijke heksenculten; geworteld zijn; wortel 
chakra en sacraal chakra. 
Het huis, teken en de aspectering en graadpositie geven veel extra informatie 
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zeer hoge sensitiviteit op dit vlak, die dit meestal zal voorkomen. 1999 OY3 
geeft een overwegend positieve, stimulerende en verfrissende impuls aan re-
lationele zaken en is gunstig voor het combineren van relatie en carrière. 1999 
OY3 geeft verder artistieke begaafdheid of affiniteit met de wereld van kunst, 
dromen, mythologie en kan bij sterke aspectering een bepaalde glamourach-
tige aantrekkingskracht geven, die echter iets etherisch behoudt. 
Deze Haumeïde zal meer goed doen dan problemen geven. Het enige serieuze 
struikelblok kan zijn dat men van partner in een psycholoog of relatiethera-
peut verandert en te pushy wordt met het willen doorgronden van zaken waar 
de partner op dat moment mee kampt. Aan de andere kant kan bij sterke af-
flictie, vooral bij een hard Saturnus-aspect de partner de eigen vrijheid ernstig 
belemmeren of verstikken. Dit geldt dubbel indien de partner afkerig is van, 
of botte oordelen heeft over, kunst, artistieke ambities of wil dat de partner 
aan bepaalde uiterlijke of formele eisen voldoet. Het gaat hier echter dan al-
tijd om een partner die zelf met een onvermogen tot zelfexpressie kampt en 
daarom dompers legt op die van de wederhelft. De omlooptijd bedraagt 288 
jaar en 351 dagen.
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XII 
Neptunus-Resonanten  

(afwijkende)

385446 MANWË-THORONDOR
Manwë (formeel Manwë-Thorondor) werd aanvankelijk als Cubewano geclas-
sificeerd, maar nu als een binaire 4:7 Neptunus-resonant. Manwë is ca 160 km 
in doorsnee en Thorondor is geschat op 92 km. Beide objecten draaien in ca 
110 dagen, rond een barrycentrum, om elkaar op een afstand van 6674 km. 
Manwë is vernoemd naar de fictieve koning van de Valar in J. R. R. Tolkien’s 
Middle-earth Legendarium. Manwë is de oppergod en heerst vooral over de 
lucht en wind. Thorondor is de Lord of Eagles in de First Age in Tolkien’s werk.
Manwë (2003 QW111) werd door Marc William Buie ontdekt op 25 augustus 
2003. De ontdekking van Thorondor volgde op 25 juli 2006. De link met de 
Tolkien-mythologie associeert Manwë-Thorondor met lucht en dus met geest, 
communicatie, denken, wat assistentie krijgt van de ontdekkingshoroscopen 
van beide objecten waarbij de Mercurius-energie bij Manwë gekatalyseerd 
wordt door de conjunctie van Mercurius in de 26ste graad Maagd met Cha-
riklo (toekomstgerichtheid); driehoek Okyrhoe (versnelling); driehoek Elek-
tra (elektrificerend). Mercurius in de ontdekkingshoroscoop van Thorondor 
staat in Kreeft o.a. conjunct Okyrhoe/Minerva/2003 AZ84 (versnelde diepe 
doorgronding); driehoek Torricelli (weer, wervelwinden). Philip Sedgwick is 
derhalve correct in zijn overwegend Mercuriale associaties van Manwë met 
het communicatieve, het “quick witted”, maar ook public relations, spinning, 
hypes, propaganda, software updates en het uit de weg gaan van de emotio-
nele kant van de realiteit: verbaal manipulatief, een obsessie met logica en het 
maken van een punt in plaats van het aanpakken van de emotionaliteit van 
situaties. Dit wordt onderstreept door de Zon en Venus-posities in Maagd in 
de ontdekkingshoroscoop van Manwë, maar minder door de ontdekkingsho-
roscoop van Thorondor. 
Zowel Manwë als Thorondor werden ontdekt in Vissen. Manwë is meer 
Maagd-achtig en Thorondor meer Leeuw. Een bijzondere gemeenschappe-
lijke deler is dat beide objecten de gecorrigeerde Noorderknoop conjunct 
Bateman hebben. Manwë heeft deze conjunctie in Stier en Thorondor heeft 
hem in Vissen. De Zon-Venus-conjunctie bij Manwë correspondeert met het 
Leeuw-achtige van Thorondor. We kunnen bij Manwë-Thorondor in ieder ge-
val zeker zijn van een opgevoerde Mercurius-energie, een sterke invloed van 

PR, propaganda, 
reclame, 
informatiemanagement, 
mentale snelheid 
en lenigheid; 
mediamanipulaties 
of het doorprikken 
en aankaarten ervan; 
spindocters;  
infowars;  
het aansmeren van 
dingen, digitale 
windhandel
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118378 1999 HT11
1999 HT11 werd ontdekt op 17 april 1999 door het Kitt Peak National Ob-
servatory (KPNO). Het is een 4:7 Neptunus-Resonant van 146 km in door-
snee. 1999 HT11 lijkt te maken te hebben met een immanente beleving 
van spiritualiteit, dus spiritualiteit die in het hier en nu gevoeld en geleefd 
wordt ten opzichte van de reguliere benadering van het spirituele als iets 
transcendents. Forensisch: de Shechinah; wicca’s; afvalligen van staatsreli-
gieuze systemen die het spirituele te veel annexeren met zaken die er niets 
mee te maken hebben en daarom geen bevrediging op dit vlak meer bieden. 
De omlooptijd bedraagt 291 jaar en 150 dagen.

119979 2002 WC19
2002 WC19 werd ontdekt op 16 november 2002 door het Palomar Observato-
ry. 2002 WC19 is een 1:2 Neptunus-Resonant en mogelijk is deze Twotino een 
dwergplaneet. De geschatte diameter is 440 km. Kenschetsen: een neiging tot 
verlammend of deprimerend zwart-wit denken en dit overstijgen door niet in 
dualiteit maar in complementariteit en synergie te denken; rascisme, discri-
minatie; politieke hoogvliegerij die door trots en radicalisme ten onder gaat; 
grote vrijkomende creatieve kracht indien van polariserend oordelen wordt 
afgezien. De omlooptijd bedraagt 332 jaar en 245 dagen.

het immanente, 
immanente 
spiritualiteit ervaren; 
wicca’s

dualisme 
vervangen door 
complementarisme; 
zwart-wit oordelen 
ontstijgen
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XIII  
Centauren

55576 AMYCUS 
Amycus werd, binnen een zwakke 3:4 resonantie met Uranus, geautomati-
seerd ontdekt op 8 april 2002 door het Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT). 
De doorsnee is 100,90 km en Amycus werd vernoemd naar een gelijknamige 
misdadige en gewelddadige centaur uit de Griekse mythologie, de aanstich-
ter – via verkrachting en het verbrijzelen van iemands gezicht – van de strijd 
tussen de Centauren en Lapithen. Amycus geeft een onverzadigbare machts- 
en manipulatiedrang en is verbaal een vechter tot het uiterste. Respect voor 
andermans grenzen is er niet echt, waarbij zelfs aanranding of verkrachting 
niet is uitgesloten, al gebeurt dat in bijna alle gevallen psychisch en mentaal. 
Het machtsspel is – ook in de meest doortrapte en lelijke vorm en expres-
sie – gekoppeld aan lust en passiegevoelens met een seksuele ondertoon. In 
de ontdekkingshoroscoop staan Zon/Mercurius/Eris/Siberia conjunct in de 

Centaur familie,  
anoniem,  
naar Jan Collaert,  
naar Jan van der 
Straet, 1624 - 1648

een niets ontziende 
machtdrang; 
verbale, psychische 
of energetische 
verkrachting;  
lust en machtsspel-
verbindingen, BDSM; 
de persoonlijke 
machtservaring in 
relatie tot persoonlijke 
territorium grenzen
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Elatus om vraagt, is er een van “get real!”. Wanneer het hele emotieleven hangt 
op het reactieve en afhankelijke, maar legitimatie aan een innerlijke kern mist, 
ontstaat er een lastige gespletenheid, een veel te grote kloof tussen de persona 
en de ik. Bij Elatus is de ik te zwak ten opzichte van de persona en de Noor-
derknopen staan daarom in het eerste huis in Leeuw. De gerijpte volwassen 
Elatus waait niet met alle winden mee (Weegschaal), verkoopt geen lucht-
kastelen (Waterman) en is zich juist extra bewust van situaties waarin dat via 
anderen wel gebeurt. De onvolwassen Elatus is een kameleon met verborgen 
geneugten zoals de tak waarop hij zit. 
In de radixhoroscoop geeft Elatus een plek aan – qua aspectering en positie in 
huis en teken – waar ingebeelde acceptatie/afwijzing issues spelen. Ook is het 
een punt dat informatie geeft, over bepaalde verlangens of gewoontes die men 
privé houdt en een punt dat aangeeft waarin men zichzelf nog niet rijp of waar-
dig genoeg acht, betreffende bepaalde talenten (aangegeven door aspecterin-
gen en positie). Elatus reageert met z’n Maan-achtig absorbeer-vermogen zeer 
sterk op de graad zelf waarin hij staat – waarbij de psychosferische lading van 
de voorgaande zodiakgraad iets is waar men voortdurend afstand van neemt – 
en de graad waarin Elatus zelf staat, een grote interesse en rol in de actualiteit 
heeft van iemands leven en de volgende graad iets is waar naar toe wordt ge-
werkt. Dat wil zeggen, men kijkt hoe men de nuttige kant of kwaliteiten ervan 
eigen kan maken. De omlooptijd van Elatus is 40 jaar en 157 dagen.

10370 HYLONOME
Hylonome werd ontdekt op 27 februari 1995 door David C. Jewitt en Jane Luu 
en stond bij de ontdekking in 4°43 Weegschaal in nauwe conjunctie met de eer 
en aanzien-ster Zaniah op 4°46 Weegschaal en conjunct cusp 11. Hylonome 
meet 74 km in doorsnee en is vernoemd naar de vrouwelijke Centaur Hylono-
me, die om haar geliefde man Cyllarus rouwde. Heerser Venus staat conjunct 
Neptunus/Pelion/cusp 3/Aten/Amun/Ginevra/Actor/Uranus en de ster Terre-
bellum (gunstig voor financiën, berekenend). Jupiter staat in Boogschutter in 1 
als heerser 2 driehoek Lovejoy in Leeuw en sextiel Narcissus en Mercurius staat 
conjunct Maan in 3 in Waterman. De ascendant in Schorpioen maakt een con-
junctie Thereus/Nessus/Ixion/Pluto/Quaoar en een sextiel en driehoek met de 
as 3de-9de huis. Snow White (groepsbewustzijn) maakt een sextiel met 2 en een 
driehoek met het 8ste huis. Saturnus staat conjunct Achernar, de maatschappe-
lijk meest succesvolle ster aan het firmament. De kenschetsen van Hylonome 
bij sterke aspectering – met name conjunct Zon, midhemel, Heerser, Maan of 
ascendant – zijn: populariteit, zeer grote populariteit of bekendheid, beroemd 
of populair zijn zonder daar ook maar iets substantieels voor gedaan te hebben, 
bekend of beroemd of populair zijn terwijl niemand snapt of kan uitleggen 
waarom; lieveling van de massamedia, fashion of roddelpers zijn; sterallures, 

onbegrijpelijke 
populariteit of 
immense beroemdheid; 
berekenend;  
charisma, glamour, 
lieveling van de 
massamedia, fashion- 
of roddelpers zijn;  
sterallures; 
missverkiezingen; 
jeugdidolen; MTV-
sterren;  
door marketeers 
gehypete artiesten of 
kinderen van beroemde 
of rijke ouders;  
commerciële 
idoolschepping, 
massahypes in 
het algemeen; 
mediatrainer-taal 
spreken, mediatrainers, 
spindoctors
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missverkiezingen; jeugdidolen, MTV-sterren; door marketeers gehypete ar-
tiesten of kinderen van beroemde of rijke ouders; commerciële idoolschep-
ping; massahypes in het algemeen; Paris Hilton-achtige fenomenen en hypes, 
makkelijk al jong veel geld verdienen; enorme behoefte aan aandacht; naast de 
eigen schoenen lopen en leven; mediatrainertaal spreken; de rol van populair 
persoon goed spelen; mediatrainers, spindoctors; dingen die van een leien dak-
je gaan; jeugdcarrières. 
Ik heb Hylonome ook bij Bienor genoemd omdat ik uit een statistisch onder-
zoek – dat ik deed naar astrologie en populariteit/bekendheid/beroemdheid – 
overduidelijk op Hylonome en Bienor uitkwam. En, zoals bij Bienor vermeld, 
wereldberoemde figuren die ook langer bekend blijven, Hylonome en Bienor 
vaak conjunct hebben. Bij Bienor is er vaak zelf hard gewerkt aan die bekend-
heid en kwam deze parallel aan een prestatie. Bij Hylonome is het vaak niet 
meer dan een MTV-manager die pushed en alles orkestreert, en is de popu-
lariteit voor veel mensen een compleet raadsel. Hylonome kan worden gepsy-
chologiseerd, maar de vraag is of dat veel nut heeft. Als Hylonome zich sterk 
verbindt met bepaalde andere lichamen die meer geprononceerd aan een be-
paald soort talent, actie, werk, positie of iets dergelijks verbonden zijn, dan kan 
Hylonome domweg een snelle lift naar populariteit en geld geven – redeloos 
en gewoon als intrinsieke duwkracht. Je valt van de ene verbazing in de andere 
wanneer je, zoals ik deed, geval na geval onderzoekt. Om een lang verhaal kort 
te maken: als Hylonome nog geen naam had gehad, had ik voor deze centaur 
de naam Paris Hilton gesuggereerd. 
Een aantal aanvullende kenschetsen van Hylonome door andere astrologen 
wil ik u echter niet onthouden: eeuwige jeugd, verlangend naar een verloren 
paradijs, verloren onschuld, politiek en religieus messianisme (Juan Antonio 
Revilla); verlangen naar het onmogelijke, rijk naar de sterren en land op de 
Maan, frequentieveranderingen (Laurence Lucas); het vermogen sympathie of 
antipathie op te roepen; toename van het emotionele element in een situatie; de 
perceptie van aantrekkelijkheid; kritiek op anderen om zelf goed of sterk over 
te komen (Mark Andrew Holmes). De omlooptijd is 126 jaar en 221 en dagen.

365756 ISON
ISON werd ontdekt op 4 november 2010 door Leonid Vladimirovich Élé-
nine, vernoemd naar ISON en stond bij de ontdekking conjunct de Maan/
Venus-achtige ster Epsilon Tauri (artisticiteit), 2001 SQ73 (drukverplaatsing) 
/2003 VS2 (fuck the system). De ontdekkings-Zon staat in 12 Schorpioen 
conjunct Okyrhoe (versnelling) en Icarus (inspiratiestroom); oppositie Indus-
tria; driehoek Zephyr/Summanus (erotische gothic decadentie). Mercurius in 
Schorpioen driehoekt Jupiter in Vissen en Varuna in Kreeft. Mars staat con-
junct Eros; Venus staat conjunct Bacchus en sextiel Pluto; Pluto driehoekt 

de creatieve revolte, 
artistieke revolutionair; 
populair wegens 
eigenzinnige 
uitspraken;  
de heersende consensus 
waarin men beweegt 
ervaart men als een 
constant spanningsveld, 
waarin steeds de druk 
verplaatst;  ▶
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graad en aspectering. Indien Snow White sterk contact maakt met Zon, Maan, 
ascendant, midhemel, IC, DC, Heerser, Noorderknoop of Zwarte Maan, zal 
de groep een zeer dominante positie in het leven innemen. Dit is een zeer 
belangrijk hemellichaam in zowel persoonlijke horoscopie, als prognoses als 
forensische astrologie en ook politieke astrologie. Bij harmonieuze plaatsing 
en aspectering indiceert Snow White talent om met groepen te werken of 
te bewegen binnen groepen. Bij harde en disharmonische aspectering is de 
groep een bron van problemen. Verder moet kan Snow White tot problemen 
voeren inzake een gezonde balans tussen de eigen ik en individualiteit en op-
gaan in groepshysterie of stupide trendvolging. De omlooptijd bedraagt 547 
jaar en 186 dagen.

42355 TYPHON
Typhon is een SDO annex binaire extended Centaur. Typhon werd geauto-
matiseerd ontdekt op 5 februari 2002 door Near-Earth Asteroid Tracking 
(NEAT) en wordt thans geschat op 162 km in doorsnee. De maan Echidna 
werd ontdekt in 2006 en meet 89 km. Echidna loopt in 11 dagen om Typon 
heen op een afstand van 1500 km, waardoor Typhon-Echidna samen een 
groot object vormen. Typhon kenschetst zich met begrippen als: invechten, 
situaties waarbij men zich moet bewijzen voor de toelating; doorzettings-
vermogen, ausdauer; heftige energie; controlehaat; duister, magisch, zwarte 
magie, een duivels karakter; emotionele schokken, omverstotend, seksueel, 
fetisjisme, systeem en homeostase verstorend; zich opwerkend, zich vrijvech-
tend van het onbeduidend zijn, doortastend ambitieus. In de radixhoroscoop  

invechten; 
moedproeven; 
klimatologische 
rampen, tyfonen, 
zeebevingen; 
wat we vrezen om 
zelf of in ons zelf te 
manifesteren

Typhon,
Wenceslas Hollar,
1607-1677
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geeft Typhon op dieptepsychologisch vlak aan de hand van vooral de con-
juncties en opposities aan, wat we vrezen om zelf of in ons zelf te manifeste-
ren, of waar we voor weglopen, totdat de bom barst en deze verdringingen 
zich als een soort erupties manifesteren, hiermee ons een veel completer en 
authentieker bestaan gevend. Typhon linkt hiermee aan het monsterlijke on-
der ogen durven zien, confrontaties met het monsterlijke, aan dwalen door 
het duister, het risicogebied, slechts vertrouwend op de eigen wil en kracht 
(moedproeven). Typhon maakt de spanningsvelden duidelijk tussen de voor-
waarden, noden en benodigdheden voor ons individuatieproces en de sociale 
verplichtingen aan de buitenwereld en wrikt net zo lang tot hier een evenwicht 
is. Ook “monsters” creëren. Typhon verhoogt vaak de creativiteit, de durf en 
de originaliteit. 
Mundaan is Typhon prominent bij grote rampen (waaronder Fukushima), 
aardbevingen, zeebevingen, rellen, stakingen, opstanden en dit vooral bij af-
flicties door Zwarte Maan, Uranus, en Eris. De omloopptijd bedraagt 236 jaar 
en 256 dagen.

SDO’S EN DETACHED OBJECTS MET ALLEEN CODERING OP VOLGORDE 
VAN MPC-NUMMER

15874 1996 TL66 (naamsuggestie: GEISER) 
1996 TL66 werd ontdekt op 9 oktober 1996 door David C. Jewitt, Jane X. Luu, 
Jun Chen en C. A. Trujillo. De doorsnee is door verschillende observatoria 
geschat: op 575 km (Spitzer Space Telescope) of op 339 km (Herschel Space 
Observatory). 1996 TL66 heeft via een aantal onderzoekers een zeer slechte 
naam gekregen, maar wordt door de Russische astroloog Gennady Maslov in 
essentie gelinkt aan doorbraak, met name het doorbreken of vrijkomen van 
energie waar een periode aan vooraf ging waarin de energie zat opgesloten. 
Via D. Nizhelchenko is 1996 TL66 gelinkt aan kernexplosies. Gennady Mas-
lov lieert de SDO minder dramatisch aan het spuiten van een fontein, aan les-
biennes, aan een doorbraak op innerlijk bewustzijnsniveau, maar verassend 
vond hij 1996 TL66 ook sterk in de horoscopen van mensen die zeer grote 
loterijbedragen wonnen. Mark Andrew Holmes geeft voor 1996 TL66 de asso-
ciaties: een einde maken aan iets, onmenselijk, lelijk, wrekend of wraakzuch-
tig, lijden, vervolging, vernietiging, revelatie, een plotselinge openbaring, iets 
mystieks of apocalyptische, wetende zonder woorden, stroomgebieden. Roy 
MacKinnon geeft als associatie bij 1996 TL66: perceptie van een nieuwe orde. 
Totale transformatie van begrip. De onvoorstelbare verwoesting van de Holo-
caust. Direct gnosis, geen woorden. Subtiel inzicht, het tweede zicht, helder-

borrelen of koken tot 
iets tot een uitbarsting 
of ontlading komt; 
het geisereffect; 
abrupte dramatische 
verandering;  
het winnen van een 
zeer groot loterijbedrag; 
miljardairs 
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met daarin toch een stabiel zwaartepunt (Industria in Steenbok tussen geld-
stroombeheer – Rockefellia – en crisismanagement – Dimitrov). Verder (ook 
de rest van de ontdekkingshoroscoop in ogenschouw nemend) zit er een gro-
te vrijheidsdrang in, met een Mercuriale inslag en een messcherp strategisch 
talent. Kenschetsen: flow beheersing, flow controle, flow-schepping; strate-
gisch genie; magische engineering; grote energie en ausdauer wanneer een-
maal koers is ingezet; authentieke scheppingskracht; onafhankelijke kennis en 
systematisering; doeltreffend crisismanagement; gevoed door de Aarde; het 
“oplossen of verdampen” van een heersende mainstreamtrend of een gezapig 
geworden systeem of organon en het vervangen van de basis door iets nieuws 
en beters; omzetting van het oude in het nieuwe of structurele vernieuwing 
van het oude; inhoudelijke upgrades; een creatieve output die ineens z’n eigen 
grote terrein inneemt, dat voorheen onzichtbaar braak lag. Mundaan zal 2004 
XA192 wijzen op een vorm van geborrel, fnuikende oproer, underground 
groeiprocessen, underground evolutie; stormweer; iets dat bij de juiste aspec-
tering ineens manifest kan worden en dan niet door de heersende consensus 
te negeren is. De omlooptijd bedraagt 324 jaar en 160 dagen.

308933 2006 SQ372
2006 SQ372 is een Neptunus kruisende SDO/extended Centaur van naar 
schatting 110 km doorsnee, ontdekt door A. C. Becker, A. W. Puckett en 
J. Kubica op 27 september 2006 conjunct de ster Nashira en de asteroïden 
Young en Circe in de 22ste graad Waterman; oppositie Saturnus. Het Aphelion 
ligt op 1570 AE en het Perihelion op 24155 AE. De kenschetsen van 2006 
SQ372 lijken zich te betrekken op het soort problematiek dat wordt aange-
kaart door Nigel Farrage en de tegenstanders van verdragen als de TTIP etc. 
(lamlegging democratisch recht door overruling met transnationalistische en 
of corporate litigatie); wetgeving toetsen aan ethiek en menselijke waarden; 
ethiek, menselijkheid, milieu en nationale belangen schadende wetgeving en 
verdragen tegengaan of juist willen forceren; het tegengaan van racistische of 
nationalistische vormen van politiek extremisme. Omgekeerd in zeer negatie-
ve aspectering kan 2006 SQ372 juist als katalysator voor de forcering hiervan 
werken. De medaille heeft altijd twee kanten. Nigel Farage heeft 2006 SQ372 
in de 12de graad Schorpioen in het 3de huis o.a. conjunct 1999 XX143 (provo-
catie) sextiel ascendant/Pluto/Deucalion (krachtig, bijna magisch persoonlijk 
verweer); driehoek Orcus/Bowel (krachtig integriteit opeisend); driehoek cusp 
7de huis (partners x openbare vijanden/verdragen); oppositie AMOS (menselijk 
gezicht). De omlooptijd om de Zon bedraagt maar liefst 32347 jaar.

wetgeving toetsen aan 
ethiek en menselijke 
waarden;  
ethiek, menselijkheid, 
milieu en nationale 
belangen schadende 
wetgeving en 
verdragen tegengaan of 
juist willen forceren
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Damocleïden, retrograde objecten  

en (ex)kometen

De bekendste Damocleïden zijn Damocles, 127546 2002 XU93 en de retro-
grade-Centaur Dioretsa. Hidalgo lijkt astrologisch op een kleine Damocles 
en is waarschijnlijk ook een Damocleïde. Damocleïden kenmerken zich door 
een extreem excentrische baan, een roodachtige kleur en doordat ze zich ge-
dragen als kometen zonder staart (coma). Er zijn, bij dit schrijven, ca 100 Da-
mocleïden ontdekt. Retrograde-asteroïden zijn objecten die zich kenmerken 
door een retrograde orbit en een extreme helling (inclinatie) waardoor hun 
orbit in enkele gevallen zelfs bijna haaks op de ecliptica komt te staan. Net als 
bij Centauren en SDO’s zijn er mengvormen in classificatie-eigenschappen. 
Zo is 65407 2002 RP120 bijvoorbeeld een Damocleïde, een retrograde-astero-
ide en een SDO. (Ex)komenten of komeetachtige asteroïden kenmerken zich 
door een gedrag dat een asteroïde vermoed, maar waarbij er nog steeds een 
zwak coma te observeren is. Ook hier bestaan mengvormen, zoals de in dit 
boek onder hoofdstuk XIII Centauren gerubriceerde Chiron en Echeclus. 4015 
Wilson–Harrington, 118401 LINEAR en 7968 Elst–Pizarro zijn nog steeds 
zowel als asteroïde als komeet geclassificeerd. 

DAMOCLEÏDEN EN RETROGRADE OBJECTEN

5335 DAMOCLES
Damocles werd ontdekt op 18 februari 1991 door Robert H. McNaught, meet 
ca 10 km in doorsnee en de extreem ellipsvormige baan heeft een helling (in-
clinatie) van ruim 62° ten opzichte van de ecliptica. De USSR werd gesticht 
uit 15 staten op 30 december 1922 met de Zon op 8°16’54 Steenbok. Toen op 
25 december 1991 de USSR in 15 post-Sovjetstaten uiteen viel, liep Damocles 
in versnelling over de geboortezon van de USSR, geassisteerd door de asteroïde 
Split. Damocleïden hebben in de regel een verstorend, uiteenwerpend effect op 
gesloten systemen. Het uiteenvallen van het ooit grootste land ter wereld, viel 
samen met het moment dat Damocles, waaraan de groep zijn naam ontleend, 
fuseerde met de kern van Sovjet Rusland. Het Engelse woord anxiety past het 
beste bij Damocles als kenschets. In de ontdekkingshoroscoop van Damocles 

nerveus gevoel van 
dreiging, radicale 
uiteenwerping van een 
gesloten systeem
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ASTEROÏDENLIJST GEOGRAFISCHE NAMEN  
VOOR MUNDANE EN FORENSISCHE ASTROLOGIE

Het is niet zo zinvol om geografische asteroïden, een uitzondering daargelaten, 
stuk voor stuk te behandelen. Ze kunnen echter zeer nuttig zijn binnen de mundane 

en forensische astrologie, en in sommige gevallen waar het persoonsgebonden 
prognoses of analyses betreft. Ik geef ze hieronder, gegroepeerd per gebied, 

met de MPC-nummers die kunnen worden ingevoerd. Geografische asteroïden 
kunnen een belangrijke aanvulling zijn op astro locality mapping. 

POOLGEBIEDEN 
1031 Arctica (Noordpoolgebied) -  
2404 Antarctica (Zuidpoolgebied)

AFRIKA 
1193 Africa

LANDEN: 
1197 Rhodesia - 1213 Algeria - 1242 Zambesia 
(Mozambique) - 1268 Libya - 1278 Kenya - 
1279 Uganda - 1430 Somalia - 1432 Ethiopia 
- 1638 Ruanda - 1712 Angola - 1718 Namibia 
- 1816 Liberia - 8766 Niger - 19913 Aigyptios 
(Egypte) 

STEDEN: 
790 Pretoria - 858 El Djezaïr (Algiers) - 
1431 Luanda (Angola) - 6362 Tunis (Tunis) - 
42776 Casablanca

NOORD AMERIKA
916 America (VS)

STATEN VS: 
50 Virginia - 341 California - 359 Georgia - 
439 Ohio - 793 Arizona - 797 Montana - 

886 Washingtonia (Washington) - 1602 Indiana 
- 3124 Kansas - 4547 Massachusetts - 
10195 Nebraska - 13688 Oklahoma - 
19148 Alaska - 26715 South Dakota - 35352 Texas 
(Texas) - 114703 North Dakota (North Dakota)

STEDEN VS: 
334 Chicago - 484 Pittsburghia (Pittsburg, Kan-
sas) - 581 Tauntonia (Taunton, Massachusetts) 
- 886 Washingtonia (Washington DC) - 
1345 Potomac (Potomac, Maryland – stad & 
rivier) - 2118 Flagstaff (Flagstaff, Arizona) - 
2224 Tucson (Tucson, Arizona) - 2284 San Juan 
(Puerto Rico) - 3031 Houston (Texas) - 
3043 San Diego (San Diego, California) - 
3512 Eriepa (Erie, Pennsylvania) - 6216 San Jose 
(San Jose, California) - 7041 Nantucket (Nantuc-
ket, Massachusetts) - 10379 Lake Placid (Lake 
Placid, New York) - 11739 Bâton-Rouge (Louisia-
na) - 12464 Manhattan (New York) - 
13436 Enid (Oklahoma) - 20898 Fountainhills 
(Arizona) - 32570 Peruindiana (Peru, Indiana) 
- 35976 Yorktown (Virginia) - 35977 Lexington 
(Massachusets) - 58221 Boston (Massachusetts) - 
63387 Brazos Bend (Texas) - 82332 Las Vegas (Las 
Vegas, Nevada) - 143641 Sapello (New Mexico) 
- 157064 Sedona (Arizona) - 397279 Bloomsburg 
(Bloomsburg, Pennsylvania) 
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BEKNOPTE THEMATISCHE LIJST 

Aanslagen: 1999 RA215
Aarde (Moeder Aarde): Haumea; Rhea; Hathor 
Afstand nemen: Vesta; Sedna; Ceto 
Agressie: Schubart; Kleinman; Ampimachus; 
Neoptolemus; Atilla; Pecker
Allergieën: Obs (vooral luchtwegen; benauwd-
heid); Nessus huidklachten)
Ambitie: Alle hemellichamen waarbij in de ont-
dekkingshoroscoop het object zelf in het teken 
oppositie het teken waarin de Zon staat; Amun; 
Tukmit
Anarchisme: 2015 DB216 (bij afflictie); 
Damocles; Toro; 2003 VS2 
Andere kant van het gelijk: Cacus
Angsten, diepe: Apophis
Angsten mentaal overwinnen: 2001 FP185
Artisticiteit: zie onder Creativiteit
Astrologie: Urania; Christian; 1999 TC36 
Ausdauer: 1999 CE119; 2003 FB128; 1995 QZ9; 
Herakles; Tukmit; 2002 TX300 
Autocratie / zelfbeschikking: 1998 WW24 
Beelden: Ceto; 1993 SB; 2002 VU130; 1996 SZ4; 
Photographica 
Beeldmanipulaties of misbruik: 2002 VU130
Beeldschermen: 1993 SB
Belichten, iets dat aandacht vraagt: Tjelvar
Bijna Dood Ervaringen (BDE): Cerberus; Mors-
Somnus
Big Brother: 1993 SB; 1998 VG44; 2002 VU130; 
2001 QG298; Mors-Somnus 
Blinde vlekken: Chiron
Bloedvergiftiging: Nessus
Blonde mensen: Xanthus
Bossen: Farmer; Wood; Wald
Brandstichting: Pyrhus – obsessie met vuur; 
Loke
Brug tussen twee tijden, werelden: 
15760 1991 QB1

Chaos en onvoorspelbaarheid: 944 Hidalgo; 
5335 Damocles; retrograde Centauren algemeen
Chthonisch: Summanus; Pan; 2001 FL194; Rhea
Conflicten / conflicterend: Veel Jupiter-Trojanen 
gaan over een innerlijk conflict door ontspoorde 
yang-energie
Controle, excessief: 1993 SB ; Veel Plutino’s nei-
gen sterk naar controle of beheersing
Creativiteit: 2002 VE95; Quirk; ISON; Hephaistos; 
2000 CO104; Icarus; Daedalus; 1996 TQ96; Ptah
Crisis: Dimitrov (crisis verwinnen); 2000 GE147; 
2000 GN171; Cyllarus (identietijdscrisis); Pelion 
(crisis van de wil); 1999 RZ215 (Donkere nacht 
van de ziel) 2003 UZ117 (crisismanagement)
Daten, versieren: Amor
Decadentie: Zephyr
Defragmentatie: 1994 JQ1 
Decodering: 1994 JQ1 
Decorum boven inhoud: Cuno
Defensie, persoonlijk en militair: Talos
Defensiesystemen: Talos
Depopulatie: Makemake
Depressie: Ceres; Nostalgia; Townsend
Desinformatie: 1998 VG44
Dreiging: Apohpis 
Donderslag bij heldere hemel: Mjolnir 
Dood / Beëindiging / Loslaten: 1993 RO (beëin-
diging van een opgelegd schuldgevoel of mind 
frame); 1993 SC (trust fall, wantrouwen loslaten); 
1996 GQ21 (heeft associatie met euthanasie); 
2000 OO67 (iets ontstijgen); 2001 FR185 (sud-
den death op velerlei vlak, letterlijk of figuurlijk); 
2002 VU130 (doorbreken van een oorverdovende 
stilte); Artemis (doden via jacht, zelfmoord-
preventie, zelfmoord van geliefde); Atropos 
(levenseinde, sterfproces, euthanasie); Cerberus 
(grensgebied tussen leven en dood; contact met 
gene zijde); Crantor (abrupt einde; plotse dood); 
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DEEL 3 – APPENDIX

Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, 
zoekt het Linker Pad (Vamachara) geen hemel of transcendentie om 
aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen 
yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. 
Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini 
gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans 
van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. 

Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en 
zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt 
naar een ongecensureerde “raw spirituality”. De auteur breekt een 
historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie 
op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis 
aan te tonen. Daarmee stoot hij onze gangbare rolverdelingen van 
God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie bijna apocalyptisch 
omver. Simultaan gloort echter een nieuwe spirituele horizon, actueel 
passend bij de 21ste eeuw met haar hardnekkige eindtijdobsessies. 
Onze allergrootste blinde vlek wordt daarbij pijnlijk zichtbaar... 

Vamachara
Raw Spirituality,  
God M/V,  
de werking van magie  
en de passie van Lilith

door: Benjamin Adamah

390 pagina’s paperback 
ISBN 9789078070443
uitgever:  
Frontier Publishing
Bestel Vamachara bij 
frontierworld.nl
€ 25,–

VAN DEZELFDE AUTEUR:



 665

BIOGRAFIE BENJAMIN ADAMAH

Benjamin Adamah (1964) heeft meer dan 30 jaar ervaring als astroloog. 
Daarnaast koestert hij een levenslange interesse in filosofie, spiritualiteit 
en metafysica. In 2012 verscheen zijn occult-filosofische opus magnum 
Vamachara, waarmee hij de spirituele mainstream verliet voor een 
vitalistische, in plaats van een transcendente kijk op spiritualiteit. 
Samen met zijn vrouw richtte hij in 2013 VAMzzz Publishing op, een 
onafhankelijke uitgeverij van esoterische boeken, en het gratis occulte 
digitale magazine PAN.
 
Astrologisch deelt hij de complementaire kijk op de zodiak – zoals we 
die ook vinden bij Martin Schulman en George Bode – en werkt hij met 
6 assen van twee tekens/huizen die steeds elkaars complementaire kracht 
vormen, in plaats van de traditionele gefragmenteerde duiding te volgen. 

Adamah specialiseerde zich als professioneel astroloog in horoscopisch 
moeilijkere gevallen, waarbij hij het werk van de astroloog vergelijkt met 
die van een acupuncturist. Het doel is steeds de energieflow weer op 
gang te krijgen bij een cliënt die is vastgelopen, zodat deze weer vitaal en 
doelbewust in het leven staat. De acupuncturist gebruikt hiervoor naalden, 
de astroloog gebruikt de, zo praktisch toepasbaar mogelijke, vertaling van 
een horoscoopanalyse. 

De auteur is verder gespecialiseerd in bedrijfs-, loopbaan en relatie-
astrologie en het maken van jaarprognoses binnen de mundane astrologie.  
De interesse in asteroïden, als aanvulling op de traditionele gegevens voor een 
horoscoopduiding, ontstond in 2002 en evolueerde zich tot de overtuiging 
dat asteroïden niet zozeer een aanvulling zijn, maar eerder onmisbaar. 
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PAPIEREN BOEKEN

VAMzzz Publishing is gelokaliseerd in het centrum van oud Amsterdam. 
Onze uitgeverij creëert hoge kwaliteit gereviseerde Engelstalige edities van 
bijzondere klassiekers, met als onderwerpen occult, hekserij, Gothic en 
esoterie, veelal geschreven in de Fin de siècle-periode en vroeg 20ste eeuw.

Als uitgever, met diep respect voor de schrijver van elk boek, hebben wij 
onze krachten verenigd (grafische vormgeving en dertig jaar occulte kennis) 
om betoverende uitgaves te creëren met maximaal leesgenot. Vaak zijn deze 
uitgaves aangevuld met extra informatie over de auteur en/of het boek. In 
contrast met de huidige trend van digitalisering, hebben wij geconstateerd 
dat deze klassieke boeken zichzelf het beste presenteren op papier. 
Ons credo is dan ook: No e-books, but real books! 

Apart van de heruitgaves van deze waardevolle maar vergeten boeken, 
richten wij ons ook op nieuwe publicaties met onderwerpen zoals nieuwe 
astrologie, zelfhulp, magie en meer.

Voorvertoningen van al onze boeken zijn te vinden op de website 
www.vamzzz.com. Onze lijst met uitgaven zal steeds worden aangevuld, 
dus bezoek de website regelmatig voor de laatste bijwerking.

VAMzzz Publishing
Postbus 3340
1001 AC Amsterdam
contactvamzzz@gmail.com
www.vamzzz.com

VAMzzz           PUBLISHING
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Demonology and Devil-Lore (Volume 1)
by Moncure Daniel Conway
490 pages, Paperback, ISBN 9789492355157

Demonology and Devil-Lore (Volume 2)
by Moncure Daniel Conway
518 pages, Paperback, ISBN 9789492355164

Within the demonology scope, this rare and mostly forgotten, 
almost 1000 pages thick masterpiece, remains unsurpassed in 
quality and completeness. Even in the 21st century the works 
offer fascinating missing links for both the academic and student 
of occult traditions. Moncure Daniel Conway divides Volume 1 
in three parts and deals mainly with the evolution and thematic 
classification of ex-gods, demons and nature creatures. Volume 2 
deals primarily with the diabolic and with the Devil himself, his 
ethnic history and connected topics.

Spiritual Fetichism
A study of West African Culture, Witchcraft,  
Magic & Demonology
by Robert Hamill Nassau
526 pages, Paperback, ISBN 9789492355188

Despite a nowadays anachronist and disturbing perspective, 
the book has remained most valuable for students of the occult, 
especially those interested in demonology, voodoo, hoodoo and its 
roots, African magick and religion, witchcraft, the classes of African 
spirits, and of course the spiritual and magickal use of a fetish. 
Particularly those students in magick who are interested in working 
with thought forms or familiars should pay attention to this book.

Unicorn
A mythological investigation
by Robert Brown Jr.
124 pages, Paperback, ISBN 9789492355072

Brown Jr. believes the unicorn to be a lunar symbol, and draws 
on mythology from a wide range of sources all over the world to 
build his case. The author discusses the heraldic use of the unicorn, 
relates the creature to ancient goddesses like Astarte, Hecate and 
the Gorgon Medusa, and provides the reader with lost esoteric 
Moon-lore. 
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Taboo, Magic, Spirits
A study of primitive elements in Roman religion
by Eli Edward Burriss
200 pages, Paperback, ISBN 9789492355034

In Ancient Rome Mana was the term used for a mysterious, 
magical medium, which could be helpful or harmful (Taboo). 
Just like the Chinese qi, it could empower the positive and the 
negative. Contents: Mana, Magic and Animism – Positive and 
Negative Mana (Taboo) – Miscellaneous Taboos – Magic Acts: 
The General Principles – Removing Evils by - Magic Acts – 
Incantation and Prayer– Naturalism and Animism.

  
Chaldean Magic
It’s Origin and Development
by François Lenormant
454 pages, Paperback, ISBN 9789492355027

The essentials of magic in Chaldea are presented inside a context 
of comparison or contrast to Egyptian, Median, Turanian, 
Finno-Tartarian and Akkadian magic, mythologies, religion 
and speech. Interesting is the Chaldean demonology, with its 
incubus, succubus, vampire, nightmare and many Elemental 
spirits, most of them coalesced with the primal powers of nature.  

Amazons - Two publications in one book -
I.  The Amazons by Guy Cadogan Rothery
II.  Religious Cults Associated With the Amazons  

by Florence Mary Bennett
328 pages, Paperback, ISBN 9789492355089

Contents I: The Amazons of Antiquity – Amazons in Far Asia 
– Modern Amazons of the Caucasus – Amazons of Europe – 
Amazons of Africa – Amazons of America – The Amazon Stones. 
Contents II: The Amazons in Greek legend – The Great Mother 
– Ephesian Artemis – Artemis Astrateia and Apollo Amazonius – 
Ares.

Ophiolatreia
Rites and Mysteries of Serpent Worship
Author: Hargrave Jennings
186 pages, Paperback, ISBN 9789492355126

An account of the rites and mysteries connected with the origin, 
rise and development of serpent worship in various parts of the 
world, enriched with interesting traditions, and a full description 
of the celebrated serpent mounds & temples, the whole forming 
an exposition of one of the phases of phallic, or sex worship.
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Là-Bas
A Journey into the Self
by Joris-Karl Huysmans
378 pages, Paperback, ISBN 9789492355058

The plot of Là-Bas concerns the novelist Durtal, who is disgusted 
by the emptiness and vulgarity of the modern world. He seeks 
relief by turning to the study of the Middle Ages. Through his 
contacts in Paris, Durtal discovers that Satanism is not a thing of 
the past but alive and kicking in turn of the century France. The 
novel culminates with a description of a black mass. 

Devil-worship in France
Or The Question of Lucifer
by Arthur Edward Waite
240 pages, Paperback, ISBN 9789492355065

In Devil-Worship in France, Waite attempts to discern what 
is genuine from what is fake in the evidence of 19th century 
Satanism. To get the answers he spends a great deal of time 
investigating the French Masonic echelon, debunking a 
“conspiracy of falsehood” and determining what should be 
understood by Satanism and what not. Huysmans’ diabolical 
novel Là-Bas (1891) inspired Waite to write this sceptical 
analysis. 

Testament of Solomon
A First Century AD Grimoire
76 pages, Paperback, ISBN 9789492355041

A first century AD grimoire, and therefore the oldest, and least 
known, of all grimoires (magical instruction books) in the 
occult tradition. The book describes health inflicting demons 
of zodiacal decans, summoned by King Solomon, and how 
he controlled them to use their forces to build his temple and 
more. Translated by F. C. Conybeare, appeared first in the Jewish 
Quarterly Review of October, 1898.

Aradia
Gospel of the Witches
by Charles Godfrey Leland
174 pages, Paperback, ISBN 9789492355010

This wonderful book describes the creation according to Italian 
witch-lore. We also read about the witch-meeting or sabbath 
(treguenda) and the book contains many original magical 
recipes, like spells for love and good fortune. Diana is further 
connected to the Moon and the fairy world. 
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Fairy Mythology (Volume 1)
Romance and Superstition of Various Countries 1
by Thomas Keightley
404 pages, Paperback, ISBN 9789492355096

Fairy Mythology (Volume 2)
Romance and Superstition of Various Countries 2
by Thomas Keightley
404 pages, Paperback, ISBN 9789492355102

The term Fairy covers all kinds of nature spirits, not just the tiny 
sugarsweet creatures hovering around flowers. A unique and 
impressive book on this subject, published in a revised 2 volume-
edition. No wiccan or pagan can afford to leave these books 
unopened. About Elves, Dwarfs, Kobolds, Trolls, Changelings, 
Meremaids, Nisses, Fairies, Brownies, Puck and other Elemental 
spirits all over the world. 

Etruscan Magic & Occult Remedies 
(Two volumes in one book)
Charles Godfrey Leland
628 pages, Paperback, ISBN 9789492355003 

Part One of the book gives us a complete and detailed insight in 
the Etruscan and Roman rooted pantheon of the Tuscan Streghe 
(witches). Part Two describes many of their spells, incantations, 
sorcery and several lost divination methods. Much information 
in this book, Leland received first hand from the Tuscan witches 
Maddalena and Marietta.

Anansi
Jamaican stories of the Spider God
Author: Martha Warren Beckwith
494 pages, Paperback, ISBN 9789492355171

Anansi is both a god, spirit and African folktale character. He 
often takes the shape of a spider and is considered to be the spirit 
of all knowledge of stories. He is also one of the most important 
characters of West African and Caribbean folklore..
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Voodoos and Obeahs
Phases of West India Witchcraft
by Joseph J. Williams
374 pages, Paperback, ISBN 9789492355119

This work goes into great depth concerning the New World-
African connection and is highly recommended if you want a deep 
understanding of the dramatic historical background of Haitian 
and Jamaican magic and witchcraft, and the profound influence 
of imperialism, slavery and racism on its development. Williams 
includes numerous quotations from rare documents and books  
on the topic.

PAN Magazine
In Greek religion and mythology, PAN, the companion of the 
nymphs, is the god of the wild, shepherds and flocks, wild 
mountains and rustic music. He has the hindquarters, legs and 
horns of a goat, in the same manner as a faun or satyr. He is 
also recognized as the god of fields, groves and wooded glens; 
connected to fertility, the joy of life itself and the season of 
spring.

Though a mortal god in antiquity and an underground witch-
god in medieval times, the last decades PAN has become a 
patron of both modern occultism, Wicca, paganism and the 
green guerilla – enthroned again as the one and only God of the 
Earth and Nature. PAN is the vibe touching those who refuse 
to become part of a machine, and who remain loyal to Mother 
Nature, the visible and hidden one. Therefore PAN is the most 
suitable icon we could chose for our periodical.

Enjoy PAN Magazine free online at: 
http://www.vamzzz.com/pan.html
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De ontketening van  
een astrologische revolutie… 

De Asteroïden-Gids is het eerste grote astrologische 
naslagwerk ter wereld, dat de duidingen in de horoscoop 
behandelt van 15 categorieën nieuwkomers in de astrologie. 
De 950 asteroïden in dit werk zijn helder onderverdeeld in: 
8 Aten-asteroïden; 62 Apollo-asteroïden; 14 Hungaria-asteroïden; 
26 Amor-asteroïden; 591 Hoofdgordel-asteroïden; 
14 Cybele-asteroïden; 23 Hilda & Schubart-asteroïden; 44 Trojanen; 
41 Plutino’s; 28 Cubewano’s (Klassieke Kuiper-belt Objecten);  
10 Haumeïden; 11 afwijkende Neptunus-Resonanten;  
40 Centauren; 22 Scattered Disc Objects (SDO’s);  
16 Damocleïden, Retrograde objecten en (ex)Kometen. 

Alle asteroïden in dit werk zijn voorzien van hun MPC-nummer, 
voor invoer in efemeridenprogramma’s en extra opgenomen 
is een uitgebreide lijst met geografische asteroïden, voor 
gebruik in de forensische en mundane astrologie. Dit boek is 
verder voorzien van tips voor het gebruik van asteroïden in de 
persoonshoroscoop en forensische horoscoop, inleidend materiaal 
en een uitgebreide begrippenlijst. De vormgeving is geheel 
afgestemd op praktisch gebruik en het snel kunnen raadplegen 
van de informatie. Daarnaast is deze gids rijk geïllustreerd.  

De Asteroïden-Gids maakt verbluffend trefzekere duidingen 
mogelijk, die ook in psychologische diepgang en tijdgeestactualiteit 
een revolutie ontketenen. Voor het verantwoord samenstellen 
van deze gids verwerkte auteur en astroloog Benjamin Adamah 
meer dan 750.000 pagina’s aan research-data en testhoroscopen.

Een werk, dat vanaf de eerste pagina’s uw nieuwsgierigheid doet 
toenemen en vervolgens is er geen weg meer terug.

w
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zzz.com

ISBN 978-94-92355-19-5


