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Boeddhisme en Astrologie
Inleiding
Toen de vroege mens zich bewust begon te worden van de wereld en zijn omgeving, ontstond
bij hem het vermoeden dat er een verband bestaat tussen de mens en de sterren. Hij voelde dat
de bewegingen van de sterren van invloed waren op zijn leven. In welhaast iedere cultuur op
aarde zijn geleerden geweest die dit verband hebben bestudeerd om er betekenis in te vinden.
Dit artikel licht het Boeddhistische standpunt over mens en universum toe. Het Boeddhisme
verwerpt de koele wetenschappelijke houding ten opzichte van de dingen die zij bestudeert.
Het waarschuwt aan de andere kant ook de onwetenden om niet tot slaaf te vervallen aan de
externe krachten. Het Boeddhisme propageert een intelligente houding ten opzichte van onze
relatie met de sterren.

Boeddhisme en astrologie
Al vanaf het begin der tijden is de mens gefascineerd door de sterrenhemel. In elke cultuur
zijn mensen geweest die hebben geprobeerd verbanden te vinden tussen de bewegingen van
de sterren en gebeurtenissen in zijn hun eigen leven. De observatie van sterren leidde tot het
ontstaan van twee zeer belangrijke onderzoeksgebieden, namelijk de astronomie en de
astrologie.
Astronomie is de wetenschap die zich bezig houdt met de kosmos, zoals bewegingen van
sterren en planeten, geboorte en dood van sterren, bouw en eigenschappen van planeten en
sterren, meteorieten, zwarte gaten enzovoorts. Al deze berekeningen worden uiteraard
gemaakt ten opzichte van de planeet aarde, en er wordt gekeken hoe de bewegingen van de
hemellichamen het leven op aarde beïnvloed op fysisch niveau (denk bijvoorbeeld aan de
getijden, dag/nacht cylus, de maancyclus, de seizoenen). De moderne astronomie probeert
ook antwoorden te vinden op nog steeds onbeantwoorde vragen als de oorsprong van mens en
heelal, en hun mogelijke einde. De voortgebrachte kennis over het universum en de
sterrenstelsels heeft grote druk doen uitgaan op vele religies om eeuwenoude postulaten
aangaande de oorsprong van het heelal, het bestaan van een schepper en de oorsprong van het
leven kritisch te evalueren. Het Boeddhisme is nooit geconfronteerd met een dergelijk
dilemma, omdat de Boeddha zijn volgelingen afraadde te speculeren over zaken die het
verstand te boven gaan. Hij heeft echter wel vele toespelingen gemaakt welke in de huidige
tijd met onze opgebouwde wetenschappelijke kennis, laat zien dat de Boeddha heel goed op
de hoogte was van de ware aard van het universum, namelijk dat het niet in één glorieus
moment geschapen is, dat de aarde slechts een klein en relatief onbelangrijk onderdeeltje is
van het heelal, dat schepping en vernietiging continue plaatsvinden, en dat alles altijd in
beweging is.
Astrologie daarentegen, is een heel ander studiegebied. Sinds de mens voor het eerst begon na
te denken, heeft hij zich bezig gehouden met het verband tussen hem en de kosmos. Toen de

mens zich verder ontwikkelde en zich van jagen begon toe te leggen op landbouw, merkte hij
het verband op tussen de jaarlijkse rondgang van de zon en zijn eigen activiteiten op het land
als zaaien, planten en oogsten. Naarmate de mens zich verder ontwikkelde kon hij de
beweging van de zon voorspellen, en de tijd indelen in jaren, maanden, weken, dagen, uren,
minuten en seconden.
De mens bracht deze kennis in verband met zijn eigen bestaan, en hij begon te vermoedden
dat er een verband is tussen zijn eigen leven en de beweging van de planeten. Hieruit ontstond
de Zodiac welke twaalf constellaties (‘sterrenbeelden’) bevat. De studie van deze bewegingen
in relatie tot het persoonlijke leven van de mens op aarde wordt in een horoscoop tot
uitdrukking gebracht. Om astrologie te bestuderen moet men zowel beschikken over
mensenkennis als over inzicht in de banen van planeten, en van verschijnselen in het heelal in
het algemeen. De geschiedenis kent vele briljante astrologen, en ook tegenwoordig zijn er nog
respectabele te vinden. Helaas zijn er echter nog veel meer charlatans en bedriegers geweest
die astrologie een slechte naam hebben gegeven. Ze bedotten mensen door te doen alsof ze
hen zogenaamd ware toekomstvoorspellingen kunnen doen. Ze verdienen veel geld door de
onwetendheid en angst van onnozelen en lichtgelovigen uit te buiten. Hierdoor is astrologie
een mikpunt van spotternij geworden uit de hoek van de wetenschap. Wetenschappers
moesten (en moeten) er vaak niets van hebben. Hun vijandige houding is echter niet helemaal
op zijn plaats. Het belangrijkste doel van het lezen van een horoscoop zou moeten zijn
iemand meer inzicht te geven in zijn eigen karakter, zoals een röntgenfoto meer inzicht geeft
in iemands lichamelijke bouw.
Statistieken laten zien dat de stand van de zon ten opzichte van de sterrenbeelden invloed
heeft op de geboorte van bijzondere mensen in bepaalde maanden. Ook bepaald gedrag zou
samenhangen met de invloed van de zon op bepaalde sterrenbeelden in bepaalde maanden.
Aldus kan een goed begrip van de relatie tussen mens en hemellichamen de mens helpen zijn
leven meer in overeenstemming te brengen met zijn aangeboren neigingen, zodat hij met
minder strubbelingen door het leven kan.
Een pasgeboren baby is als een zaadje. Van binnen zijn alle ingrediënten aanwezig om hem
tot een volgroeide mens te maken, biologisch gelijk maar als individu uniek. Of en hoe hij
zijn aanleg (zijn potentieel) zal kunnen waarmaken hangt uiteraard af van zijn opvoeding.
Zijn ‘aard’ is mens, maar zijn eigen vrije wil zal bepalen of hij echt goed gebruikt zal maken
van zijn talenten en vermogens. Of hij zijn zwakheden kan overwinnen hangt ook van zijn
jeugd en opvoeding af. Als we negatieve eigenschappen in ons karakter herkennen, zoals
aanleg tot luiheid, prikkelbaarheid, zorgelijkheid, frustraties, kwaadaardigheid, jaloezie en
sluwheid, kunnen we stappen ondernemen om deze proberen te ontstijgen. De eerste stap in
het ontstijgen van dergelijke tekortkomingen, is dus het onder ogen durven zien ervan.
Astrologische interpretaties zeggen iets over onze aanleg en neigingen. Als deze zijn geduid,
kunnen we dus proberen ons leven zo in te richten dat we een goed en nuttig leven in deze
wereld kunnen leiden. Zelfs een boef kan een heilige worden! Zolang men maar zijn eigen

aard onder ogen durft te komen en de nodige stappen ter verbetering neemt.
Een horoscoop is een indicatie van de karmische energie die we meedragen, gebaseerd op je
geboortedatum en –tijd. De hoeveelheid karmische kracht is bepalend voor iemand’s
geboortemoment. Gegeven je geboortedatum en –tijd kan een ervaren astroloog vrij
nauwkeurig je lotsbestemming in kaart brengen.
De aarde doet er ongeveer een jaar over om één keer om de zon te draaien. Gedurende het jaar
staat de zon steeds in één van de twaalf zodiacs of sterrenbeelden, vanaf de aarde bezien.
Iemand wordt geboren (niet per ongeluk maar als gevolg van zijn karmische energie) terwijl
de zon bezig is met zijn reis door één van de sterrenbeelden.
Dankzij de horoscoop, een plattegrond van ons leven, zijn we in staat tijdstippen te bepalen
waarop we het rustiger aan moeten doen, waarop we juist tot grote inspanningen in staat zijn,
en waarop we op onze gezondheid moeten letten.
Een vraag die veel mensen stellen is of het Boeddhisme astrologie accepteert of verwerpt. De
Boeddha zich hier nooit expliciet over uitgelaten, omdat hij vond dat discussies over zaken als
deze niet bijdragen aan spirituele ontwikkeling. Het Boeddhisme heeft astrologie nooit
verketterd (in tegenstelling tot sommige andere religies), en het staat iedereen vrij om
astrologische kennis te gebruiken om het leven meer betekenis te geven. Als we de leer van de
Boeddha nauwkeurig bestuderen zullen we zien dat een juist begrip van de astrologie erg
bruikbaar kan zijn. Vindingen van de moderne wetenschap zijn in overeenstemming met het
Boeddhisme. Dit betekent dat er een direct verband bestaat tussen het leven van ieder
individueel mens en de inmense machinerie die de kosmos is. Zo weten we bijvoorbeeld dat
er een direct verband is tussen de bewegingen van de maan en het gedrag van de mens.
Bepaalde aandoeningen als astma en bronchitis worden erger met toenemende maan.
Zodoende kunnen we veilig aannemen dat ook andere planeten invloed op ons leven
uitoefenen.
Volgens het Boeddhisme bestaat er een enorme pulserende kosmische energie die alles
doortrekt, inclusief alle levende wezens. Deze energie reageert met iemand’s karmische
energie, en beïnvloed zodoende de richting van zijn leven. De geboorte van een individu is
niet de creatie van een nieuw leven, maar de voortzetting van een leven dat altijd bestaan
heeft en ook altijd zal blijven bestaan totdat de karmische uiteindelijk wordt onderdrukt
dankzij bevrijding in de onvoorwaardelijke toestand. Een leven kan zich opnieuw
manifesteren op het aardse niveau als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld
de seizoenen en de stand van de natuur. Deze worden beïnvloed door mentale en karmische
energie, en al deze elementen hangen met elkaar samen ten gevolge waarvan een
mensenleven continue aan verandering onderhevig is.
Volgens astrologen wordt het moment waarop iemand geboren wordt bepaald door de
kosmische energie en de karmische energie. Het aardse leven is dus geen toevallige
samenloop van omstandigheden, het is een subtiel samenspel tussen iemand’s individuele

karmische energie en de universele kosmische energie. Ieders levensloop staat vast en wordt
tot op zekere hoogte bepaald door iemand’s daden uit het verleden (zijn karmische energie) en
de energieën van de kosmos. Eenmaal geboren wordt je leven dus beïnvloed door deze twee
krachten, van geboorte tot geboorte. Zodoende kan een ervaren astroloog, iemand met inzicht
in karmische alswel kosmische invloeden, iemand’s leven in kaart brengen, gebaseerd op
diens geboortemoment.
Hoewel we dus tot op zekere hoogte een speelbal zijn op de golven van karma en kosmos,
heeft de Boeddha uitgelegd hoe we ons aan deze krachten kunnen onttrekken. Alle karmische
energieën liggen opgeslagen in je onderbewustzijn – veelal beschreven als mentale
zuiverheden en onzuiverheden. Daar karmische krachten je lotsbestemming bepalen, moet
men trachten bepaalde slechte invloeden en gedachten die worden veroorzaakt door slecht
karma uit een vorig leven teniet te doen, uit je geest te bannen. Je kunt je geest zuiveren en je
ontdoen van alle karmische energieën om zodoende wedergeboorte te voorkomen.Als er geen
wedergeboorte is, is er geen nieuw leven op het aardse vlak en zal er dus geen ‘toekomstig’
bestaan zijn welke kan worden voorspeld of in kaart gebracht. Op een dergelijk hoog niveau
van spirituele en geestelijke ontwikkeling heeft men geen behoefte meer aan het kennen van
de toekomst, omdat de meeste onzuiverheden en ontevredenheden uit het leven zijn
verwijderd. Een hoog ontwikkeld mens heeft geen behoefte aan een horoscoop.
Vanaf de vroege 20e eeuw hebben psychologen onderkent dat de geest enorm veel complexer
is dan wat hardcore materialisten willen accepteren. Er is meer tussen hemel en aarde dan
datgene wat kan worden waargenomen met onze zintuigen. De beroemde Zwitserse
psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961) had de gewoonte horoscopen te trekken van zijn
patiënten. Toen hij eens astrologische analyses maakte van 500 huwelijken, ontdekte hij dat
de vondsten van Ptolemeus (87 – 150) – waar de moderne westerse astrologie op is gebaseerd
– nog altijd geldig zijn, bijvoorbeeld dat positieve eigenschappen tussen de zon en de maan
van de beide partners inderdaad leiden tot gelukkige huwelijken.
De Franse psycholoog Michel Gauguelin (1928 – 1991), welk aanvankelijk de astrologie met
skeptische bril bekeek, bestudeerde 20.000 horoscopen en kwam tot zijn eigen verrassing tot
de conclusie dat de voorspelde eigenschappen van de betrokken personen hetzelfde waren als
die voorspeld middels moderne psychologische methoden.
Het planten van bepaalde planten en bomen op verschillende tijdstippen geudrende het jaar
resulteert in planten en bomen van verschillende sterkte of groei. Zodoende is het aannemelijk
dat mensen die worden geboren op bepaalde tijdstippen gedurende het jaar andere
eigenschappen hebben dan mensen die op andere andere momenten zijn geboren. Als de mens
eenmaal zijn zwakheden en tekortkomingen kent, kan hij zijn best doen ze te overwinnen om
zichzelf een beter en nuttiger mens te maken voor de maatschappij. Dat zal hem ook helpen
bij het overwinnen van ongelukkigheid en teleurstellingen. Vertrekken uit het land van
geboorte om ergens anders te gaan wonen kan helpen bij het vermijden van de invloed van de
sterren.

Shakespeare (1564 – 1616) zegt: “De fout zit niet in de sterren maar in het onszelf
beschouwen als hun ondergeschikten.”. Een bekende astroloog schreef eens: “De sterren
moedigen aan, maar ze overtuigen niet.”. Tomas van Aquino (1225 – 1274) schreef: “De
planeten beïnvloeden behalve de passies ook het meer elementaire deel van de mens.”, al kan
de mens dankzij zijn hersens zijn leven in harmonie brengen met de sterren, om aldus zijn
talenten te kweken en te gebruiken voor zijn ontwikkeling tot beter mens.
Maar astrologie kan niet al onze problemen oplossen, dat moet je zelf doen. Zoals een dokter
iets kan zeggen over de aard van een ziekte, zo kan de astrologie alleen iets zeggen over
bepaalde aspecten van je aard en karakter. Daarna is het aan jou om je manier van leven bij te
stellen. Natuurlijk is het wel zo handig te weten waar je mee van doen hebt. Sommige mensen
rennen iedere keer als er wat gebeurt of bij iedere droom naar de astroloog. Houdt in het
achterhoofd dat vandaag de dag de astrologie nog steeds een niet perfecte techniek is en dat
ook de beste astrologen er wel eens behoorlijk naast kunnen zitten. Gebruik astrologische
kennis op intelligente wijze, zoals je ieder ander gereedschap zou gebruiken waar je je leven
meer comfortabel en plezierig mee maakt. Maar bovenal, pas op voor valse astrologen die er
niet op uit zijn om jou de waarheid te vertellen, maar datgene wat jij wílt horen!
Verwacht niet dat geluk zich zomaar op je pad voordoet zonder enige input van jouw
kant.Onthoud dat slechts wie zaait zal oogsten. Kansen kunnen zich aan je voordoen, maar
weet ze dan wel te herkennen en gebruiken.

