Heidense Goden

Zoals de titel suggereert, deze keer zal ik de heidense goden bespreken; Ze zijn entiteiten
die de mens heeft gecreëerd middels aanbidding, omdat ze een manier nodig hadden om
dingen om hun heen te verklaren of krachten die buiten hun begrip waren en waarvoor ze
onderworpen waren. Voorbeelden hiervan zijn dat de grote primitieve beschavingen in het
verleden, zoals de Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken enzovoort, Goden hadden die over het
weer, de Zon, de hongersnood, de pest en zo heersden. Hieronder volgt een lijst van
heidense goden en hun overeenkomsten voor het gemak; zoals ik eerder heb gezegd, hou ik
niet van Goden vanwege hun gebrek aan kracht in het algemeen (niet beledigend bedoeld
tegenover hen), maar het gaat niet altijd om kracht.
. Apep of Apophis – Was een Egyptische God gelijkgesteld met alle dingen, kwaad en duister,
b.v. pijn, lijden en aanverwanten.
Planet: Jupiter.
Sterrenbeeld: Boogschutter (0 °).
Beschrijving: zelfrechtvaardig en heeft een groot ego aan de negatieve kant, maar positief is
vakkundig in de wet, religie, ﬁlosoﬁe, onderwijs en lange afstand reizen. Ook heeft een
gevoel voor humor en is open voor iedereen, een niet-discriminator.
* Heeft ook saturnisch-achtige destructieve vaardigheden
——
. Hades-Griekse God van de onderwereld en heerser van dat aspect van het leven voor
Grieken.
Planet: Saturnus.
Sterrenbeeld: Steenbok (28 °).
Omschrijving: Specialiteit ligt in de publieke ambities, zoals het sterrenbeeld al te zien is; om
in prominentie te komen en gedisciplineerd te worden.
——
. Kali- Hindu Godin die slechte krachten vernietigt.
Planeet: maan
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Sterrenbeeld: Kreeft (4 °)
Beschrijving: Vernietiging van noodzakelijke dingen of aspecten, en toch van een zachte
natuur. Literatuurvaardigheid en wat kunst ook aanwezig.
——
. Set / Seth-Egyptian God van bescherming, weer, geweld en ga zo maar door.
Planeet: zon
Sterrenbeeld: Leeuw (10 °)
Beschrijving: Omvat de meeste zonneattributen, bijv. energie, bescherming op een bepaald
punt, vaardigheid in algemene inspanningen, enz. Vaardigheid is vastberadenheid.
——
Bovenstaande zijn slechts een paar voorbeelden en die ik in het verleden heb onderzocht.
Opvallend, ze zijn donkere goden of chtonische goden in het algemeen. Niet te veel Goden
die ik daarvan bewust ben, zijn gespecialiseerd in ﬁnanciële middelen en daarmee verband
houdend. Iedereen die dit leest, voel me vrij om me te benaderen voor gewenste informatie
over een God of Godheid.
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