Spirituele mogelijkheid voor de mensheid met de
Pluto-Jupiter conjunctie van 30-6-2020
(Bron: Phillip Lindsay, www.esotericastrologer.com).

Deze ochtend was er sprake van en exacte conjunctie tussen de planeten Pluto en Jupiter. Dit is de
tweede in een rij van drie conjuncties dit jaar. De eerste was op 4 april en de derde zal plaatsvinden op 12
november.
Deze drie conjuncties volgen op de Saturnus-Pluto conjunctie van 12 januari jl. die de wereld in
een massieve Reformatie heeft gebracht, waarin de machtsstructuur van de status quo zijn ultieme punt
van kristallisatie heeft bereikt. Deze machtsstructuur zal onvermijdelijk worden vernietigd, maar men zal
wanhopig maatregelen proberen te nemen om de macht te behouden, zoals in deze corona-crisis die een
grote inwijding voor de mensheid is (vandaar dat ik het eerder corona-inwijding heb genoemd). Dit is
een overlevingsstrijd voor de materialistische krachten omdat zij weten dat het tij aan het keren is.

Daarom zal 2020 een jaar zijn van toenemende pijn, drama en transformatie voor de mensheid. Na de
vernietiging van de oude vormen zullen radicale veranderingen aan de horizon verschijnen gesymboliseerd door Saturnus en Jupiter die samen Waterman ingaan, en conjunct staan op 21
december 2020 tijdens de winter zonnewende.
In de tussenliggende periode zullen de Pluto-Jupiter conjuncties van 4 april, 30 juni en 12 november de
Pluto-Saturnus conjunctie van januari flink versterken. Deze beide conjuncties liggen slechts 1°
van elkaar. Dit betekent dat in 2020 Pluto-Jupiter het zaadpunt van 12 januari meerdere malen
zal activeren.
Nu de collectieve ‘Verblijver op de drempel’ werkelijk is ontketend zullen de Pluto-Jupiter
conjuncties opbouwende mogelijkheden en heling stimuleren. Jupiter is de heerser van de tweede
straal van Liefde-Wijsheid, de hoofdstraal die de mensheid als geheel conditioneert; het is de meest
voorkomende straal voor de meeste zielen en ook de zielenstraal van de UK, de VS en enkele andere
landen.
“Pluto ‘de vernietiger’ zal de weg plaveien voor een stroom van Jupiter’s compassie en liefde-wijsheid.
Jupiter kan echter ook negatieve effecten versterken, omdat hij in Steenbok buitengewoon
materialistisch kan zijn. Hier een paar van deze effecten:

•

•

•

•

Wat een poging lijkt om het algemene belang te beschermen met verantwoordelijk
rentmeesterschap, zijn overheden wereldwijd uit de bocht gevlogen en en hebben ze de
kracht van mensen om voor zichzelf te denken compleet opgeslokt.
Dit is een manifestatie van de patriarchale, dominerende en heersende tendens die inherent is
aan het uitvoerende en leiderschap-georiënteerde teken Steenbok, en die rechtstreeks indruist
tegen de waarden van het naderende Waterman-tijdperk, waarin de mensheid tot doel heeft om
zijn mentale lichaam te leren gebruiken, mentale vrijheid te ervaren, en zelfstandig te leren
denken, vrij van mentale druk door onderdrukkende externe krachten zoals overheidspropaganda
en het dominante wetenschappelijke paradigma, die beide diep vermengd zijn met gevestigde
zakelijke belangen – een ander donker aspect van Steenbok.
VN Secretaris-General, Antonio Guterres zei recent:
“We zien de walgelijke effecten van de maatregelen tegen de gezondheidsdreiging op sommige
gemeenschappen: de opkomst van haat-taal, het mikken op kwetsbare groepen, en het risico van
zware veiligheidsreacties. Tegen de achtergrond van toenemend nationalisme, populisme,
totalitarisme en afkalving van mensenrechten, kan de epidemische crisis een excuus verschaffen
voor repressieve maatregelen die niets met de crisis te maken hebben. Dat is onacceptabel.”
Het feit dat draconische autoritaire maatregelen in het spel komen tegelijk met de Jupiter-Pluto
conjunctie is het bewijs dat deze specifieke astrologische invloed inderdaad de driver is achter de
huidige trend naar autoritaire oplossingen voor de huidige crisis.

Globale Economische Crisis
Tevens is al in voorgaande jaren voorspeld dat dit jaar een globale economische crisis zou plaatsvinden.
En wel om de volgende redenen:

•

De Jupiter-Pluto cyclus is ongeveer 12,5 jaar. Vóór 2020 heeft deze voor het laatst in dec.
2007 plaatsgevonden - aan het begin van de financiële crash in 2008. Andere opmerkelijke

cycli waren in 1918 aan het eind van WO I, voorafgaand aan de Spaanse Griep epidemie –
en 1931, in het midden van de Grote Depressie die was gestart met de financiële crash van 1929.
Pluto is in 1930 ontdekt en het voorbij reizende Uranus was zeer actief in Stier, net zoals
nu, wederom een financiële revolutie belovend. Jupiter-Pluto conjuncties zijn geassocieerd
met financiële crashes, zeker in Stier!

•

•

Inmiddels verklaren tijdens deze crisis overheden en politici van statuur het tijdperk van het
neoliberalisme al dood, propageren zij een basisinkomen voor hele landen en vele andere
manieren om anders over geld te denken. De passage van Uranus door Stier van 20192026 belooft eveneens bij te dragen aan een reset van het financiële systeem.
Vele financiële specialisten hebben eerder al gezegd dat 2020 “the
big one” (recessie/depressie) te zien zou geven, en die tijd lijkt inderdaad te zijn gekomen.
Jupiter en Pluto kunnen extreme ambitie voor macht en controle stimuleren, ofschoon de
aanwezigheid van Saturnus hier een rem op zet door geld en materiële middelen te limiteren.

•

•

De mensheid zal door deze crisis geforceerd worden om haar behoeften versus verlangens
te heroverwegen, te bepalen wat echt belangrijk is en overdaad en oppervlakkigheid los te laten
– niet alleen economisch maar op alle gebieden. Velen zijn reeds overdonderd, niet alleen door
de angst voor het virus maar ook door het vooruitzicht van economische ruinering, financiële
ontbering, werkloosheid, etc.
2020 kan enkele grote machtsstrijden te zien geven tussen diegenen die zelfzuchtige,
autoritaire controle uitoefenen, en diegenen die de mensheid willen bevrijden van verraderlijke
kartels en de cabals die onze planeet al eeuwen in hun wurggreep houden.

•

•

Dit is waarom 2020 het Waterloo van de mensheid kan zijn (“een finale ondergang
of terugwerping”) – tenzij miljoenen energiek vechten om hun rechten te behouden of
demonstreren op straat, en ook hun onderscheidingvermogen gebruiken om een weg te vinden in
de vele concurrerendere propaganda-uitingen en daar niet overmatig onder gebukt gaan.
Uranus en Stier zijn beide verbonden met geld, vandaar dat er zeker een grote revolutie in het
financiële systeem te verwachten is in de periode dat Uranus in Stier verblijft (tot 2026). Niet
alleen wat betreft geld, maar ook inzake de cultivering van een beter globaal systeem
van menselijke waarden.

Esoterische Astrologie
Als je meer inzicht wilt in de esoterische astrologische achtergronden en dynamieken van de
wereldgebeurtenissen, en/of je op zoek bent naar:

•

meer kennis, en vooral verbinding, met de dierenriem-tekens en de heersende planeten in je
eigen horoscoop

•

wat dit zegt over je levensdoel en zielenmissie

Schrijf je dan in voor de cursus Esoterische Astrologie, die elke maand in twaalf ochtenden wordt gegeven.
Iedere ochtend staat in het teken van het heersende astrologische teken. Hiervoor zijn twee mogelijkheden
gecreëerd, live en via Zoom. De live-cursus start op woensdag 2 september, van 10.00 tot 13.30 uur.
De Zoom-cursus start op maandag 31 augustus op dezelfde tijden. Zie hier voor de overige data hier voor
meer informatie.

Werkwijze
De werkwijze is een mix van overdracht van kennis, uitwisseling van ervaringen, en diepe meditaties om
je te verbinden met de esoterische energieën van de Meesters, Stralen en Planeten, en daarmee je
bewustzijnsontwikkeling te verdiepen.

Zie voor een compleet overzicht van de datums en andere cursussen de agenda.
Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan op eric@sensability.nl of mail of bel me op 06-51811696 als je
vragen hebt.
Meer info over de Tijdloze Wijsheid is te vinden op www.sensability.nl/methoden/tijdloze-wijsheid/
Hartelijke groet,
Eric Huysmans

