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Astrologie hoef je vandaag de dag niet meer te associëren met New

Age en vage zweverigheid. De 'leer van de invloed die de stand van

planeten op het leven van de mensen heeft', aldus de betekenis in

het woordenboek, geniet (vooral onder millennials) een soort

popcult-status en de vraag ernaar is almaar groeiende.

Nieuwe betekenis
Het is niet wetenschappelijk ondersteund (eigenlijk een vorm van

waarzeggerij) en kritische astrologen zeggen over hun eigen vak dat

het lastig te bewijzen is. Ondertussen is astrologie populairder dan

ooit. Voor een doelgroep die weinig op heeft met traditionele religie

maar gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Interessant is

dat deze doelgroep bestaat uit hoogopgeleide vrouwen die de leer

enerzijds gebruiken als entertainend escapisme en anderzijds als

betekenisgeving en affirmatie. Astrologie wordt steeds vaker als een

middel voor zelfontplooiing gezien in plaats van een stoffige

toekomstvoorspelling op de achterpagina's van kranten en

vrouwenbladen en wordt nu vooral aangeboden via digitale media en

sociale platformen.

Broadly, het feministisch getinte vrouwenkanaal van Vice, bevat

sinds de lancering in 2015 een succesvolle horoscoop. UK editor van

het platform Zing Tseng heeft daar in een interview metThe Guardian

de volgende verklaring voor: "Mijn persoonlijke overtuiging is dat

mensen zich in onzekere tijden vaak tot mystiek, spiritualiteit en het

occulte wenden. En ik heb het gevoel dat vooral jonge mensen in

een van de meest onzekere tijden ooit leven, dus is er een

toenemende bereidheid om de gevestigde orde aan de kaak te

stellen, uit vastgestelde sociale kaders te breken en elders naar

antwoorden te zoeken".

Annabel Gat, is de astroloog die bij het platform verantwoordelijk is

voor de maandelijkse invulling van de horoscoop en daaraan

gerelateerde content: "We nemen astrologie heel serieus, maar we

geloven er niet per se in. Het is geen religie of wetenschap, het is

een middel voor zelfreflectie. Een manier om naar de wereld te

kijken en over dingen na te denken", stelt ze in een interview met

The Atlantic.

Astro-tech
Boeken over astrologie gaan

als warme broodjes over de

(digitale) toonbank en er zijn

inmiddels apps die data van NASA gebruiken (Co-Star) om zo

nauwkeurig mogelijk de stand van de planeten vast te stellen. Wie

nu inspringt op de astro tech-trend met online horoscopen,

inspirerende insta-accounts en vernuftige apps plukt er de vruchten

van.

Als je je meer wilt verdiepen in deze trend (of erover wilt meepraten

bij het koffie-apparaat op kantoor), hierbij alvast de nodige 'astro

accessoires':

Boeken (en e-books):

• Het boek van Twitter-sensaties Astro Poets verschijnt eind oktober

maar kun je nu al bij Bol.com reserveren.

• Astrologe Esther van Heerenbeek is de vaste huisastrologe van

Veronica Magazine en Flair en ze schreef dit toegankelijke basisboek

voor inzicht in de astrologie: Astrologie voor beginners (e-book).

• In dit uitgebreide en leesbare boek van astrologe Yasmin Boland

lees je wat de invloed van de maan is op onze gezondheid,

gemoedstoestand relaties en ons werk.

• Omdat we astrologie graag raadplegen voor relaties: Kosmische

Liefde.

Websites/horoscopen:

• De horoscoop van Broadly

• De 'stijl'horoscoop van The Cut.

• Astrology Zone door de Amerikaanse 'queen of Astrology' Susan

Miller. (er is ook een app voor ios en Android).

• Van Vice/Broadly is er ook de geestige Astro Roast.

Apps:

• De grootste/populairste in zijn soort en vooruitstrevend door de

NASA data:

Co-Star.

• De toevlucht naar de sterren door de sterren (volg je 'm nog?) is

Astro Style.

• 'Daily Horoscope'(voor ios en Android) voor wie dagelijks z'n

horoscoop wil bijhouden.

• Digitaal handlezen behoort ook tot de opties met Sanctuary.

Social:

• De Canadese Chani Nicholas schreef eerder horoscopen voor Teen

Vogue is een nieuwe generatie astrologe (feministisch, politiek

geëngageerd) met 265k volgers Instagram

• Nog een millennial astro is Bri Luna aka The Hood Witch die het

moderne astrologie-beestje ook bij de naam noemt: "Everyday Magic

for the modern mystic" met 432k fans en een hele online

community.

• Er zijn steeds meer accounts die astrologie luchtig maken door het

met humor te combineren zoals de tweetende Astro Poets en

Mecca met haar komische 'Stars on Fire' podcast, platform én

Twitter-account. Op Instagram heb je @astrologyanswers voor

hapklare astro brokken (meteoriet?) en @astrologystuff ,

@badasstrology en @wowastrology voor je dagelijkse dosis astro

humor.

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees

losse artikelen op Blendle.
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