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overmoed/doldriestheid
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bloed
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JUPITER

hang naar rijkdom

doodsprikkel
dood en leven
koninkrijk vlees\
seksuele drift
domme wijsheid materie

impuls tot actie

wens en eer
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SATURNUS

leugen als valkuil

‘boze’ wijsheid

redeneren &
Intelligentie

vocht

beperking

De zeven machten:
* MAAN
* VENUS
* MERCURIUS
* ZON

De eerste is het onderkennen van de eigen duisternis,
de tweede is het afrekenen met de begeerte naar de dingen, waardoor je er geen slaaf meer van bent,
de derde is het opheffen van de onwetendheid in jezelf,
de vierde is het overwinnen van je eigen arrogantie, het vasthouden aan meningen van anderen die je van jezelf hebt gemaakt en
die een 'dood mens' van je maken,
* MARS
de vijfde is het loslaten van je obsessie voor het vleselijke, het uiterlijke (je bijna doodhongeren om te voldoen aan valse beelden, de
andere sekse beoordelen op louter het lichamelijke, etc.)
* JUPITER
de zesde is het kunnen overstijgen van de materie door de bindingen ermee af te kappen,
* SATURNUS de zevende is het overwinnen van de innerlijke woede.
(heersers: maan/kreeft ; mercurius/tweelingen&maagd ; venus/stier&weegschaal ; zon/leeuw ; mars/ram&schorpioen ;
jupiter/boogschutter&vissen ; saturnus/steenbok&waterman)
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Planeetbeschrijvingen:
SATURNUS: beperking, omzichtigheid, verantwoordelijkheid, geduld, ambitie, betrouwbaarheid, zuinigheid, gierigheid, hardheid, gereserveerdheid,
hebzucht, dogma, harteloosheid, wreedheid
JUPITER: expansie, optimisme, edelmoedigheid, loyaliteit, jovialiteit, rechtvaardigheid, meedogendheid, sportiviteit, extremisme, verkwistendheid,
gemakzucht, goklust, losbandigheid, verwaandheid, onevenwichtigheid
MARS: energie, doortastendheid, vrijheidslievendheid, pionier- en leiderschap, seksualiteit, activiteit, positiviteit, agressiviteit, toom,
roekeloosheid, onbedachtzaamheid, egoïsme, onstuimigheid, overhaastheid, grofheid, ruzie
ZON: zelfexpressie, creativiteit, royaliteit, grootmoedigheid, fierheid, pompeusheid, arrogantie, dominantie, extravagantie,
neerbuigendheid, aanmatigendheid, verwaandheid
MERCURIUS: communicatie, kennisoverdracht, welbespraaktheid, snelheid van begrip, schranderheid, veelzijdigheid, inconsequentheid, kritisch,
nieuwsgierigheid, doelloosheid, nervositeit, ruzieachtigheid, geslepenheid, cynisme
VENUS: harmonie, hartelijkheid, vriendelijkheid, tact, kunstminnendheid, kalmte, verfijndheid, beschaafdheid, luiheid, sentimentaliteit,
besluiteloosheid, te romantisch, inertheid, slordigheid, afhankelijkheid
MAAN: intuïtie, passiviteit, geduld, vasthoudendheid, fantasie, gevoeligheid, hartelijkheid, ontvankelijkheid, herinneringsvermogen, humeurigheid,
wisselvalligheid, onberedeneerdheid, onbetrouwbaarheid, bekrompenheid, oppotterigheid, ongelijkmatigheid

Hoedanigheden van de zodiac volgens het Corpus Hermeticum
De twaalf: onbewustheid – smart – onbeheerstheid – begeerte – onrechtvaardigheid – hebzucht – leugenachtigheid – afgunst – arglistigheid –
woede (toorn) – opvliegendheid – boosaardigheid
(RAM: opvliegendheid – STIER: hebzucht – TWEELING: leugenachtigheid – KREEFT: arglistigheid – LEEUW: onbeheerstheid –MAAGD: onbewustheid
– WEEGSCHAAL: begeerte – SCHORPIOEN: afgunst – BOOGSCHUTTER: onrechtvaardigheid – STEENBOK: boosaardigheid – WATERMAN: woede –
VISSEN: smart)
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