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EERSTE
DEEL

9

Onderwijs is het belangrijkste middel
om de wereld mee te veranderen
- Nelson Mandela
De eerste taak van een mens
is om voor zichzelf te denken
- José Marti
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1
Inleiding
In 2024 breekt de Kristallen Revolutie uit. Er komt dan een
eind aan de periode van verrechtsing en conservatisme waar
we in zitten sinds 2012. De tijdgeest zal zich herpakken en
weer progressiever, opener en vertrouwender worden. Een
nieuwe generatie zal opstaan en zal samenlevingen over de
hele wereld op hun kop zetten, met gedurfde acties, maar
vooral met nieuwe ideeën. En daarbij zullen de Kristalkinderen voorop lopen.
Dat is tenminste wat ik voorspel. En dat doe ik niet op basis
van de paragnostische inzichten van mezelf of iemand anders,
maar op basis van de uitkomsten van een voorspellend model, in een gigantische computer. Ik kan niet zeggen dat ik
precies begrijp wat er gebeurt in die computer, maar ik zie wel
duidelijk wat er uit komt: deze computer geeft patronen aan
waarlangs de mensheid zich ontwikkelt.
Als je die patronen uit elkaar trekt en analyseert, zijn ze heel
eenvoudig, maar bij elkaar opgeteld vormen ze een supercomplexe structuur. Dat moet ook wel, want de wereld die wij met
elkaar hebben gevormd, is complex. Het is niet zo dat er precies iedere vierenveertig jaar een groot kunstenaar geboren
wordt of dat er om de achttien jaar een grote oorlog uitbreekt.
Die dingen gebeuren allemaal op onregelmatige momenten.
Lange perioden van relatieve stilstand en vrede worden onverwacht afgelost door uitbarstingen van verandering en opschudding. Het lijkt soms alsof je er geen peil op kunt trekken.
Dat is dus niet omdat al deze gebeurtenissen plaatsvinden op
willekeurige momenten, maar omdat de regelmaat waarmee
ze voorkomen, deel is van een enorm complex geheel.
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Gelukkig is er onze supercomputer. Die staat niet in een loods
in Silicon Valley of in een bunker onder het Plein van de Hemelse Vrede. Deze computer hangt om ons heen en heet 'het
universum'. Alles wat er om de aarde heen gebeurt, het hele
samenspel van sterren, planeten en satellieten, weerspiegelt
de essentie van wat er bij ons op aarde gebeurt.
'Hela hola,' hoor ik sommige lezers nu denken, 'zit ik hier
een astrologieboek te lezen?' Maar die lezers kan ik geruststellen: dit is geen astrologieboek. Ik ben namelijk geen astroloog. Ik ben een historicus die openstaat voor astrologie.
En in tegenstelling tot vrijwel alle astrologen, heb ik niet veel
met horoscopen. Ik ken een aantal mensen die heel goed zijn
in het leggen van verbanden tussen iemands leven en diens
geboortehoroscoop. Daar zie ik dus wel het nut van in. Maar
ik heb niemand ooit iets zinnigs zien doen met de horoscoop
van een gebeurtenis.
Ik werd enkele jaren geleden aangetrokken door de eeuwig
herhalende bewegingen van de planeten van ons zonnestelsel. Ergens heb ik altijd gevoeld dat dit soort herhaling ook
in onze geschiedenis zit. Ik kon er alleen nooit mijn vinger
op leggen. Daarom ben ik naar 'de sterren' gaan kijken, maar
niet per horoscoop, gericht op unieke momenten. Ik heb me
gericht op al het niet-unieke: op herhaling en patronen.
Het eerste patroon dat ik tegenkwam, was het regelmatig terugkeren van conjuncties.* Eén van de sterkste voorbeelden
van hoe conjuncties één-op-één kunnen samenhangen met
gebeurtenissen op aarde, is de drievoudige conjunctie van Jupiter, Saturnus en Uranus. Deze 'triple' conjunctie komt niet
erg vaak voor: de afgelopen zevenhonderd jaar maar zeven
keer. Toevallig komt er in deze eeuwen precies in iedere eeuw
zo'n conjunctie voor. Maar wat frappanter is: al die zeven keren valt deze drievoudige conjunctie samen met de hevigste
oorlog van die eeuw.
* Een conjunctie vindt plaats wanneer twee planeten precies aan
dezelfde kant van de aarde staan.
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Er is een JSU-triple in 1941.
Dan woedt de Tweede Wereldoorlog.
Er is een JSU-triple in 1803.
Dan woeden de Napoleontische oorlogen.
Er is een JSU-triple in 1763.
Dan woedt de Zevenjarige oorlog. Deze oorlog is minder bekend dan de twee hierboven, maar is een grote Europese oorlog, waaraan alle grote mogendheden van die tijd meedoen.
Er is een JSU-triple in 1623.
Dan woedt in Europa de Dertigjarige oorlog, terwijl China
wordt veroverd door de Manchu. Deze oorlogen vormen samen de top-twee van bloederigste conflicten van de zeventiende eeuw.
Er is een JSU-triple in 1582.
Dan probeert Spanje Europa met geweld katholiek te houden,
terwijl in Zuid-Azië het Mughal-rijk Bangladesh verovert.
Er is een JSU-triple in 1443.
Dan woedt in Europa de Honderdjarige oorlog op zijn hevigst, terwijl in Midden-Amerika de Azteken nogal agressief
werk maken van de opbouw van hun rijk.
Er is een JSU-triple in 1305.
Dan doen de Chagatai-Mongolen hun voorlaatste – en grootste – inval in India, waar ze door het Sultanaat Delhi in de pan
worden gehakt. Dit is het sluitstuk van één van de hevigste
oorlogen van de veertiende eeuw.
En het houdt niet op bij deze lijst. Dit gaat zo door, steeds verder terug in de tijd, tot het punt waarop niet meer duidelijk is
wat wel en niet een grote oorlog was. En dan zit je al aardig
voorbij de Romeinen en de Grieken.
Door een gebrek aan historische kennis is het onmogelijk om
van al deze oorlogen vast te stellen of ze de hevigste van hun
eeuw waren, maar ze zijn stuk voor stuk zeker kandidaat voor
die titel. Voor de volledigheid heb ik ze allemaal opgesomd
op de volgende pagina. Daar vind je dus niet een greep uit
het aanbod. Alle JSU-triples van de laatste 2700 jaar staan er
vermeld.
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Figuur 1. Triple conjuncties van Jupiter, Saturnus en Uranus en
gelijktijdige grote oorlogen*
jaar		
grote oorlog			werelddeel
463 vC Strijdende Staten			Oost-Azië
323 vC Macedonische expansie		
Midden-Oosten
283 vC Diadochen-oorlogen		
Midden-Oosten
146 vC Parthische expansie		
Midden-Oosten
7
vC Romeinse expansie		
Europa
35		
Chinese expansie			Oost-Azië
173		
Marcomannen-oorlogen		
Europa
312		
Huns-Chinese oorlog		
Oost-Azië
352		
Gupta expansie			Zuid-Azië
491		
Ondergang Gupta-rijk		
Zuid-Azië
670		
Moslim expansie			Noord-Afrika
809		
Yuanhe Restauratie		
Oost-Azië
988		
Deense expansie			Europa
1123		
Djur-Chen expansie		
Oost-Azië
1305		
Mongools-Indiase oorlog 		
Zuid-Azië
1443		
Honderdjarige oorlog 		
Europa
		
Azteekse expansie		
Amerika
1582		
Spaanse oorlogen 			
Europa
		
Mughal-Bengaalse oorlog
Zuid-Azië
1623		
Dertigjarige oorlog		
Europa
		
Manchu-Chinese oorlog		
Oost-Azië
1763		
Zevenjarige oorlog		
Europa
1803		
Napoleontische oorlogen		
Europa
1941		
Tweede Wereldoorlog		
overal

* Met een marge van maximaal twintig graden.
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Ik vind dit persoonlijk een behoorlijk overtuigend lijstje. In
alle genoemde jaren wordt er ergens ter wereld heel hevig en
intensief oorloggevoerd, ver boven het 'normale' niveau. Dat
de Jupiter-Saturnus-Uranus-triple dan iedere keer weer in
precies zo'n jaar valt, is zondermeer frappant.
Als je nu zegt: 'Ik wil hier wel voor open staan, maar ik heb
harder, sluitender bewijs nodig', kun je er voor kiezen om
door te bladeren naar hoofdstukken 7 tot en met 10, want daar
laat ik precies zien hoe een tastbaar fenomeen als grote oorlog
ritmisch verbonden is met terugkerende bewegingen van de
planeten van ons zonnestelsel.
Dat is trouwens algemeen wat je in dit boek mag verwachten:
heldere één-op-één-verbanden tussen sterrenstanden en historische gebeurtenissen, ondersteund door serieus historisch
onderzoek. Dat is allesbehalve de norm in de astrologie. Ook
daarom zie ik dit boek niet als een astrologieboek.
De meeste schrijvende astrologen wekken bij mij de indruk
dat ze geschiedenis helemaal niet gebruiken om hun ideeën
aan te toetsen, maar eerder dat ze met historische 'feiten' hun
betoog proberen op te leuken. Veel van deze schrijvers lijken
er geen been in te zien om historische feiten te verdraaien, te
verzwijgen of zelfs te verplaatsen op de tijdbalk, als dat beter
uitkomt voor wat ze willen aantonen.
Dit jaar kwam er een boek uit van een, naar ik begrijp, zeer
gerespecteerd astroloog. Die stelt dat het jaar 1023 'verbluffende parallellen met het heden' vertoont, wat betreft oorlog,
verdeeldheid en andere ellende. Dat zou moeten blijken uit
een onbetrouwbare overlevering uit India, een kruistocht die
zeventig jaar later plaatsvond, een scheuring binnen de Islam
die in werkelijkheid pas vijf eeuwen later viel, een lokale oorlog in Zuid-Zweden en een katholieke synode waar iets doms
werd gezegd over slavernij.
Ik zal de naam van deze auteur hier niet noemen. Het is niet
mijn bedoeling om nietsvermoedende voorbijgangers af te
branden en het is ook niet nodig om te kunnen verwijzen naar
dit ene boek om te laten zien wat voor onzin er soms in astro15

2
Impulsen
Ons zonnestelsel bestaat, in hoofdzaak, uit negen planeten die
rond de zon draaien, allemaal op hun eigen afstand en in hun
eigen baan. Mercurius en Venus staan dichter bij de zon dan
de aarde en draaien dus kleinere rondjes rond de zon dan de
aarde. Mars en Jupiter staan verder weg van de zon en maken
grotere rondjes. De rest van de planeten staan nóg een stuk
verder weg en maken hele grote rondjes. Zo is het geregeld.
Al deze planeten bewegen niet kris-kras door het zonnestelsel. Net zoals rond Saturnus een soort schijf van ruimtepuin
draait, zo draaien de planeten van ons zonnestelsel op een
soort schijf rond de zon. En net als het ruimtepuin rond Saturnus, draaien alle planeten steeds allemaal dezelfde kant op.
Dat is overzichtelijk, natuurkundig verantwoord en het voorkomt een hoop botsingen.
De aarde draait ook rond de zon, op de denkbeeldige schijf
waar we samen met de andere planeten op zitten. Vanaf de
aarde gezien, bewegen de andere planeten daarom binnen
een bepaalde 'band' rond de aarde. Die band rond de aarde
waarbinnen de andere planeten van ons zonnestelsel zich bewegen, heet de 'zodiac'.
Er zijn negen planeten en daarvan bewegen er acht over de
zodiac. De negende planeet is de aarde en die beweegt natuurlijk niet over de zodiac, want de zodiac is een band rond
de aarde en wordt dus altijd waargenomen vanaf de aarde.
Deze acht planeten gaan allemaal in dezelfde richting over de
zodiac, maar dat doen ze niet allemaal even snel. De buitenste
planeten gaan langzamer over de zodiac dan de planeten die
dichter bij de zon staan. Dat is logisch omdat de buitenste planeten veel grotere rondjes rond de zon maken.
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Figuur 2. Conjunctie van Neptunus en Pluto
Omdat deze acht planeten met verschillende snelheden over
de zodiac bewegen, komen ze elkaar geregeld tegen. Dat wil
zeggen, ze blijven dan in hun eigen baan, miljoenen kilometers uit elkaar, maar wel precies aan dezelfde kant van de
aarde, dus op hetzelfde punt op de zodiac. Zo'n schijnbare
ontmoeting heet een 'conjunctie'.
Doorsnee conjuncties, waarbij twee planeten elkaar 'ontmoeten' op de zodiac, komen met grote regelmaat terug. Hoeveel
tijd er zit tussen een conjunctie en een volgende conjunctie
van dezelfde soort, hangt helemaal af van de betrokken planeten. Jupiter en Saturnus treffen elkaar bijvoorbeeld grofweg
iedere twintig jaar, terwijl Neptunus en Pluto er bijna vijfhonderd jaar over doen voordat ze elkaar weer tegenkomen.
In dit boek beperk ik me tot de ontmoetingen van de vijf buitenste planeten van ons zonnestelsel: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Die zijn samen goed voor tien verschillende conjuncties.
22

4
Seizoenen
Ongeveer een eeuw geleden publiceerde de econoom Nikolai
Kondratjev een artikel over het bestaan van een terugkerende
cyclus in de economie. Deze cyclus had golven van ongeveer
vijftig jaar en had te maken met economische groei, werkloosheid en welvaart.
Kondratjevs ideeën werden niet direct op gejuich onthaald.
Ze zijn zelfs nu nog omstreden. Volgens de meeste economen
is het idee van zulke regelmatige economische golven waardeloos. Volgens hen zijn er wel perioden van hoogconjunctuur, afgewisseld met economische depressies, maar volgen
die niet zo'n strak ritme als Kondratjev voorstelt.
Daarbij helpt het niet dat Kondratjev niet al te duidelijk was
over de oorzaken van de golfbeweging die hij beschrijft. Daardoor zijn de mensen die wel iets zien in de Kondratjev-cyclus,
verdeeld over waar die cyclus vandaan komt. De één houdt
het op sociale ongelijkheid, een ander op bevolkingsdruk, terwijl een derde denkt aan innovaties. Maar ook schuld-inflatie
en schaarsheid van grond worden genoemd. Alle Kondratjevisten zijn het er echter wel over eens dat de Kondratjevcyclus verbonden is met de moderne economie. Daarom kijkt
geen van hen verder terug in de tijd dan de negentiende eeuw.
Ik doe dat natuurlijk wel. Volgens mij is de Kondratjev-cyclus
er namelijk al heel wat langer dan onze moderne economie;
langer zelfs dan het kapitalisme, of geld. Volgens mij is er al
een Kondratjev-cyclus op het moment dat er voor het eerst
een mens op aarde is, want dan zijn er al geregeld conjuncties
van Saturnus en Uranus. En de Kondratjev-cyclus is in essentie de conjunctie-cyclus van Saturnus en Uranus.
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Saturnus en Uranus treffen elkaar op de zodiac gemiddeld iedere 45 jaar. De afgelopen twee eeuwen gebeurde dat in 1805,
1851, 1897, 1942 en 1988. Dit zijn stuk voor stuk jaren die aan
het begin staan van perioden van economische groei, grote
werkgelegenheid en welvaart. Deze perioden van hoogconjunctuur houden in de regel een kleine kwart-eeuw aan en
maken dan plaats voor een paar decennia van economische
stagnering, werkloosheid en armoede. Dat is vaste prik, al
meer dan twee eeuwen lang; een vaste prik die precies past
op het profiel van 'de Kondratjev'.
Ieder planetenpaar beweegt eindeloos tussen de positieve
pool van de conjunctie en de negatieve pool van de oppositie.
Dat geldt ook voor Saturnus en Uranus. De jaren tussen hun
conjunctie en oppositie zijn in de regel jaren van economische
voorspoed, terwijl het tussen oppositie en conjunctie economisch bergafwaarts gaat.
Je kunt dat ook preciezer maken, door deze tweedeling van
de Kondratjev uit te breiden tot een vierdeling. Wat je dan
krijgt is een positieve fase met snelle groei, gevolgd door een
positieve fase met hoge productie, maar tragere groei. Daarop
volgt een negatieve fase met snelle neergang, gevolgd door
een negatieve fase met tragere neergang, maar ook lagere productie. Deze fasen hebben dus wel iets van de vier seizoenen
in een jaar: een lente-fase, een zomer-fase, een herfst-fase en
een winter-fase.
De lente-fase begint bij de conjunctie. Vanaf dat moment bewegen beide planeten verder over de zodiac, maar Saturnus
gaat sneller dan Uranus, zodat er een moment komt waarop
Saturnus negentig graden verder staat dan Uranus. Je kunt
ook zeggen dat Saturnus dan een kwart-zodiac voorbij Uranus staat. Dat is het moment waarop de lente-fase eindigt en
de zomer-fase aanbreekt.
Ook daarna blijven de twee planeten doorbewegen. Zodoende komen ze, na verloop van tijd, tegenover elkaar te staan op
de zodiac, ieder aan een andere kant van de aarde. Dat is het
einde van de zomer-fase en het begin van de herfst.
42

11
Eenennegentig procent
Van de afgelopen duizend weet het goon-model precies 910
jaar correct aan te wijzen als jaar met grote oorlog of zonder
grote oorlog. Het model heeft daardoor een correlatie met de
werkelijkheid van 91 procent.
Naar alle maatstaven van kansberekening, is dat een ongelooflijk hoog percentage. Het goon-model scoort dan ook
stukken beter dan waar ik op durfte te hopen toen ik aan dit
onderzoek begon. Met een score van zeventig procent was ik
al blij geweest, want zo'n score zou al onomstotelijk hebben
bewezen dat er een verband is tussen historische gebeurtenissen en historische sterrenstanden. Een score van meer dan
negentig procent bewijst dat natuurlijk helemaal.
Die 91 procent 'raak' bij het aanwijzen van jaren met en zonder grote oorlog, scoort het goon-model over de laatste tien
eeuwen. Ik heb daarvoor gekozen omdat het niet praktisch
was geweest om bijvoorbeeld ook de duizend jaar dáárvoor
mee te nemen. Het punt is dat hoe verder je teruggaat in de
tijd, des te onbetrouwbaarder de historische bronnen worden.
Toch heb ik bij het maken van het goon-model altijd geprobeerd om oog te houden voor de tijd vóór het afgelopen millennium. Ik heb voorgangers van het goon-model van de
tekentafel geveegd wanneer zo'n model suggereerde dat er
grote oorlog was geweest in een halve eeuw die ik ken als
relatief vredig en juist rust signaleerde in een tijd waarvan vrij
zeker is dat er monumentaal is gevochten, zoals tussen Rome
en Carthago of tussen de Meden en het Assyrische Rijk.
Bij het goon-model zoals het er nu ligt, heb ik die bedenkingen
helemaal niet. Kijkend naar de jaren vóór het jaar duizend, tot
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in de de zevende eeuw voor Christus, zie ik geen reden om
aan te nemen dat het goon-model voor deze periode minder
klopt dan voor het afgelopen millennium. Omdat ik het niet
zinnig vind om dat hier allemaal tot in detail te gaan zitten
oplepelen, heb ik mijn bevindingen daarover in bijlage B gezet, achterin dit boek. Daar vind je, heel in het kort, de grote
oorlogen van vóór het jaar duizend, vergeleken met de uitslag
van het goon-model over die periode.
Het goon-model is ontworpen voor het afgelopen millennium,
scoort over die periode een waanzinnig hoog raak-percentage
van ruim negentig procent en dan is er ook nog eens ruim
aanleiding om aan te nemen dat dit model ook toepasbaar is
op de tijd daarvoor.
Ik hoor echter wat mensen 'hela hola' roepen. 'Is het niet wat
makkelijk om zelf met een lijst van grote oorlogen te komen,'
zeggen die mensen, 'en dan te constateren dat die perfect past
bij jouw eigen model?'
Dan zeg ik: als dat makkelijk was geweest, had ik er niet tien
jaar over gedaan, maar ik begrijp je punt. Misschien helpt het
als ik de lijst van grote oorlogen uitkleedt tot zijn meest basale
vorm, met alleen maar oorlogen waarvan iedere serieuze historicus zal bevestigen dat die groot zijn geweest. Ik beperk me
dan tot de laatste vijf eeuwen, omdat die voldoende oorlogen
tellen die boven alle twijfel zijn verheven.
Ik heb deze 'harde kern' van grote oorlogen hiernaast op een
rijtje gezet, met daarnaast de jaren van grote oorlog die het
goon-model aanwijst.
Bij elkaar telt de harde kern van grote oorlogen 161 jaren in
de laatste vijf eeuwen. Het goon-model wijst in deze vijf eeuwen 260 jaren aan als jaren van grote oorlog. Dan is de vraag:
hoeveel van die 161 jaren zitten daar bij? Het antwoord is:
niet minder dan 154. Van deze jaren van grote oorlog waar
in goedgeschoolde kringen echt geen discussie over bestaat,
mist het goon-model er slechts zeven.
112

13
Nieuwe hoop
Waar zijn we mee bezig? Wat is er aan de hand?
Aan die vragen is dit derde boekdeel gewijd.
De wereld hangt van meer dan toeval aan elkaar. Er zijn vaste
patronen waarlangs alles zich ontwikkelt. Dit zijn regelmatige, terugkerende patronen waarvan het einde naadloos aansluit op een nieuw begin, zoals het einde van iedere cyclus
van vier seizoenen naadloos aansluit op het begin van de volgende cyclus van vier seizoenen.
Net als bij de seizoenen kun je niet zeggen dat de ene astrologische fase 'beter' is dan de andere. Tijd schrijdt voort en
energie stroomt. Daardoor is het noodzakelijk dat alles tijdelijk is en het ene het andere voortbrengt. De lente is uitbundig
en de zomer overvloedig, maar de herfst brengt verdieping
en de winter schept de rust en de stilstand waar een nieuwe
lente uit kan ontstaan. 'Beter' is dus niet het woord. Wel kun
je het ene seizoen aantrekkelijker vinden dan het andere. De
lente- en zomer-fasen van de meeste cycli zullen de meeste
mensen beleven als positief, en de herfst en winter eerder als
problematisch en moeizaam.
De meest in het oog springende gebeurtenis van dit moment is
de wereldwijde corona-pandemie. Op de zodiac is het meest
in het oog springende fenomeen van dit moment de triple
conjunctie van Jupiter, Saturnus en Pluto. Deze triple is behoorlijk zeldzaam, maar kwam toevallig vrij recent nog voor,
in 1981, omstreeks de uitbraak van de aids-epidemie. Tot het
corona-virus uitbrak, was aids de meest recente virale ziekte
met slachtoffers over de hele wereld.
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Voor een aantal astrologen was dat genoeg om conclusies aan
te verbinden. Is het op basis van deze twee gevallen immers
niet overduidelijk dat de jsp-triple verbonden is met het uitbreken van besmettelijke ziekten? Nou, nee dus. Zo'n verregaande conclusie kun je niet baseren op twee gevallen. Er zijn
wel meer overeenkomsten tussen 1981 en 2020 en die hebben
ook niet per se iets te maken met deze triple conjunctie.
Ik geef toe dat het moeilijk is om een groter patroon te ontdekken in verband met de Jupiter-Saturnus-Pluto-triple, omdat
die zo zeldzaam is. Het afgelopen millennium kwam deze triple maar zeven keer voor; dus gemiddeld eens per anderhalve
eeuw. Dat was in 1146, 1246, 1285, 1445, 1584, 1881 en 1981.
Dit zijn geen jaren die meteen in het oog springen omdat ze
allemaal heel erg zus of zo waren.
Een overeenkomst zou kunnen zijn dat er in al deze jaren autoritaire machtsstructuren tegenover meer democratisch gezinde structuren stonden, waarbij – uiteindelijk – de democratie won. In 1981 waren dit de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten, waarbij de laatste wonnen. In 1881 waren het de autoritaire staten in het oosten van Europa tegenover de democratische staten rond de Atlantische Oceaan, waarbij de laatsten
wonnen. In 1584 stond een Spaans-Habsburgs-Duits-Roomse
machtsblok tegenover de coalitie van protestants Europa en
Frankrijk, waarbij de laatsten wonnen.
Je zou verder kunnen zeggen dat de Honderdjarige Oorlog,
die zo goed als beslist was in 1445, een strijd was tussen het
Engelse principe van monarchie tegenover het Franse principe van de natie-staat, waarbij de laatste won.
Dat zou je allemaal kunnen zeggen, maar ik weet niet of ik
dat zou doen. Ik vind het wat veel en vaag om op te hangen
aan een triple conjunctie die gemiddeld eens per anderhalve
eeuw voorkomt. Maar als ik iets zou moeten zeggen, zou dit
het zijn. Ik zou in ieder geval niet zeggen dat de jsp-triple iets
te maken heeft met ziekten of epidemieën.
Wat mij betreft kan de jsp-triple best iets te maken hebben met
de Covid-pandemie, alleen zie ik niet hoe deze triple iets te
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21
De Kristallen Revolutie
Volgens diverse spirituele bronnen zijn er sinds de Tweede
Wereldoorlog bijzonder veel oude zielen geïncarneerd op aarde; zielen die veel wijsheid in zich dragen én veel ervaring
hebben met leven op aarde – omdat ze dat al heel veel keren
eerder hebben gedaan. Eerst waren er de Indigokinderen. Zij
incarneerden met heel veel tegelijk direct na de oorlog, tijdens
de babyboom. Hun taak was om een doorbraak te maken in
hoe mensen omgaan met elkaar en hun wereld. Om die taak
te kunnen volbrengen, moesten de Indigokinderen niet alleen
in staat zijn om de stem van hun hart te horen, maar ook om
deze te volgen, vaak tegen grote weerstand in; weerstand van
ouders en leraars en andere autoriteiten. Een typisch Indigokind is daarom niet alleen een brenger van Licht, maar ook
een stormram, een vechter. En de Indigo's hebben hun taak
schitterend volbracht, met als meesterwerk de seksuele, spirituele en sociale revolutie van de sixties.
De tweede golf van incarnaties van oude zielen vond grofweg
plaats vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. Dit is de
golf waarin veel Kristalkinderen naar de aarde zijn gekomen.
Kristalkinderen kun je herkennen aan hun diepte en natuurlijke wijsheid, maar ook aan hun zachte, harmonieuze en heldere energie.
Het typische Kristalkind is geen vechter, maar een verbinder.
Kristalkinderen komen dan ook het meest tot hun recht in een
wereld waar ze niet hoeven te vechten om zichzelf te kunnen
zijn; bijvoorbeeld in een wereld die voor hen veilig genoeg is
gemaakt door het werk van de Indigokinderen.*
* Dit fenomeen is door meerdere schrijvers beschreven, onder andere in:
Steve Rother, Her-inneren; handboek voor menselijke evolutie (Eeserveen 2002)
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Als je, zoals ik, een beetje tussen deze twee incarnatiegolven
inzit, dan heb je niet noodzakelijk de ene of de andere boot
gemist. Ik heb persoonlijk het gevoel dat ik een soort Indigokristalhybride ben – hoewel ik misschien iets meer neig naar
de kant van de vechters en de doorbrekers, dus naar de kant
van de Indigo's.
De rol van Indigokinderen is ook niet uitgespeeld. Er is nog
steeds ruimte genoeg voor mensen die doorbraken forceren
door ergens op een bres te springen of ergens hun tanden in te
zetten en niet meer los te laten. Maar de tijden zijn wel zoveel
aan het veranderen dat de zachtheid en harmonie van de Kristalkinderen steeds meer de toon gaat aangeven. Voor mijn gevoel heeft 2024 alles in zich om het jaar te worden waarin de
Kristalkinderen hun stempel gaan drukken op onze wereld;
om het jaar te zijn waarin hun Kristallen Revolutie begint.
Rond het midden van 2024 vinden er een aantal belangrijke
veranderingen plaats op de zodiac. In april zijn Jupiter en
Uranus conjunct. Dat betekent dat de rommeligheid, bekrompenheid en negativiteit van de ju-winter plaatsmaakt voor
nieuwe visie en positieve richting.
Een maand later wordt het mid-lente in de moderniseringscyclus van Saturnus en Pluto. Sinds de conjunctie in januari
2020 zou er dan flink vooruitgang moeten zijn geboekt op sociaal en politiek vlak. Die vooruitgang zou vervolgens in 2024
zijn hoogtepunt moeten bereiken, maar daarna nog blijven
doorwerken, tot in 2028. De wake-upcall zou inmiddels wel
uitgerinkeld moeten zijn, wat betekent dat de vooruitgang na
2024 rustiger en gelijkmatiger zou moeten verlopen.
Officiële voorspelling #8
Van medio 2024 tot in 2027 zullen er wereldwijd belangrijke
sociale en politieke hervormingen worden doorgevoerd,
bedacht vanuit een radicaal nieuwe visie en ingezet met
een frisse, nieuwe insteek.
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'Begin bij het begin,'
zei de koning heel serieus,
'en ga door tot je bij het einde bent.
Dan stop je.'
- Lewis Carroll
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