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De eerste editie van Jaarboek Symbolon! Het is een themanummer geworden dat de
komende tijdbepalende conjuncties van 2019 – 2020 vanuit allerlei invalshoeken bekijkt,
zowel politiek en economisch als wat het voor ons als individu kan betekenen. Jupiter en
Saturnus, die sterk met het wel en wee in de economie te maken hebben, bewegen zich
richting een conjunctie, maar Jupiter doet dat ook met Pluto, en die twee planeten hebben
weer een heel ander thema: ze vormen een creatieve cyclus, maar wel met gevaar voor
hoogmoed. En tot slot komt ook de cyclus die met ‘het grote afrekenen en ter
verantwoording roepen’ gepaard gaat de komende jaren op de voorgrond: Saturnus
beweegt zich naar een conjunctie met Pluto.
We gaan kijken wat deze cycli inhouden en wat we er mogelijk van kunnen verwachten. Ze
werken collectief uit en zullen een indicatie geven van de gemoederen in de hele wereld.
Maar niet alleen dat: ze raken ook in transit de horoscoop van veel mensen, bedrijven,
instellingen, landen, etc. Als zo’n transit je raakt, wordt je extra deel van de tijdsbeeldthematiek. Dat kan zowel het ervaren van de gevolgen betekenen, maar ook deel zijn van de
scheppende krachten die altijd sluimeren en willen doorbreken, uitgerekend in moeilijke
tijden.
Ook al raakt een transit je horoscoop niet, dan nog krijg je met de tijdbeeld aspecten te
maken, en wel via je solaar. Ze zullen dus aan niets en niemand ongemerkt voorbijgaan.
In onze tijd is de rol van sociale media heel sterk geworden, en is meer en meer ter discussie
komen te staan, denk aan de vele controversen rond Facebook. Daarom gaan we in dit
jaarboek ook op zoek naar wie Mark Zuckerberg is en wat mogelijk zijn horoscoop is, hoe
Facebook is ontstaan en welke horoscoop we daarvoor kunnen gebruiken, en wat de
horoscoop van de beursgang van Facebook te vertellen heeft.
Dat gaan we allemaal combineren met de tijdbeeldaspecten, zowel in transit als in de
respectievelijke solaren. Daardoor lopen er drie rode draden door dit jaarboek:
-

De komende tijdbeeld bepalende conjuncties
Het belang om naar solaren te kijken
Mark Zuckerberg en Facebook nu en in de komende jaren, in het licht van de
tijdbeeld-aspecten en in het licht van solaren.

Dit eerste jaarboek zal je een fascinerend stukje van de astrologie laten zien. Veel
leesplezier!

