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Na de regen 
 
door Nicolaas de Jong 
 
Er is veel te doen omtrent de transformatie van mens en aarde. Volgens de 
een gaat het om het openstellen van het bewustzijn voor nieuwe geestelijke 
impulsen, volgens anderen gaat het niet zo soepel, en zullen er veel rampen 
en oorlogen nodig zijn om die transformatie door te kunnen maken. Het jaar 
2012 staat daarbij centraal. Dat kan hoop en ook angst geven. Een sleutel 
sprak iemand onlangs in Brugge uit tijdens een lezing: ‘Het ergste is, wanneer 
de dingen blijven zoals ze zijn’. En daar zat een hele diepe waarheid in, want 
dat zou betekenen dat we langzaamaan de aarde met het huidige consump-
tieniveau aan het opsnoepen zijn, waardoor een grote chemische vuilnisbelt 
achter blijft. 
 
 
Het mooiste scenario 
 
     Dat komt nota bene van de Indianen, die elkaar in 2009 in Santa Fe, New 
Mexico hebben ontmoet.1 De tekenen des tijds klopten voor een algemene 
ontmoeting; zoals de blauwe ster met ringen aan de hemen (een supernova, 
die was voorspeld). Met als voornaamste voorspelling voor deze en de 
komende tijd: de mens is in een transformatie die wordt ingezet door de 
geestelijke wereld. Die bestaat eruit, dat we voortaan moeten leren te leven 
vanuit ons hart, en niet vanuit ons hoofd. Dat wil zeggen, leven in het nu, en 
niet in de angsten voor morgen, met alle spelen op zekerheid die dat met zich 
mee kan brengen. Kortom: leren denken vanuit het hart. Waarop wij als groep 
ook zo hameren bij ons werk.  
Daarnaast zullen we snel geleid gaan worden door hogere wezens, die zij zich 
voorstellen als grote mensachtigen (groter dan wij) en komende met vliegen-
de schotels van een ander zonnestelsel. Dat leiden zij af van rotstekeningen. 
Mijns inziens gaat het hier om engelwezens, die, doordat we via ons hart 
makkelijker in de werelden van leven, ziel en geest kunnen leren waarnemen, 
zich makkelijker aan ons kunnen openbaren. Die leven niet op het fysieke 
plan. Maar of dit al of niet zo is, moet nog blijken. 
Verder is er nergens iets waar we ons zorgen over hoeven te maken; het leven 
in het hart kan voor- en tegenspoed aan. Voorwaar, een mooie instelling, 
waaraan we als moderne Europeanen ons goed kunnen spiegelen. 
En veel nieuwetijds impulsen zijn het hiermee grotendeels eens. 

                                                
1 Zie http://www.newearthcreation.nl/home/een-nieuwe-tijd/little-
grandmother-het-jaar-2010. 
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Minder mooie scenario’s 
 
     Er zijn ook verschillende doemscenario’s voor de komende jaren2 , die met 
eendere elementen telkens in verschillende gedaantes opdoen. Het gaat om 
sociale onrust, strijd tegen de elite (banken, topmanagers en politici), 
overstromingen, natuur- of milieurampen (heden wordt de olieramp als 
speerpunt gezien), tot aan kernbomoorlogen toe. Een goeie hierin is het 
computerprogramma bit3 dat voorspellingen doet op grond van de analyse van 
wereldwijde gegevensverspreidingen, waarin het bepaalde trends herkent. 
Daar heeft het programma al veel schotten in de roos gegeven, en voor dit en 
komend jaar voorspelt het werkelijk de grootste rampen. Niet vreemd voor 
een computerprogramma, omdat het geen hart heeft en niet kan wegen4 . 
Ook astrologen kunnen er nog een schepje bovenop doen. Zo was er in de 
week na de olieramp een groot vierkant van de planeten zon, Pluto, Saturnus, 
Uranus en Jupiter. Drie van de ‘meest negatieve’ planeten, en een moeilijke 
stand die niet in 10.000 jaren was voorgekomen. In die week hebben inder-
daad meerdere mensen een bedrukking gevoeld, reden voor innerlijk werk 
(zo heb ik een sapkuur gedaan, die toen zeer goed ging).  
     En dit laatste is nu juist de uitdaging van deze en de komende tijd. Wachten 
op transformatie of op ellende van buitenaf, is niet staan in het heden, en ook 
niet het leven leven zoals het zich voordoet. Er liggen kiemen voor transfor-
matie voor onze neus, en juist die kleine uitdagingen ervan kunnen naar de 
toekomst toe van die grote gevolgen hebben. Zo biedt ook de aan ons voorge-
houden crisis aan veel bedrijven de mogelijkheid om zich te concentreren op 
duurzaamheid en de mate van groen produceren, daarnaast een aanzien van 
de medemenselijkheid binnen de samenwerking. De grote reuzen, zoals in de 
auto-industrie, dreigen om te vallen, de kleinschaliger aanpak lijkt te groeien. 
Nogmaals: als er niets verandert, lijkt de ontwikkeling dood te lopen.  
 
 
Over het moment van de transformatie       
 
     Het is moeilijk om exact het moment voor de omwenteling van 2012 te 
vinden; de Maya’s hebben het erover dat het gaat om het moment dat de 
ecliptica, de aarde-zonnebaan, op de winterzonnewende (als de zon op zijn 
laagste punt staat, en het teken Steenbok binnen gaat)  kruist met het duistere 
deel van de Melkweg, genaamd het ‘duistere rif’. De Melkweg is echter een 
band van zo’n 25 booggraden aan de hemel; het tijdstip is dus niet exact te 

                                                
2 Zie ook de artikelen over de palmbladvoorspellingen en 2012 volgens de 
Maya’s, in Sampo nr. 3. 
3 Zie http://bit.ly/86ZdFg. 
4 Het rapport van de Club van Rome in 1973 had eendere voorspellingen; op 
grond daarvan zouden er nu geen mensen meer zijn. 
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vinden. Er wordt in de westerse astrologie gesproken over 12–12–2012 om 12 
uur. Maar het meeste wordt gesproken over de exacte zonnewende, en die is 
(voor Greenwich, Engeland) op 21 December, om 12 uur 12 minuten. Bij ons 
dus om 13 uur 12. Als hart voor ons land is voor de horoscoop Utrecht 
genomen; voor andere delen van het land is het verschil erg klein. Dit vormt 
het uitgangspunt voor de uitwerkingen hieronder. 
     Wat opvalt aan de horoscoop voor dat moment, is een Yod-figuur met een  
dubbele tegenoverstand, beide gespannen constellaties. En in beide is Jupiter 
betrokken.  
De Yod (de pijnlijk wijzende vinger Gods) bestaat uit een sextielaspect (har-
monieus, 60o) tussen Pluto en Saturnus, die beide een disharmonieus quin-
cuxaspekt (150o) maken naar Jupiter; deze staat in de Tweelingen, traditioneel 
slecht geplaatst (in vaktermen: in val staand). Het duidt op uitbreiding van (te) 
kleine ideeën in het sociale. Pluto in de Steenbok (waar hij al een paar jaar 

staat) geeft de kracht van 
transfor-matie van vaste 
structuren, zoals in de 
onroerend goed markt en 
in maatschappelijke be-
stuursstructuren; Saturnus 
in de Schorpioen vergroot 
de zelfgerichtheid die tot 
egoïsme kan aanzetten; zet 
liefde en haat op scherp. 
Het geeft mogelijk-heden 
van transformatie van deze 

zelfgericht-heidstendens. 
Het sextiel tussen Pluto en 
Saturnus werkt extra sterk, 
want beide staan in 
elkaars teken (in 
vaktermen heet dat een 
receptie naar en van 

elkaar). Deze Yod zet dus maatschappelijke en economische structuren op 
scherp, maar biedt de mogelijkheden om transformaties ten goede te 
bewerkstelligen.5  

                                                
5 Overigens is dit een momentopname van mogelijk zich uitwerkende 
krachten; het grootste deel van de krachten, potenties van een moment wordt 
niet uitgewerkt. Deze stand op zich leidt dus niet zomaar tot een revolutie of 
iets dergelijks. Het gaat erom hoe de mensen en de door deze heen werkende 
wezens hierop reageren en er al of niet ten goede gebruik van willen maken, 
wat dan weer in het verloop van de tijd zal kunnen uitwerken. 
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Mercurius en Venus staan in oppositie naar Jupiter, vanuit de Boogschutter 
(Mercurius en Jupiter weer in receptie tot elkaar). Dat wil zeggen dat het 
levenslichaam (Mercurius) en zielelichaam (Venus) naar boven (Boogschut-
ter) of naar buiten, in het sociale (Tweelingen) kunnen worden gericht. Met 
Mercurius en Jupiter gaat het om de mogelijkheid om het denken te kunnen 
ompolen (beide planeten leggen in ons de verstands-gemoedsziel aan). 
Belangrijk is het in het achterhoofd te houden, dat iedereen die nu geïncar-
neerd is, heeft besloten om te gaan kiezen voor verdere ontwikkeling naar de 
geest, dus van zichzelf als zijnde een geestelijk wezen, waardoor hij uitein-
delijk minder fysiek verdicht zal worden, of naar de fysiek gerichte aarde, 
waarop men uiteindelijk hooguit een soort diermens kan worden; de cyborg-
mens die machines gebruikt om zijn eigen wensen en aandriften te kunnen 
uitleven.  
Het biquintielaspect tussen Saturnus en Uranus is bij uitstek een aspect van 
transformatie, de overgang van de ene naar de andere bewustzijnstoestand, 
zoals van egocentrisme naar een nieuwe sociale houding.6  
Voor Nederland en België is nog belangrijk de grote driehoeksconfiguratie 
tussen Venus, Uranus en het gelukspunt in de Leeuw, het 5e huis. Dat duidt 
aan dat we wanneer we ons als volk in heldere op de geest afgestemde 
ideeën gaan uitdrukken, we dan een duidelijke boodschap aan anderen 
kunnen geven (Uranus legt het beeldende, imaginatieve vermogen aan in het 
door Venus bewerkstelligde zielelichaam). 
De horoscoop als momentopname biedt veel mogelijkheden tot transforma-
tie; het heeft iets van buigen of barsten.7 
 
 
Wat transformeert er 
 
     Er leeft bij veel mensen de wens om in kleinere, overzienbare groepen van 
lotgenoten ofwel zielsverwanten samen te gaan wonen en soms ook –werken. 
De trek uit de steden is groot geweest de afgelopen decennia, ook al is het 
moeilijk om een geëigende behuizing en grond te vinden. Ook binnen de 
steden komen er meer en meer andere samenleefprojecten, zoals bij centraal 
wonen, waar het vanuit de politiek wordt geregeld. De behoefte aan meer 
eenvoud en minder reizen is toegenomen, mede omdat de grote steden dicht 

                                                
6 Quintielen en biquintielen, 1/5 en 2/5 van de dierenriem, zijn aspecten die 
geestelijke vaardigheden op aarde brengen; deze worden ingewerkt door de 
hoogste hiërarchie van engelen, meestal door middel van onweer. 
7 In het boek ‘Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen’ 
word en de muzikale werkingen in maat, ritme en melodie binnen tonaliteiten 
van de planeten en dierenriemtekens aangegeven; hiermee kan men met 
klankmeditaties zich beter afstemmen op dat moment van transformatie. 
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neigen te slibben qua verkeer (met uitstoot) en mensen van verschillende 
pluimage, die te dicht op elkaar wonen in de wijken. En er weinig alternatief 
wordt geboden om het leven zinvol in te richten, gericht als de uiterlijke 
cultuur veelal is op materiële zekerheden, niet zozeer op innerlijke realisatie. 
Wat weer veel jongeren, met name in nieuwe woonwijken en voorsteden met 
het strak uitgedachte beton, door hun gedrag ons doen voorhouden hoe leeg 
we de samenleving en ons leven hebben ingericht. De samenleving woedt 
door de starre kop geregeerd; in ideologie en in de strakke uitvorming van 
onze gebouwen.  
     Een andere hoofdreden echter waarom we niet in het moment en vanuit 
het hart lijken te kunnen leven, is de wijze waarop er een aantal noden 
collectief wordt beheerd, waaraan we ook gebonden worden. Een mens die 
wordt geboren, komt uit de geestelijke werelden, waar alles met elkaar is 
verbonden en dooreen loopt. Hier komt hij hekjes tegen rond stukken grond 
(op aarde, maar zelfs ook al grondbezit mogelijk op de maan en op Mars). Er 
is privé-bezit van grond en huizen, en andere mensen die hier winst uit willen 
halen. De aarde is niet meer geheel vrij. We moeten betalen om erop rond te 
kunnen lopen, in wat voor vorm dan ook. Wie eigent zich hier onuitgesproken 
dat recht toe? Dat is een vraag die nauwelijks wordt gesteld. 
     Wanneer een land zich zo inricht, dat de mensen in hun bestuursorganen 
beslissen dat het de grond beheert en in pacht uitgeeft, kan daarmee door 
ieder mens waarschijnlijk goed geleefd worden. De staat is dan immers ook 
de bewoner van dat land. Wanneer het staatsbestel (vaak tegen grof geld met 
vergunningen) de grond verkoopt aan particulieren, dan wordt het een geheel 
ander verhaal. Het gevolg ervan is namelijk, dat huizenprijzen en huren steeds 
hoger neigen te worden, op grond van de vrije markt werking. Wil men op het 
land gaan wonen, dan is ook hier de grondprijs veelal zo hoog, dat een groot 
deel van de inkomsten in de aflossing of pacht gaan zitten, voor men über-
haupt aan de innerlijke dingen toe kan gaan komen. 
     Weer een ander gebied waarop we collectief haast worden gedwongen 
mee te gaan in overkoepelende organisaties, is de energievoorziening. Er is 
zeer hard gewerkt aan het collectieve geloof dat we niet uit het niets energie 
kunnen wekken. Nulpuntenergie machines en andere vrije energie machines 
worden weggehouden van het grote publiek, of sterk tegengewerkt in het naar 
buiten komen8 . Nu komt langzaamaan de zonne-energie met lichtcellen, en 
ook de windmolenenergie naar voren, waardoor de mensen losser worden 
van de energiemaatschappijen. Er zijn genoeg alternatieven voor die centraal 
geregelde maatschappijen, want men moet bij deze ook voor lief nemen dat 
bijvoorbeeld kernenergie of foute kolen worden gebruikt voor energiewinning, 
ook al kiest men voor ecostroom (die loopt namelijk door dezelfde leidingen). 
In Denemarken worden buurtgenoten eigenaar van een grote windmolen die 

                                                
8 Zie de artikelen van Elbert Slikkerveer over vrije energie motoren in Sampo nrs. 5 en 
6. 
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ze zelf kopen en beheren. Daar is al een stuk onafhankelijkheid zichtbaar. Ik 
vermoed dat men steeds meer en beter op de eigen inventiviteit aangewezen 
gaat worden wanneer de samenleving begint te rommelen. In principe kan 
men al vrij worden door aardwarmte en zonnepanelen. Dat doorbreekt de 
monopoliepositie van de energiemaatschappijen. En kan veel goed doen voor 
het milieu. Met kernenergie zit je weer aan monopolieposities vast, naast dat 
dit het milieu op lange termijn geweld aan doet. 
     Met vervoer is een eender verhaal. Er zijn goede alternatieven voor weg-
verkeer en ook in de lucht, bijvoorbeeld met elektromotoren op eigen kracht 
en vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen op eigen voorziening9 . Kom 
je hier los van de grond, dan hef je meteen het fileprobleem op. Hier is weer: 
hoe ver wil je als individu gaan met je concessies aan de grote olie- en 
automobielmaatschappijen. Volgens mij een van de grootste kankers van 
deze tijd. 
     Als voortzetting van de hekjes op aarde rond stukken land: er wordt door 
banken geld geschapen uit vrijwel het niets, nu de waardedekking erachter 
grotendeels is losgelaten. Je gaat naar een bank voor een lening, zoals voor 
een huis, zij schrijven een bedrag uit (dat nauwelijks is gedekt) en je kunt er 
voor een groot deel van je leven een stuk rente over betalen10 . Deze banken 
zijn de motor achter de grote industrieën; tekenend is hoe de bankieren 
overeind worden gehouden door verschillende staten, en gewoon erna door 
gaan met elkaar bonussen te geven. De huidige hoeveelheid geld dat in 
omloop is, bestaat voor het grootste deel uit obligaties, dat zijn waarde-
papieren die de staatsschuld dekken. We zijn dus constant bezig de schulden 
van de staat af te kopen, en de huidige paniek rond de staatsschuld waardoor 
EG staten zoals Griekenland, Spanje en Portugal dreigen failliet te gaan, berust 
op de illusie dat de nationale banken (zoals de Nederlandse Bank, maar ook 
de Europese) onderdeel van de staat zouden zijn. Dat zijn ze dus niet; het zijn 
particuliere banken, die gewoonweg winst maken doordat zij het geld kunnen 
drukken of innemen. Hiervan kom je los door staatsschuldvrije wisseleenhe-
den te scheppen; zoals al in verschillende LET systemen wordt toegepast. Men 
ruilt hier diensten tegen elkaar, met een bepaalde ruileenheid waarin de 
deelnemers vertrouwen hebben. Dat schept ook relaties tussen mensen en 
economische eenheden (bedrijven) die op associatievorming stoelen; dat wat 
men zelf niet kan, laat men door de buurman doen en vice versa. En een veel 
betere relatie met de aarde en de daarop en in werkzame elementwezens en 
landschapsengelen. 

                                                
9 Zie ook het artikel over John Searl met zijn vliegende schotels, van Elbert Slikkerveer 
in Sampo nr. 9. 
10 Zie het artikel ‘Mondiaal misbruik van geldschapping van Patrick Steensma in 
Sampo 8, en ‘Het werk van de tegen-engelen vanuit de ondersferen in het licht van de 
zaligpredikingen’ van Nicolaas de Jong in Sampo nr. 9. 
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     Wanneer men aldus voorwaarde scheppend werkt om zelf een duidelijke 
en geïntegreerde samenlevingsvorm te scheppen op basis van een klein-
schaliger economie (waartoe hebben we al die producten uit China nodig als 
we zelf dingen kunnen maken?), kan men aan dat toekomen waarvoor men 
op aarde is gekomen, namelijk door eigen werk zichzelf in zijn idealen, en 
daarmee de hele wereld uiteindelijk te transformeren. Dit legt de meetlat 
weer bij de individuele mens, en diens innerlijke ontwikkeling. En daar naar 
toe zou eigenlijk de ompoling dienen te gaan; we dienen in ons de hogere 
geest, onze mensenzoon te ontwikkelen door op aarde aan onszelf en in ons 
werk omvormend te kunnen werken. Niet in eeuwig herhalende handelingen 
(zoals aan de lopende band), maar in scheppende handelingen vanuit een 
liefde voor met wat en met wie men werkt, die in elk beroep de ontwikke-
lingskiemen kan helpen realiseren. Daartegen is de lobby gericht om mensen 
in angst te binden en ons slaaf van een systeem te maken, eenvoudigweg 
door de economische voorwaarden zwaarder dan nodig te maken (rond 
grond, huis, hypotheek en energie voor leven en transport). 
     Wie hier tegenwerpt dat de aarde toch veel te vol is en met krachtige hand 
ordenen nodig, zou zich eens kunnen realiseren hoe relatief dat begrip ‘vol’ 
eigenlijk is: breng je alle 5 miljard mensen samen binnen de provincie 
Utrecht, waarbij ze alle een meter rondom ruimte hebben, dan passen zij daar 
allemaal binnen. Dat wil zeggen dat er in principe genoeg ruimte is voor ieder 
mens, wanneer er maar op de juiste wijze voedsel zou worden geproduceerd. 
dat wil zeggen niet te grootschalig (met alle desastreuze gevolgen van de 
monoculturen die dat met zich brengt) en in liefde met en voor de natuur. Dat 
betekent dan ook wakker te blijven voor geheime diensten die chaos willen 
stoken, omdat zij dan hun invloed over zo’n gebied kunnen laten gelden 
(bijvoorbeeld door extremisten te kweken, te trainen en hen van wapens te 
voorzien). De lat voor ons leven en eigen ontwikkeling, ook in samenspraak 
met de aarde, ligt nog steeds bij ons en in welke mate we onze idealen 
kunnen verwezenlijken. Dat gaat met hartekracht, niet met macht en uitge-
dachte systemen. De transformatie zit hem in het hart. Kleinschalig en meer 
natuurlijk leven kunnen daarbij dienstbaar zijn. Alleen zo kan Europa de ade-
mende leeuw blijven tussen de beide adelaars (Rusland en de VS) die ons 
middengebied trachten te vernietigen. En deze verhouding zou eigenlijk 
adelaar-leeuw-stier moeten zijn: helaas heeft Rusland zich door Al Gore (in  
de 90er jaren van de vorige eeuw vice-president11 ) laten inpalmen voor het 
neoliberalisme, en volgt (nog) niet zijn eigen lijn van ontwikkeling. 
 

Uit: Sampo Nr. 12 

                                                
11 Hij vormde het hele land om met zijn Gore-Chernomyrdyn Commissions. 


