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Inleiding
Dit boek geeft een overzicht van de westerse astrologie zoals die door astrologen
wordt bedreven en de gangbare manier van horoscoopinterpretatie..
Deze vorm van astrologie gebruikt slechts een klein gedeelte van wat de westerse
astrologie of de astrologie in algemene zin inhoudt. De bron van deze vorm van
astrologie is het Tetrabiblon van Prolomaeus. Daarin ligt de nadruk op de details
van horoscoopinterpretatie. Geen aandacht wordt besteed aan de theoretische
achtergronden van astrologie. Dat is zowel de sterke als de zwakke kant van de
algemeen gangbare vorm van astrologie bedrijven en horoscoopstanden
interpreteren.
In de loop van ruim 2000 jaar werden steeds nieuwe details toegevoegd aan de
betekenissen van horoscoopstanden en daardoor kan een fijnzinnig en scherp beeld
van iemands persoonlijkheid worden weergegeven met behulp van deze
astrologische traditie. Probleem daarbij is dat het om losse details gaat.
De zwakke kant van de gangbare vorm van westerse astrologie is dat de
interpretaties niet worden geplaatst in het theoretisch kader van deze astrologie.
Dat theoretisch kader is namelijk wel uitgebreid bekend, alleen de gangbare
astrologische literatuur maakt er geen gebruik van en is zich er ook grotendeels
niet bewust van. Daardoor kunnen foute interpretaties niet worden opgespoord en
blijft de bekende nietes-welles discussie over de betekenis van horoscoopstanden
maar voortduren.
Een tweede en nog zwaarder wegend probleem is dat met de gewone vorm van
astrologie geen onderscheid kan worden gemaakt tussen personen op grond van
hun bewustzijnsniveau. En dat terwijl de theorie vereist dat eerst het niveau van
bewustzijn moet worden vastgesteld, voordat een interpretatie kan worden
gegeven.
Ondanks dat heeft deze traditie de lezer behoorlijk wat te bieden. Een nasagwerk
met de meest actuele stand van zaken wat de interpretatie van horoscoopstanden
betreft vindt u in mijn boek Van Ram tot Vissen
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Bouwstenen westerse astrologie in
vergelijking met Astronomie
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In deze basiscursus astrologie maakt u kennis met de grondbegrippen
van de radix of geboortehoroscoop uit de westerse astrologie.
Na afloop weet u wat er nodig is om een geboortehoroscoop te kunnen
uitleggen. U zult zien, hoe u uw eigen horoscoop als orakel kunt
gebruiken en uzelf (of anderen) zo stap voor stap te leren kennen. Deze
cursus reikt u zodoende de basiskennis om de geboortehoroscoop te
leren duiden.

Homo signorum Melothesie, uit de Très Riches Heures
van de hertog de Berry (1412 – 16)

Wat is en wat kun je met astrologie?
Kern van de westerse astrologie is: zelfkennis. Het antwoord op vragen
als: "Welke krachten werken er in mij en hoe kan ik daarmee omgaan?
Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Welke talenten en gaven heb ik
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en hoe kan ik die het best gebruiken en ontwikkelen?"
Zo kunnen patronen en ontwikkelingen duidelijk worden worden,
waarvan iemand zich niet bewust was. Talenten en persoonlijke
problemen komen aan het licht.
De westerse astrologie wijst de weg naar een vervuld en zinvol
leven.

Daarnaast is de westerse astrologie nuttig gebleken bij
beroepskeuze. De geboortehoroscoop geeft namelijk ook aan op
welke manier iemand leert en werkt en welke vakgebieden iemands
voorkeur hebben. Ook wordt vanuit een horoscoop duidelijk, welke
werkomgeving iemand nodig heeft om zich te kunnen ontplooien, Is
iemand afhankeleijk van anderen [ team player ] of een solist bij
voorbeeld. De radix geeft dat duidelijk aan.
Ook op het gebied van relaties geeft de westerse astrologie door
zijn lange zoektocht naar interpretaties van horoscoopstanden
waardevolle informatie. En inzichten die met andere middelen niet
eenvoudig of helemaal niet te verkrijgen zijn.
Op het gebied van opvoeding geeft de westerse astrologie
waardevolle informatie, die het voor opvoeders mogelijk maakt een
kind op een zinvolle manier te ondersteunen in zijn ontwikkeling.
Ook mogelijke conflicten die kunnen ontstaan door bijv. een
verschillend temperament tussen opvoeder en kind zijn
gemakkelijker te herkennen met de suggestie hoe ermee om te gaan.
Niet alleen de persoonlijkheid wordt in detail beschreven door de
westerse astrologie; ook de ontwikkeling van iemands persoon en de
taken in de verschillende levensfasen worden gedetailleerd beschreven.
Dat onderdeel heet voorspellende astrologie.
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Wat is een horoscoop?
De westerse astrologie zoals die door astrologen wordt beoefend berust
op een fout wereldbeeld. Men gaat er namelijk van uit dat de aarde het
middelpunt van het heelal is en dat alles zich om dit glorieuze
middelpunt beweegt. De opvatting van de Oudheid dus.
Het komt overeen met de opvatting van de moderne mens dat hij/zij het
middelpunt van het heelal is. Dat alles en iedereen zich om hem / haar
draait. Een kortzichtige manier van kijken, een illusie, maar het
bewustzijn van de gemiddelde westerse mens.
Een horoscoop is de projectie van de beweging van een reeks planeten
om de aarde op een vastgesteld moment – het geboortemoment – op
een bepaalde plaats.
Het woord horoscoop komt uit het Grieks: het woord horos betekent
uur en skopein betekent zien. Een horoscoop is dus de schematische
weergave van de constellaties van zon, maan en planeten aan de hemel
op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats.

Hoe ontstaat een horoscoop?
Uitgangspunt is de schijnbare loop van de zon aan de hemel binnen de
periode van een jaar. Na circa 365 dagen staat de zon weer op het punt
aan de hemel, vanuit waar zij haar omloop begon. De baan, waarin de
aarde zich met de maan en alle andere planeten om de zon bewegen,
heet ecliptica. De as van de aarde, de aardas, staat niet rechthoekig ten
op zicht van de ecliptica, maar wijkt met 23°27' af.
Deze afwijking zorgt voor de wisselende seizoenen voorjaar, zomer,
herfst en winter. Vanaf de aarde gezien ziet dit alles eruit zoals in de
onderstaande afbeelding wordt weergegeven: De hemelequator is de
projectie van de aardse evenaar op de hemelbol, die de ecliptica, de
schijnbare baan van de Zon om de aarde, tweemaal snijdt. Deze beide
snijpunten markeren lente- en herfstpunt, waar dag en nacht even lang
zijn. Daarna gaan de dagen lengen vanaf het lentepunt en worden ze
korter vanaf het herfstpunt.
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De ecliptica
De schijnbare beweging van de zon voltrekt zich – vanuit ons standpunt
op de aarde gezien – met de sterrenhemel op de achtergrond, daarbij
loopt de zon door een serie sterrenbeelden. Deze sterrenbeelden waren
in de oude tijd de zogenoemde dierenriemtekens. Deze
dierenriemtekens, zoals ze tegenwoordig nog steeds in de astrologie
gebruikt worden, komen niet (meer) overeen met de huidige
sterrenbeelden zoals die nu door de vaste sterren gevormd worden. Dit
is toe te schrijven aan de astronomische precessie.
Waarom dat zo is, is eenvoudig te verklaren: De aarde is niet exact
bolvormig, maar is aan de polen afgeplat en heeft op de evenaar een
„verdikking“. Onder invloed van de zwaartekracht van de zon en de
maan en de afwijking van de aardas gedraagt ze zich als een draaitol,
waarvan de rotatie door een kracht van buitenaf verstoord wordt. De
aarde draait dus in een cirkel rondom haar as en deze beschrijft een
kegel rondom de pool van de ecliptica. Deze beweging noemt men
precessie van de equinox.
Een omloop om deze kegel duurt ongeveer 26000 jaar. Als gevolg van
de verschuiving van de aardas verschuift het equatoriale vlak. Dit zorgt
ervoor, dat het snijpunt tussen het equatoriale vlak en de ecliptica, het
lentepunt, zich langs de rand van de eclipticacirkel beweegt en wel
achteruit, d.w.z. tegen de dierenriemtekens in.
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In een periode van ongeveer 26000 jaar draait het lentepunt eenmaal om
de gehele ecliptica heen, d.w.z. door alle twaalf sterrenbeelden. Voor
één teken heeft het dus 2160 jaar nodig. In de Oudheid bevond het
lentepunt zich op de grens tussen de sterrenbeelden Vissen en Ram en
ligt nu dus na ongeveer 2000 jaar op de grens tussen Waterman en
Vissen.

Precessie.van de equinox
De schijnbare baan van de zon wordt in de astrologie sinds oudsher
onderverdeeld in 12 segmenten van elk 30°.
Op deze manier ontstaat de zogenoemde tropische dierenriem met de
tekens Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal,
Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen.

Copyright Dr. Martin Boot, Lieveren 2016 www.astroboot.com

De tropische dierenriem
De dierenriem begint met op het lentepunt: dat wil zeggen het moment
in de lente waarop de dag en de nacht even lang zijn. [ omstreeks 21
maart ]. Astronomisch gezien is dit het punt, waarop de ecliptica de
hemelequator snijdt. Dit punt wordt in de astrologie 0° Ram genoemd.
Daarna doorloopt de Zon schijnbaar achtereenvolgens alle andere
dierenriemtekens.
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Na de lente-equinox komt de langste dag – in het teken Kreeft – ,
genoemd de Zomerzonnewende. Tegenover de lente-equinox bevindt
zich de herfstequinox in het teken weegschaal: hier zijn dag en nacht
weer even lang, tot de Winterzonnewende – in het teken Steenbok – .
Hier valt de langste nacht en de kortste dag.

De equinoxen
De andere hemellichamen bewegen zich schijnbaar ook langs de
dierenriem. Hun posities in de dierenriem worden elk op een gekozen
moment [ het geboortemoment in dit geval ] bepaald en vormen het
uitgangspunt voor de horoscoop interpretatie.
Naast de schijnbare beweging van de zon om de aarde gedurende het
jaar, is er ook nog de draaiing van de aarde om haar eigen as. Deze duurt
24 uur.
Uit deze draaiing worden de zogenoemde huizen afgeleid.. Ook hier
geldt de verdeling in 12 parten, net als bij de dierenriem. Er zijn dus 12
huizen, die volgens de opvattingen van Prolomaeus12 verschillende
levensgebieden symboliseren. Het beginpunt van een huis wordt in de
astrologie een ‘cusp’ genoemd.

Copyright Dr. Martin Boot, Lieveren 2016 www.astroboot.com

De vier belangrijkste cuspen worden hoeken genoemd. Naar
analogie van de equinoxen zijn dit:
a.

begin van het eerste huis, [ analogie lentepunt ]. Het punt, waarop
de oostelijke horizon op een bepaalde plaats en tijd de ecliptica
snijdt. Kort gezegd: het punt van zonsopgang. In de oorspronkelijke
verzie van Ptolomaeus is de cups van het eerste huis NIET het punt
van zonsopgang. Het punt van zonsopgang heet de Ascendant
(AS), In de huidige vorm van de westerse astrologie wordt cusp1
gelijkgesteld aan de ascendant. Daardoor zijn grote problemen
ontstaan bij de interpretatie van de huizen. Michel Gauquelin
ontdekte namelijk dat de zogenoemde sterke plaatsing in de
hoekhuizen niet klopte met wat ze zouden moeten betekenen. Wat
het eerste huis betreft kwam die sterke plaatsing bij voorbeeld in het
12e huis terecht.

b.

begin van het vierde huis, Imum Coeli (IC), het "nachtpunt", het
laagste punt, waarop de Meridiaan onder de horizon de ecliptica
snijdt. Equivalent voor de zonnewende in de zomer.

c.

begin van het zevende huis, de Descendant (DC), het snijpunt van
de westelijke horizon met de ecliptica. Equivalent met de
herfstequinox.
d.

begin van het tiende huis, Medium Coeli (MC), de Midhemel,
het hoogste punt, waarop de Meridiaan1 de ecliptica snijdt.

1
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Equivalent met de winterzonnewende.

In een horoscoop ziet dat er als volgt uit:
De vier hoeken in dehoroscoop
Tegenover de Ascendant in het oosten (AC) bevindt zich de Descendant
(DC) in het westen, de Midhemel (Medium Coeli = MC) bevindt zich
boven de horizon, daartegenover ligt het laagste punt van de hemel
gedurende de nacht, Imum Coeli (IC).
Naast de dierentriem en de huizen bestaat in de westerse astrologie nog
een derde reeks van symbolen, genoemd de planeten.
De planeten die in de westerse astrologie gebruikt worden zijn, behalve
de Zon en de Maan, die in de astrologie ook als planeten beschouwd
worden, nog Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus en Pluto.
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Samenvatting
De basisbegrippen van de astrologie zijn ontleend aan de astronomie. Ze
hebben er echter geen reeel verband mee. Vanuit de astronomie gezien
berust de astrologie op foute veronderstellingen.
De belangrijkste is dat de aarde het middelpunt van het heelal zou zijn
volgens de gebruikelijke westerse astrologie en dat al het andere in de
cosmos om de aarde draait.
De tweede is de dierenriem die astronomisch gezien niet bestaat: de
gebruikte namen van sterrenbeelden komen niet overeen met de
bestaande constellaties.
Astrologie werkt met het basisgetal 12: het onderkent 12 tekens en 12
huizen die met elkaar corelleren.
Astrologie is dus beeldspraak. Deze beeeldspraak wordt gebruikt om de
plaats van de mens in de cosmos te bepalen. Daarbij hoort onder andere
de actuele ontwikkeling van iemands bewustzijn, zoals dat zijn weerslag
vindt in de persoonlijkheid, die in dit verband karakter wordt genoemd.

Bereken uw eigen horoscoop [ zie
www.astroboot.com/horoscooptekening.htm ] en stel vast, waar uw
Ascendant zich bevindt.
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De DIERENRIEM EN HEMELLICHAMEN
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De symbolentaal van de astrologie
Astrologie beschikt over een eigen vaktaal en bedient zich van een serie
symbolen. Wie de symbolen verstaat kan de producten die de astrologie heeft
opgeleverd, lezen. Een van die producten is de zogenoemde geboorte-horoscoop of
radix-horoscoop. Dit is een symbolische weergave van de verbanden die in de
kosmos bestonden op het moment van geboorte. Deze verbanden vormen de
wortel, de kern van het nieuwe individu. Daarom wordt deze symbolische
weergave aangeduid met het woord radix, het Latijnse woord voor wortel. Het
woord horoscoop stamt uit het Grieks en betekent letterlijk 'de tijd [ horos]
waarnemend'. [skopein]
Om de symbolische weergave te kunnen maken, eenvoudiger gezegd: om het
plaatje van de geboorte-horoscoop te kunnen tekenen, zijn de volgende gegevens
nodig: De precieze datum, de precieze tijd en de precieze plaats van geboorte. In
de westerse astrologie kan geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en
vrouwen, dus gegevens over geslacht zijn niet nodig bij de berekening van een
horoscoop.
Uit deze gegevens wordt de precieze stand van een serie hemellichamen op het
moment van de geboorte afgeleid. De berekening worden tegenwoordig gratis
gemaakt op diverse internet adressen, bij voorbeeld op www.astroboot.com.

Eerste reeks symbolen: De dierenriem
De astrologie gebruikt de tekens van de dierenriem waarvan de namen luiden:
Ram
Aries
Stier
Taurus
Tweelingen Gemini
Kreeft Cancer
Leeuw
Leo
Maagd
Virgo
Weegschaal Libra
Schorpioen Scorpio
Boogschutter Sagittarius
Steenbok Capricornus
Waterman Aquarius
Vissen Pisces
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HEMELLICHAMEN en andere punten IN DE HOROSCOOPTEKENING
Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Pars fortunae
Zwarte Zom
Zwarte Maan
Maanknoop [ cauda: staart; caput: kop ]
Heldere Zon: punt van de vrije wil
De symbolen van de astrologie toegepast op de mens
In het vorige hoofdstuk zijn de voornaamste elementen van de astrologische
vaktaal genoemd. Deze elementen worden visueel aangeduid met een serie
symbolen, te weten de symbolen voor de tekens van de dierenriem en de symbolen
voor de planeten. Al deze symbolen worden in de astrologische leer toegepast op
hetgeen er door het moment van ontstaan mee verbonden is. Wij willen ons
bezighouden met de mens. De vraag die dus ter beantwoording overblijft, luidt:
Hoe verbindt de astrologische leer nu die symbolen met de mens?
Het is duidelijk dat de symbolen voor zon, maan enzovoort, eerst een 'menselijke',
'psychische' betekenis moeten krijgen. We zouden ook kunnen zeggen dat je nu
pas echt kunt spreken van de symbolentaal der astrologie. Een symbool duidt
immers iets anders aan dan het zelf is in zijn uiterlijke gedaante. De vraag is dus:
Welke betekenis krijgen de symbolen in relatie tot de mens?
Voor we die vraag beantwoorden, kunnen we echter al een heel belangrijke
grondregel afleiden uit de kennis die we nu hebben. Uit de tekening van de eigen
horoscoop wordt een ding volstrekt duidelijk: Iedere horoscoop bevat alle
elementen. Deze elementen zijn per horoscoop verschillend geordend, de
'gevoelige' punten liggen bij iedere horoscoop anders. Ieder mens zal dus
verschillend zijn van een ander.
Wel moet worden opgemerkt dat er veel gelijke horoscopen zijn: de horoscoop is
dus niet te vergelijken met een DNA profiel of een vingerafdruk: een horoscoop is
niet volstrekt uniek; mensen zijn dat wel, hieruit volgt dat de mens meer is dan de
aan deze mens gekoppelde horoscoop.

Copyright Dr. Martin Boot, Lieveren 2016 www.astroboot.com

Kan men de stand van de hemellichamen opvatten als een weergave van een
gebouw in de grondverf, de geboorteplaats geeft de aanduiding voor de definitieve
laklaag. Het is duidelijk dat men eerst het gebouw moet op richten voor de
afwerking kan beginnen. Toegepast op ons onderwerp betekent dat dat we eerst
gevoelig moeten zijn voor de 'aanleg', zoals die spreekt uit de hemellichamen in de
tekens, voor we verder kunnen gaan met de poging om de horoscoop te begrijpen
Dit is de reden dat we ons in het eerste deel van dit boek uitsluitend zullen
bezighouden met de leer van de hemellichamen en de tekens van de dierenriem.
DE HEMELLICHAMEN ALS psychologisch en spiritueel SYMBOOL
De zon duidt volgens de astrologische leer de levenskracht aan: dat waaraan je
nieuwe energie ontleent. Wie spiritueel ontwaakt is ontleent aan dit energiecentrum een diepe dankbaarheid voor het bestaan als mens op deze aarde en straalt
daardoor licht en warmte uit. Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit
energie-centrum de overtuiging dat de levenswetten op hem/gaar niet van
toepassing zijn, de houding van “ik wist alles al”, alles wat dieper gaat dan het
direct zichtbare wordt voorzien van een rationalisering, de persoon zelf heeft de
neiging om alle ruimte om zich heen in beslag te nemen, de ander wordt niet
waargenomen..
De maan duidt het afhankelijke deel van de persoon aan: de aanhankelijkheid,
gehoorzaamheid, aanpassing, de fantasie, de veranderlijkheid onder invloed van de
omgeving. Ook duidt de maan het vermogen aan om 'stomweg van buiten te leren',
het geheugen. Wie spiritueel ontwaakt is ontleent aan dit energie-centrum het
vermogen om het verleden los te laten, het gevoel de juiste plaats te geven in
samenspraak met het verstand en straalt daardoor harmonie en tevredenheid uit.
Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit energie-centrum de overtuiging
dat geluk gelijk staat aan verzorgd worden, aan het niet dragen van
verantwoordelijkheid, en dat vrijheid gelijk is aan instinctief volgen van elke gril.
Mercurius duidt “de mentale kaart” aan; het tempo van denken, het vermogen tot
samenbrengen van begrippen, het redeneren en uitwisselen van gedachten . Verder
duidt Mercurius het verstand, zowel het aangeboren als het door scholing
ontwikkelde verstand, aan. Mercurius duidt aan hoe men met het geleerde
(bijvoorbeeld uit het geheugen) kan werken. Wie spiritueel ontwaakt is kent het
belang en de betrekkelijkheid van de mentale kaart en weet dat dit centrum de
boodschapper van de goden is. Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ,ontleent aan
dit energie-centrum de overtuiging dat denken gelijk is aan wijsheid, dat
engagement alleen voor de dommen is, dat het er in het leven erop aankomt om de
juiste kunstjes te flikken.
Venus duidt het waarde-centrum aan, het vermogen tot het vinden van compromis
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en harmonie. De liefde voor genoegens en vermaak, evenals het artistiek
vermogen, worden door Venus gesymboliseerd volgens de astrologie. Samen met
Mercurius duidt Venus de taal aan, samen met Mars seksualiteit. Wie spiritueel
ontwaakt is kent het belang en de betrekkelijkheid van het praktische inzicht en het
goed werkend verstand. als basis van een rechtvaardige en uitgebalanceerde
levenshouding . Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit energiecentrum de overtuiging dat geld, materie en de juiste indruk de hoogste waarden in
het leven zijn en dat zintuiglijk genot de oplossing van alle problemen brengt.
Mars duidt aan de energie, hartstocht, begeerte, werklust, vernielzucht,
spierkracht, strijdlust, seksualiteit en discipline. Wie spiritueel ontwaakt is kent het
belang en de betrekkelijkheid van het ego, van identificatie. Ook weet een
dergelijk iemand dat het resultaat van alle handelingen wordt bepaald door de
motivatie, niet door doelgerichtheid.. Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent
aan dit energie-centrum de overtuiging dat het erop aankomt om de ander te snel af
te zijn, dat geluk bestaat uit bereiken van gestelde doelen, dat doelen worden
bereikt door ze zonder aanzien des persoons na te jagen.
Jupiter duidt aan: het optimisme in de mens, de ingeboren geneeskracht, de
opvoeder in de mens, het gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, voor recht
en billijkheid, de toneelspeler. Verder jovialiteit, gemakzucht en onverschilligheid.
Wie spiritueel ontwaakt is weet dat ieder zijn/haar eigen weg gaat, dat er geen
goeroes bestaan en dat het geheim van het leven bestaat uit het bewandelen van de
gulden middenweg. Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit energiecentrum de overtuiging dat de eigen persoon meer is toegestaan dan de ander, want
deze eigen persoon heeft een bijzondere toegang tot god; dat geluk bestaat uit
mateloosheid en dat het er om succes te hebben op aankomt om je voor de vorm
streng te houden aan de geldende maatschappelijke codes.; nuchterheid en feiten
dienen te worden geminacht: het doel heiligt altijd de middelen en zelfbeheersing
is alleen vereist bij anderen.
Saturnus duidt aan: het geweten, het pessimisme, de remmende krachten in een
mens, het gezag en de zelfbeheersing, de moraal en de maatschappelijke wetten,
evenals schuldbesef. Wie spiritueel ontwaakt is weet dat voor ons mensen
Saturnus het belangrijkste spirituele symbool is in de horoscoop, dat Saturnus
correspondeert met het archetype van de geduldige leermeester en dat dit centrum
de tijden aangeeft van doorgang naar een nieuwe fase. Wie spiritueel nog niet
ontwaakt is, ontleent aan dit energie-centrum de overtuiging dat alles van buiten
komt, dat deze aarde een tranendal is voor beproevingen die van buiten komen
door deze boze kracht en dat het erop aankomt deze kracht via horoscoopmanipulatie te slim af te zijn om zo rampen te voorkomen.
Uranus duidt aan: het streven naar waarheid en de onthulling ervan, vriendschap,
intuïtie voor de waarheid, provocatie, het ritme in de mens, grilligheid, vrijwillige
samenwerking en kameraadschap, het streven naar vrijheid in gelijkheid, het
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vermogen tot sublimeren. Wie spiritueel ontwaakt is, weet welk orgaan dit
psychisch centrum wanneer zuivert en wat het belang en de gevolgen daarvan zijn.
Wie spiritueel nog niet ontwaakt is ontleent aan dit energie-centrum een diepe
minachting voor de heersende orde, voor alles wat gewoon is, voor feiten en
wetenschappelijke acribie, evenals de overtuiging dat de eigen overtuigingen geen
controle behoeven omdat ze ontsproten zijn aan genialiteit , wetenschap zonder
moraal [ “waardevrije wetenschap”] is het devies van persoon bij wie dit centrum,
nog niet is ontwaakt.
Neptunus duidt aan: het gevoel voor mystiek en spiritualiteit, maar ook bijgeloof,
leugenachtigheid en verslaving, evenals zelfverloochening en zelfopoffering. Wie
spiritueel ontwaakt is weet dat dit energie-centrum samen met Uranus de
waarheid aanduidt en de zuivering voor de toegang naar leven op zielsniveau; dat
deze twee energie-centra een verbijzondering zijn van Saturnus. Wie spiritueel
niet ontwaakt is gebruikt dit energie-centrum samen met Uranus de anderen te
bedriegen en leeg te zuigen, om een leven te leiden dat bestaat uit een
luilekkerland..
Pluto duidt aan: de diep-innerlijke drijvende kracht naar omvorming, hypnotisch
en onontkoombaar. De stille kracht of drang tot vernietiging. Pluto is met de aarde,
de maan, mars en de zwarte lichten het minst spirituele punt in de horoscoop. Wie
spiritueel ontwaakt is gebruikt de krachten uit dit energie-centrum om de eigen
motieven te zuiveren, om met vreugde en elan het aardse proces van sterf en ontsta
opnieuw te voltrekken. Wie spiritueel niet ontwaakt gebruikt de krachten van dit
centrum om alles en iedereen die hem/haar in de weg staat te vernietigen, hetzij
met openlijk, hetzij met subtiel geweld, als het werken op schuldgevoel etc.
Het Gelukspunt [pars fortunae] duidt het punt aan waar iemand zich het meest
compleet kan manifesteren en zich dus het meest senang voelt. Wie spiritueel
ontwaakt is, heeft de plaats van zijn/haar levensgeluk gevonden. Zolang iemand
niet spiritueel is ontwaakt, mijdt hij/zij de plaats van zijn/haar levensgeluk en volgt
in plaats daarvan de vooroordelen die gedurende het leven werden opgenomen uit
de omgeving.
De maanknopen duiden het punt van de minste de meeste weerstand aan. Wie
spiritueel ontwaakt is, heeft het juiste evenwicht gevonden tussen het gebruik van
de vooraf aanwezige talenten en de nieuwe levensles. Zolang iemand niet
spiritueel is ontwaakt, wordt het leven grotendeels beheerst door het verleden.
De zwarte lichten duiden de onbewustheid van de persoon aan: het verstarde
kind.
De zwarte zon is het punt van zelf-boycot en de manier waarop iemand buiten het
leven probeert te blijven; de zwarte maan geeft het onverwerkte deel uit de
opvoeding aan, zo men wil de jeugd-trauma's. Wie spiritueel ontwaakt is, heeft de
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zelf-boycot overwonnen en heeft een oplossing gevonden voor het probleem van
het leven vermijden en heeft tegelijkertijd de jeugd-trauma's omgezet in
creativiteit. Zolang iemand niet spiritueel is ontwaakt, wordt het leven grotendeels
beheerst door het verstarde kind.
De heldere zon is het symbool voor de weg naar de ziel en als zodanig de weg
naar liefde, geluk en harmonie, anders gezegd: het symbool voor de vrije wil. Wie
niet spiritueel ontwaakt is ontkent ofwel de vrije wil, of stelt de vrije wil voor als
een keuzevrijheid maar kan niet aangeven waarop de vrije wil betrekking heeft.
Een uitputtende beschrijving van de verdere betekenissen die aan de
hemellichamen worden toegekend op sociaal, politiek, maatschappelijk, biologisch
gebied in de astrologische interpretatie is te vinden op de website:
westerse.astrologie-horoscopen.nl.
Uit de opsomming volgt dat de hemellichamen en andere astrologische punten
inderdaad als symbolen behandeld worden: in de tekening duiden die symbolen
iets aan; ze zijn die dingen en eigenschappen zelf natuurlijk niet. Het is de mens
die deze eigenschappen en geestelijke energie draagt en tot verwezenlijking kan
brengen. Het meest voorkomend misverstand onder met name astrologen is dat de
horoscoop de werkelijkheid weergeeft en dat een mens maar moet zien alle
potenties van de horoscoop waar te maken. Het is met name Dane Rudhyar
geweest die deze opvatting populair heeft gemaakt onder astrologen. Het berust
op een gebrek aan inzicht in het wezen van symbolen.
Om een alledaags voorbeeld te geven. Als ik in de spiegel kijk zie ik een beeld van
mijn uiterlijk op dat ene moment. Dat beeld zegt niet wie ik ben. In tegendeel ik
zou grote fouten maken als ik mezelf vast pin op dat ene moment. Zo is ook de
horoscoop een beeld; ik zelf ben echter meer dan de horoscoop die op het moment
van mijn geboorte wordt gemaakt.
Het nut van astrologie en horoscopen
Als de horoscoop de werkelijkheid niet weergeeft en de astrologie niet gaat over
de realiteit, wat is dan het nut ervan, waar zijn ze voor nodig?
De mens is een geestelijk wezen, het wezen van de mens is niet uiterlijk
waarneembaar, niet direct tastbaar en meetbaar met de van de zintuigen afgeleide
instrumenten. Er zijn dus andere middelen nodig om het wezen van de mens in
kaart te brengen en om de mens boodschappen te geven waardoor hij/zij zichzelf
kan doorgronden. De esoterische wetenschappen reiken deze instrumenten aan: de
astrologie en de horoscoop vormen een geheel van dit soort instrumenten, net als
de tarot, de numerologie en direct innerlijk verbonden aan de mens zelf: de
dromen. In dromen komen de symbolen van de horoscoop en de astrologie
regelmatig terug, net als trouwens de beelden uit de tarot en de numerologische
verhoudingen. Het nut van astrologie en horoscopen is dus dat de mens hiermee

Copyright Dr. Martin Boot, Lieveren 2016 www.astroboot.com

een spiegel in handen heeft die hij/zij kan gebruiken om tot inzicht in zichzelf te
komen op een bepaald moment. Dit boek heeft uitgebreid en concreet aan, hoe je
dat kunt doen.
Zelfkennis is de eerste stap naar zelfinzicht en dat is weer de basis van
zelfontplooiing, terwijl zelfontplooiing de basis is voor liefde, harmonie en geluk.
De hemellichamen in de tekens
In principe beschikt ieder mens over levenskracht, het vermogen tot liefhebben,
een aangeboren geneeskracht, een geweten of welke van de eigenschappen ook,
die boven werden aangeduid. Uit eigen waarneming weet echter iedereen dat die
eigenschappen niet bij iedereen op dezelfde manier 'werken', 'naar buiten treden'.
Zo zijn er mensen die sterk individualistisch zijn; er zijn ook mensen die hun hele
leven als het ware worden terneergedrukt door een zwaar pessimisme, terwijl
anderen over alle problemen luchtig heen fladderen. Er zijn mensen die hun hele
leven dromen van grote bezittingen en er zijn er die dromen van dromen en
idealen. Er zijn mensen die een persoonlijk geweten hebben ontwikkeld en er zijn
mensen bij wie het geweten volledig wordt bepaald door de heersende
maatschappelijke normen.
Hoe zijn deze feiten over mensen in de horoscoop te vinden? Welke regels bestaan
er om uit de horoscoop de menging van eigenschappen af te leiden?
Kwaliteiten en elementen: de rode draad in een horoscoop
In de vorige alinea werden eigenschappen aangeduid, die men zou kunnen
omschrijven als: De algemene indruk die iemand maakt, een soort rode draad die
door iemands persoonlijkheid en door het handelen loopt. Er zijn natuurlijk ook
mensen die niet zo direct en duidelijk te labelen zijn. De vraag die we nu eerst
stellen, gaat over mensen die wel op een bepaalde manier direct opvallen. Wil de
astrologie iets waard zijn dan moeten er duidelijke aanwijzingen te vinden zijn om
de grote lijn in iemands karakter te vinden.
Het antwoord dat in de astrologie op dit probleem gegeven wordt, vindt men het
best door de volgende waarneming aan de eigen horoscoop. Daarbij zal direct het
volgende opvallen: Niet alle tekens van de dierenriem bevatten evenveel
hemellichamen. Nu stelt de astrologie dat de tekens van de dierenriem die een of
meer hemellichamen bevatten, het karakter extra kleuren. Wie zich herinnert dat
de hemellichamen staan voor eigenschappen, terwijl de tekens van de dierenriem
staan voor (mensen)typen, kan de logica daarvan direct inzien. Noteer in welke
tekens van de dierenriem in uw horoscoop de meeste hemellichamen en
astrologische punten in staat en u heeft een eerste inzicht in uw aanleg zoals die
wordt toegekend door de astrologische leer.
Wel moet nogmaals uitdrukkelijk worden vastgesteld dat de andere tekens wel
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degelijk te vinden zijn in uw karakter. Hier gaat het er echter om hoe we de
zwaartepunten in de tekening kunnen vinden. Hoe de tekens tot uiting komen die
niet een symbool bevatten, komt in een ander verband aan de orde (zie deel twee).
Typen: Over kwaliteiten en elementen
Voor we verder kunnen ingaan op de vraag naar de rode draad in een karakter,
moet eerst een ander gedeelte van de astrologische leer worden behandeld: het
verband tussen de tekens van de dierenriem onderling. De tekens van de
dierenriem staan niet zomaar los van elkaar. Het verband tussen de tekens vindt
zijn weerslag in de verdeling die tussen de tekens wordt gemaakt: de verdeling
naar soort ('kwaliteit') en element. Er worden drie soorten en vier elementen
onderkend.
De drie soorten of kwaliteiten worden als volgt benoemd: de groep van de
hoofdtekens, ook wel de kardinale tekens genoemd, vormt de eerste, de groep van
de vaste tekens vormt de tweede serie en de groep van de beweeglijke tekens
vormt de derde kwaliteitsgroep, inde astrologische literatuur worden deze groepen
ook kruizen genoemd.
De volgende vier tekens vormen tezamen de kardinale of hoofdtekens [ het
kardinale kruis]:
RAM KREEFT WEEGSCHAAL STEENBOK
De volgende vier tekens vormen tezamen de vaste tekens [ het vaste kruis]:
STIER LEEUW SCHORPIOEN WATERMAN
De volgende vier tekens vormen de groep van de beweeglijke of veranderlijke
tekens [ het beweeglijke kruis]:
TWEELINGEN MAAGD BOOGSCHUTTER VISSEN
Aan de verschillende groepen van kwaliteiten worden de volgende eigenschappen
toegekend:
De kardinale of hoofdtekens symboliseren de eigenschap dat men wil doen,
opvoeden, de eerste stoot geven tot iets. Het bewustzijn is gericht op het ik.
De vier tekens in een groep worden verder verdeeld in positieve, elektrische tekens
en negatieve of magnetische tekens. De elektrische tekens richten hun actie naar
buiten,
op de 'wereld', de magnetische naar binnen, de eigen kring, ze zoeken een minder
opvallende weg. De elektrische hoofdtekens zijn Ram en Weegschaal; de
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magnetische Kreeft en Steenbok.
De vaste tekens benadrukken in het karakter vasthoudendheid en wil. Het
elektrische paar is Leeuw en Waterman; het magnetische Stier en Schorpioen.
De beweeglijke of veranderlijke tekens duiden op de eigenschap dat men houdt
van werken om het werk zelf, niet om daardoor macht te krijgen, zoals de vaste
tekens zouden doen, of autoriteit, zoals de kardinale tekens zouden doen. Verder
zijn de beweeglijke tekens veranderlijk, ze weten zich moeilijk tot een ding te
bepalen en hebben 'voor alles ' belangstelling. Het elektrische paar is Tweelingen
en Boogschutter; het magnetische Maagd en Vissen.

Vuistregels uit de elementenleer
Vuur is het element dat een actie begint, het is in handeling omgezette emotie. Het
vuur doet zeggen: 'Ik weet wat ik wil en ik heb de kracht om het te bewerken, te
krijgen', eerlijkheid wordt van anderen geëist, niet van de persoon zelf. Vuur wil
zeggen: alles is actie, emotie, vol vertrouwen in de eigen mogelijkheden, staat
zichzelf alles toe, dramatisch, overdadig, uitstralend en enthousiast. Dat alles
wordt verbonden met een ontembare liefde voor het leven. Te veel vuur wil
zeggen roekeloosheid, egoïsme. Te weinig vuur wil zeggen gebrek aan
(zelf)vertrouwen en gebrek aan moed om zichzelf door te zetten. Animo,
levensvreugde en gevoel voor humor zijn dan wellicht minder sterk ontwikkeld.
Aarde is het element duidt het vermogen aan om met de fysieke wereld, het
'aardse' om te gaan. Woorden die bij aarde horen zijn praktisch, realistisch,
grondig en productief. Maagd en steenbok zijn daarbij puriteins van aard. Stier
geniet van al het aardse. Aarde wil zeggen: alleen wat tastbaar en meetbaar is,
bestaat. Veel aarde staat voor succes in de wereld. Bij gebrek aan aarde kan het
voorkomen dat een enorm talent, dat door de horoscoop wordt aangewezen, niet
naar buiten komt, zich niet in 'producten' omzet.
Lucht duidt het vermogen aan om over de dingen na te denken, ervan te leren en
erover te praten, ze mee te delen aan anderen. Lucht symboliseert het leren. Lucht
is de toeschouwer. Te veel lucht in een karakter uit zich in een individu dat zijn
leven besteedt aan toekijken en praten. Te weinig lucht duidt erop dat iemand zich
niet kan losmaken van zichzelf en niet echt objectief kan zijn en niet kan omgaan
met gelijken. Lucht is het symbool voor het vermogen om dingen uit te praten,
compromissen te sluiten.
Het element water symboliseert het onderbewuste, de gewoontevorming. Het
symboliseert ook het proces van het verwerken der ervaringen: het behouden van
het goede daarin en de rest wegdoen. Is er te veel water dan duidt dat op een
persoon die niet kan loslaten, die niet kan “vergeven”. Water is symbool voor het
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het vermogen om te zorgen voor mensen, het vermogen om met het verleden en
de herinneringen om te gaan, de herinneringen, de zaak. Water is de sleutel tot het
onbewuste en geldt als symbool voor sensibiliteit, angsten, het occulte,
mediumschap enz. Dit alles maakt water tot symbool voor kwetsbaarheid,
afhankelijk- en aanhankelijkheid. Te veel water duidt op overgevoeligheid, afkeer
van heldere taal, schuld- en minderwaardigheidsgevoel. Te weinig water duidt op
een het hard en weinig meelevend karakter.
Enige regels voor element-combinaties
Wie zijn eigen horoscoop bekijkt op de verdeling van elementen zal snel zien dat
er meer dan een element op de voorgrond treedt. Doorgaans is in een horoscoop
sprake van de combinatie van twee elementen die op de voorgrond treden. Ik duid
de betekenis van de mogelijke combinatie van twee hier aan en verwijs verder naar
mijn boek Karakter en Liefde, waarin de astrologische elementenleer uitputtend
wordt behandeld.
Voor een overzicht van de combinaties met interpretatie zie Van Ram tot

Vissen
Astrologie en Psychologie: is er ook evidentie dat de elementen psychologische
relevantie hebben?
Dit was de abstracte astrologische theorie: de elementenleer is de oudste vorm van
psychologie die er bestaat, ook in de Chinese astrologie bestaat een elementenleer. Oud wil nog niet zeggen, juist. Is er ook serieus onderzoek gedaan naar de
correctheid van deze psychologische typeleer? Verheugenderwijs luidt het
antwoord daarop: ja.
De psychologische typen van Carl Gustav Jung
Jung heeft de oude elementenleer overgenomen en op grond daarvan zijn
psychologische typen opgesteld. Kort samengevat houdt die het volgende in:
1: Er zijn twee basis typen: het naar buiten gerichte [ “extraverte”] type: dit komt
overeen met wat in het bovenstaande “elektrisch” genoemd werd, de elementen
vuur en lucht En het naar binnen gerichte [“introverte”] type: “magnetisch”: aarde
en water.
2: Daarnaast kent Jung aan de vier elementen ook 4 “functies van bewustzijn”.
Toe.
Gewaarworden [= aarde]; voelen [=water]; denken [=lucht] en intuïtie [=vuur].
Dit geheel vormt de basis van 8 mogelijke typen mensen volgens Jung :
1: Het extraverte denktype
2: Het extraverte gewaarwordingstype
3: Het extraverte gevoelstype
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4:
5:
6:
7:
8:

Het extraverte intuïtieve type
Het introverte denktype
Het introverte gewaarwordingstype
Het introverte gevoelstype
Het introverte gewaarwordingstype

Jung geeft dus een verdere uitwerking van de oorspronkelijke elementenleer; ook
dit is in deze vorm alleen nog maar theorie. Het bijzondere is echter dat deze
typeleer van Jung uitgebreid in de praktijk door psychologen is onderzocht; en
daardoor weer verder verfijnd. Deze nadere uitwerking leidde tot een veel
gebruikte psychologische test waaruit kan worden afgeleid welk type iemand is.
Ook bleek natuurlijk dat de typen echt in de realiteit bestaan. De test heet MeyerBriggs test en is op veel plaatsen op het internet gratis in te zien. De informatie die
deze test over een persoon geeft, is niet uit een horoscoop te destilleren.
Psychologische theorie van de basisbehoeften
Uit de veelheid van theorieën over de menselijke persoonlijkheid kan veilig
worden geconcludeerd dat eenstemmigheid bestaat over de volgende
basisbehoeften van mensen: de behoefte aan groei en expansie; de behoefte aan
zekerheid en veiligheid; de behoefte aan stimulans en communicatie en de
behoefte aan intimiteit en liefde. Deze eenstemmigheid is bereikt zonder enige
notie van de oude elementenleer, maar desalniettemin zijn ze eenvoudig toe te
wijzen aan de elementen: groei en expansie = vuur; zekerheid/ veiligheid =aarde;
stimulans en communicatie= lucht en intimiteit/ liefde= water. Het kost geen
moeite om het basis-profiel van de persoonlijkheid af te lezen uit de horoscoop
voor wie daar kundig in is. Ook hier is statistisch onderzoek gedaan waarvan
verslag wordt gedaan in het boek “Birth Pattern Psychology” van Tamise van Pelt.
Psychologie van kenmerkend gedrag
Karen Horney , een autoriteit op het gebied van sociale psychologie [ en daar gaat
gedrag over ] onderkent 3 basale gedragstypen: “beweging naar”; “beweging
tegen”; “ beweging vanaf”; in eenvoudiger termen; “uitnodigend,
tegemoetkomend” ; “uitdagend, aanvallend”; “vermijdend, verwijderend”. Nog
anders gezegd: er zijn 3 typen gedrag: de open en uitnodigende benadering
['sensitief”], de krachtige, ik-gerichte benadering en de strategische, afwachtende,
observerende benadering.
Deze 3 benaderingen komen overeen met de 3 kwaliteiten: “sensitief” voor de
kwaliteit vast; krachtig voor de kwaliteit hoofd en strategisch voor de kwaliteit
beweeglijk.
Door de typen en gedragskenmerken te combineren wordt de horoscoop in een
keer een interessant alternatief voor, c.q. aanvulling op bekende psychologische
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testen. Hoe deze combinatie moet worden gemaakt zodat uit de horoscoop een
voldragen en trefzeker mensbeeld uit kan worden gedestilleerd behandel ik in de
cursus “astrologie voor hulpverleners”. Wel mag duidelijk zijn geworden dat
hiermee de astrologie in een keer is bevrijd van de bedomptheid die zo
kenmerkend is voor de manier waarop ze normaal wordt toegepast.
De Big Five persoonlijkheidstheorie
De theorie van de Big Five is de meest recente theorie in de reeks van theorieën
over de belangrijkste persoonlijkheids kenmerken. Deze theorie is net als de
theorie van kenmerkend gedrag afgeleid van het onderzoek naar kwalificaties,
d.w.z. bijvoeglijke naamwoorden. De volgende 5 kenmerken bleken consistent in
Noord-Europese en de daarvan afgeleide talen:
Extraversie (tegenover introversie).
Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid).
Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie).
Neuroticisme (tegenover emotionele stabiliteit).
Ideeënrijk (tegenover ideeënarm).
Behalve het paar “extravert/introvert” zijn deze termen allemaal herkenbaar in de
kwaliteiten: het continuüm: vriendelijk/ vijandig ==> vast en hoofd
het continuüm: zorgvuldig/ slordig ==> vast en beweeglijk
het continuüm: labiel/ emotioneel stabiel ==> hoofd en beweeglijk
het continuüm: rijk -arm aan ideeën ==> beweeglijk
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Elementen, Kwaliteiten en Hemellichamen
De tekens van de dierenriem worden onderverdeeld in reeksen die bij elkaar horen
naar kwaliteit (kardinaal, vast, beweeglijk) en die bij elkaar horen naar element
(vuur, aarde, lucht, water). Ook de hemellichamen hebben aan deze verdelingen
deel, omdat aan ieder teken van de dierenriem een of twee hemellichamen worden
toegewezen. Als volgt:
Heer of heerser van de tekens van de dierenriem
Leeuw ==> de zon
Kreeft ==> de maan
Ram ==> Mars en Pluto
Stier ==> Venus
Tweelingen ==> Mercurius
Maagd: ==> Mercurius
Weegschaal ===> Venus
Schorpioen ==> Mars en Pluto
Boogschutter ==> Jupiter
Steenbok: ==> Saturnus
Waterman: ==> Saturnus en Uranus
Vissen: ==> Jupiter en Neptunus
Dit geheel van toewijzingen duidt men aan met de term 'heerser' of 'heer'. Zo is dus
de zon 'heer leeuw', Uranus 'heer Waterman', terwijl Neptunus de heerser van
vissen is, et cetera.
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Hemellichamen als karaktereigenschappen
Astrologie heeft een symbolische taal ontwikkeld, die ook op het karakter van een
mens kan worden toegepast. In het voorgaande hebben we gezien welke
vermogens door de hemellichamen worden aangeduid volgens de astrologische
leer. De tekens van de dierenriem stellen 'typen' voor. Vermogens gecombineerd
met typen kan men vertalen in eigenschappen. Deze vertaling is in feite een
toepassing van de symboliek ( element, kwaliteit, vermogen ) op een speciaal
gebied. Wie al deze zaken overweegt en combineert komt volgens de logica van
associatie inderdaad tot vrij duidelijke uitspraken. Dit proces heeft het
voorafgaande mogelijk gemaakt: de 'theorie' is gegeven, de innerlijke logica ervan.
De concrete toepassing op karaktereigenschappen ligt nu voor de hand. Het is een
mooi voorbeeld van het denken in een symbolentaal en tegelijk een demonstratie
van astrologisch denken en wat er achter zit.
Kort wordt in het onderstaande opgesomd welke karaktereigenschappen worden
geassocieerd met de verschillende horoscooppunten en hemellichamen in
afzonderlijke tekens. Het zal na het voorgaande duidelijk zijn dat de plaatsing van
een hemellichaam in een bepaald teken verregaande consequenties heeft voor de
manier waarop het zich volgens de astrologie zal uiten in een karakterbeschrijving.
Zon en maan worden in het onderstaande zowel apart als in combinatie met elkaar
beschreven. Ze zijn beide zeer belangrijk in een horoscoop, het zijn de beide
'lichten', het een de actieve pool, het ander de passieve pool.
Zon in de tekens van de dierenriem [ in de volksmond de sterrenbeelden]
Zon in het teken Ram
Sterk individualisme; egocentrisch; actief; intuïtief, heeft snel iets door; zet zich
door; agressief; neiging om intellect meer te ontwikkelen dan gevoel; ideeën
belangrijker dan relaties; alert; enthousiast; onafhankelijk; impulsief; gevoel van
eigenwaarde; houdt van kinderen, ongedurig.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Ram [ als kind; beroep;
karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Stier
Koppig; kan niet tegen druk van buitenaf. Vasthoudend. Houdt niet van
verandering. Conservatief. Kennis en kunde verworven door ervaring. Brengt
ideeën van anderen in praktijk. Emotioneel. Trots. Compromisloos als eigen
belang in het geding is. Geduldig. Concentratievermogen. Doorzettingsvermogen.
Waarde en waardeobjecten van veel belang ('materialistisch'). Dure smaak. Grote
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schoonheidsliefde. Vriendelijk; sympathiek. Dominant. Succes in zaken. Houdt
van samenwerking.

Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Stier [ als kind; beroep;
karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Tweelingen
Rusteloos, dualistisch. Slim, wendbaar. Twijfelend en neiging tot oneerlijkheid.
Leeft 'in de geest'; vindt kennis belangrijker dan gevoel. Literaire talenten. Subtiel,
handig, versnipperd, oppervlakkig. Zelfvertrouwen, onafhankelijk, positief.
Zakelijk, nuchter, pragmatisch. Leert gemakkelijk. Talenbegaafdheid.
Gemakkelijk afgeleid, al het nieuwe lokt. Neiging tot inhoudsloos kletsen. Afkeer
van details. Ongeduldig; vergeet gemakkelijk. Enthousiast. Nerveus. Bang voor
emoties. Veranderlijk .
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Tweelingen [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Kreeft
Gevoelig en emotioneel; schuw; in zichzelf gekeerd. Voelt wat anderen wensen,
manipuleert. Besluiteloos, afhankelijk, familieziek, bezitsdrang. Sterke behoefte
aan veiligheid. Conservatief, huiselijk, luxueus, patriottisch. Sterk geheugen,
haatdragend. Behoefte aan persoonlijke relaties, maar is er ook doodsbang voor;
zelfgenoegzaam. Eerzuchtig, maar houdt niet van veel ophef. Voorzichtig.
Klagend. Kunstzinnig. Goed gevoel voor waarden. Weet sympathie te verwerven.
Chaotisch en instinctief. Verschuilt zich achter lot en omstandigheden; koppig.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Kreeft [ als kind; beroep;
karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.

Zon in het teken Leeuw
Grote emotionele vitaliteit en warmte, vriendelijk, gul, joviaal, zonnig,
onafhankelijk, autoritair, trots, laf, wil iemand lijken, concentreert alle energie op
doelstellingen, eerzuchtig, organisatietalent, dramatisch, theatraal,
superioriteitsgevoel. Behoefte aan erkenning. Individualistisch. Houdt van
kinderen en amusement. Neiging tot luiheid. Ik-gericht, verdraagt geen kritiek.
Verwart theater en emotie met gevoel en wordt daardoor koud en bekrompen.
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Haatdragend wanneer het ego is "aangetast".
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Leeuw [ als kind; beroep;
karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Maagd
Wil alles bedenken. Analytisch, kritisch, zicht op details, precies, alert, zakelijk,
toegewijd. Overgevoelig, schuw, uiterlijk zakelijk en efficiënt, innerlijk nerveus,
bescheiden. Veeleisend, methodologisch, logisch. Werk betekent enorm veel.
Weet intuïtief hoe en wanneer iets moet worden verbeterd. Geen zicht op de grote
lijn. Betrouwbaar. Besluiteloos. Doel heiligt de middelen. Verantwoordelijkheid
drukt zwaar. Verdraagt competitie slecht. Conventioneel. Bang voor
veranderingen.

Zon in het teken Weegschaal
Artistiek, vredelievend, intuïtief. Agressief als het erop aankomt dingen in
evenwicht te brengen. Talent voor het bereiken van compromissen. Onpartijdig,
neiging zich door andermans mening te laten meesleuren. Onstandvastig,
ongeduldig, overkritisch, besluiteloos. Elegant, beleefd, romantisch, houdt van
gezelschap, avontuurlijk, behoefte aan rust, schoonheid en harmonische
omstandigheden, populair, weet instinctief de beste indruk te maken. Egoïst; harde
wil. Bang voor emoties en conflicten.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Weegschaal [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Schorpioen
Emotioneel. Verbergt kwetsbaarheid. Vasthoudend en doelbewust, agressief,
hartstochtelijk, jaloers. Behoefte aan actie. Theatraal, meedogenloos, indiscreet,
impulsief, te persoonlijk. Sterke begeerten. Vasthoudend als de begeerte gewekt is.
Kan moeilijk luisteren. Bevooroordeeld. Dominant en wilskrachtig. Ambitieus en
creatief. Bang voor ziele-pijn. Vooral in moeilijke en onvoorziene omstandigheden
op zijn sterkst. Zet angst om in macht. Sterk bezig met relaties.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Schorpioen [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
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.Zon in het teken Boogschutter
Optimistisch, joviaal, opgeruimd, onafhankelijk, actief en hypocriet. Rusteloos.
Alert. Positieve ideeën. Luistert niet. Intuïtief, egoïstisch, sociaal aangepast, grof.
Bluft: straatvechter. Filosofisch, religieus, direct, waardig, maar ook het tegendeel
van dit alles. Innerlijk gespleten. Wilskrachtig. Organisatietalent,
propagandistisch. Gebrek aan zelfkritiek. Weet instinctief iemands zwakke
plekken. Emotioneel, kan niet met gevoel overweg. Bijgelovig, roddelt.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Boogschutter [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
.Zon in het teken Steenbok
Ambitieus. Gevoel voor plicht en traditie. Realistisch. Onpersoonlijk. Angst voor
tijdgebrek. Bedachtzaam; zwaar op de hand, gesloten. Piekeraar; kan moeilijk
bepalen wanneer initiatieven moeten worden genomen.. Materialistisch. Streber.
Betrouwbaar, gereserveerd, sluw, voorzichtig. Bezeten van zichzelf, sterke wil. Uit
op macht. Talent voor management en administratie. Houdt niet van risico's. Te
veeleisend voor ondergeschikten. Eenzaam. Gedisciplineerd. Koud, afgesloten.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Steenbok [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Waterman
Onpersoonlijk; onbegrensde sympathieën, maar alleen mentaal. Humanitair,
vriendelijk, begrijpt de menselijke natuur of doet alsof. Onafhankelijk,
individualistisch, koud. Vrijheidslievend voor zichzelf, tiranniek voor de ander.
Vastgeroest. Het nieuwe trekt altijd. Sterke wil. Het best in oppervlakkig contact
met anderen. Problemen met gevoel en emotie. Wil de wereld verbeteren.
Ontspant moeilijk, en ontploft regelmatig. Belangstelling voor mensen.
Zelfgenoegzaam, neiging tot wreedheid.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Waterman [ als kind;
beroep; karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.
Zon in het teken Vissen
Gevoelig, maar bang voor diepte. Introvert. Beïnvloedbaar. Passief. Fantasie,
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creatief. Visie. Rusteloos. Piekert, ook over dingen die nooit zullen komen.
Gewetensvol. Tactvol. Talent voor details, toegewijd. Gebrek aan
(zelf)vertrouwen. Escapistisch. Besluiteloos. Neiging tot zelfbeklag. Begaafd,
maar moeite om het subjectieve te verlaten. Neiging naar perfectie. Sympathiek,
meelevend, opofferend, vriendelijk. Afhankelijk. Behoefte aan discipline; sterke
angst om gekwetst te worden, daardoor wreed.

Voor een uitgebreide beschrijving van het Sterrenbeeld Vissen [ als kind; beroep;
karakter; relationeel ] ga naar www.astroboot.com.

Ram:

doorzettingsvermogen, dynamisch, enthousiast, ongeduldig,
impulsief

Stier:

standvastig, materialistisch ingesteld, vasthouden aan het
vertrouwde, levensgenieter, sensueel, traag, star,

Tweelingen: communicatief, sociaal, veelzijdig, bewegelijk, nieuwsgierig,
oppervlakkig
Kreeft:

gevoelig, meelevend, beschermend/geborgenheid,
wispelturig, ontevreden, onzelfstandig

Leeuw:

zelfbewust, creatief, warm, vitaal, dominant, autoritair

Maagd:

zorgvuldig, ordelijk, gericht op nuttige zaken, verstandig,
kritisch, pietluttig

Weegschaal: diplomatiek, evenwichtig, sociaal, harmonie, vredelievend,
conflict vermijdend
Schorpioen: hartstochtelijk, principieel, weerstand kunnen bieden, extreem
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Boogschutter:

idealistisch, vrijheidslievend, doelgericht,
dogmatisch, arrogant

Steenbok:

gedisciplineerd, betrouwbaar, plichtsbesef, ambitieus,
standvastig, volhardend, hard

Waterman:

vindingrijk, origineel, op zoek naar het nieuwe, provocerend,
koel, excentriek,

Vissen:

mediaal, raadselachtig, onbaatzuchtig, inlevend, gemakkelijk
te beïnvloeden, illusionair

De Maan in de tekens van de dierenriem
Op deze manier worden alle hemellichamen bekeken als symbool voor menselijke
eigenschappen.
De toewijzing ervan per planeet en teken kunt u nalezen in het boek Van Ram tot
Vissen
Daar vindt u ook de betekenis van de maankopen in de tekens van de Dierenriem
Het gelukspunt [ pars fortunae] in de Tekens van de Dierenriem
De zwarte zon in de tekens
De heldere zon in de tekens
De zwarte maan in de tekens van de Dierenriem
Maantypen
In mijn boek Van Ram tot Vissen, 8e druk beschrijf ik ook een nieuw element in
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de westerse astrologie, namelijk de Maantypen.
Daar zijn er 8 van: ze bepalen niet alleen iemands karakter, maar ook de grote lijn
van de levensloop.
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De Zon/maan symboliek in de geboortehoroscoop

Zon en Maan worden in de astrologie beschouwd als de twee belangrijkste polen
in het karakter van de mens. Daarbij stelt de Zon het actieve deel, de Maan het
ontvankelijke deel voor. In tegenstelling tot wat de meeste handboeken in de
astrologie doen, wordt hier de Zon/maan polariteit gezamenlijk behandeld. Bij
twee zo belangrijke symbool-gebieden kan men er niet omheen ze direct in hun
onderlinge relatie te bekijken en te beschrijven.
Combinaties met de Zon in Ram
Maan in het Teken Ram
Sterk individualisme; egocentrisch; actief; heeft snel iets door; zet zich door;
agressief; neiging om intellect meer te ontwikkelen dan gevoel; ideeën
belangrijker dan relaties; alert; enthousiast; onafhankelijk;impulsief; sterk gevoel
van eigenwaarde; houdt van kinderen, ongedurig; gevoel voor humor, ruw, eerlijk.
Maan in het Teken Stier
Redenaarstalent; sterk, praktisch, positief, leiderschap, koppig, vasthoudend,
conservatief, tactvol, maar ook ruw, goede kijk op de waarde van dingen,
doelbewust, interesse in cultuur, idealistisch. Komt bij tegenwerking pas echt tot
zijn recht; alles of niets mentaliteit; moeite met verbinden van mannelijk en
vrouwelijk.
Maan in het Teken Tweelingen
Geestkracht; weet zich goed uit te drukken; grote mentale activiteit; loslippig;
gebrek aan concentratievermogen en doelbewustheid; wendbaar; veel
interessegebieden; veranderlijk; kan niet tegen routine; slim; literair of zakelijk
talent. Stapt gemakkelijk over tegenslagen heen; opgewonden; nerveus.
Maan in het Teken Kreeft
Gevoelig; intuïtief; helder inzicht. Voelt anderen (mode en dergelijke) goed aan;
trots; creatieve zakelijke talenten; als de persoonlijke interesse gewekt is, zeer
vasthoudend; idealistisch; praktisch; populair; kan de juiste dingen op het juiste
moment zeggen; huis en gezin belangrijk; sterke emotionele banden; onderhevig
aan stemmingswisselingen; nerveus, broeierig.
Maan in het Teken Leeuw
Energiek, levenskrachtig, houdt van opwinding, enthousiast. Sterke
persoonlijkheid. Zakelijk talent; zelfvertrouwen; affectief; warmbloedig; hartelijk;
neiging om eigen spirituele behoeften te verwaarlozen. Streeft hoge doelstellingen
na. Ego-problemen, opdringerig, jaloers.
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Maan in het Teken Maagd
Praktisch; intellectueel; logisch; alerte geest; zakentalent; realistisch; technisch;
literair talent, maar met de neiging om teveel aandacht aan details te besteden.
Methodisch. Rusteloos, veranderlijk. Natuurlijke warmte wellicht onderdrukt;
daardoor relationele problemen.
Maan in het Teken Weegschaal
Behoefte aan evenwicht tussen emotionaliteit en intellect; schoonheidsgevoel;
talent om te adviseren; houdt niet van routine; besluiteloos; vriendelijk; interesse
in mensen; verdraagt geen inbreuk op evenwicht in situaties; maakt een goede
indruk; verlangen naar onafhankelijkheid; weinig zelfvertrouwen; oneerlijk.
Maan in het Teken Schorpioen
Groot manager; Agressief; intense emoties; hartstochtelijk; wilskrachtig;
impulsief met geld; vasthoudend bij het nastreven van doelstellingen; trots;
neiging om te snel persoonlijk bij iets betrokken te raken; gemis aan objectiviteit
in persoonlijke relaties; rusteloos; sterk concentratievermogen; kan niet tegen
overheersing, helpt graag; bezitsdrang, jaloers.
Maan in het Teken Boogschutter
Actief, snel, positief, idealistisch, inspiratief, vrolijk, recht toe recht aan, rusteloos,
impulsief, overbezorgd, ongeduldig. Enthousiast, sportief, intuïtief. Emotioneel.
Houdt ervan mensen te beïnvloeden. Houdt niet van details, maar van idealen en
principes; roddelt, bijgelovig, hypocriet, uit op lol.
Maan in het Teken Steenbok
Eerzuchtig, ondernemend, enthousiast, maar voorzichtig, praktisch. Behoefte aan
erkenning en waardering. Talent om leiding te geven. Last van stemmingen;
concurrerend, politiek, diplomatiek, tactvol, soms uitbarstingen van temperament.
Streber. Carrière belangrijker dan studie; opportunist. Verlangt ernaar autoriteit te
zijn.
Maan in het Teken Waterman
Interesse in mensen, populair, vriendelijk, onafhankelijk, veel zelfvertrouwen.
Vooruitstrevend. Kan niet tegen routine. Talent voor groepsactiviteiten; behoefte
aan sociale contacten. Intellectuele en culturele aanleg. Verandert plotseling van
idee en stemming. Omgeving ziet hem/haar als leider/leidster. Problemen met
woede, emotie, verantwoordelijkheid in persoonlijke relaties.
Maan in het Teken Vissen
Ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Rusteloos, ontevredenheid; tobberig.
Sensitief. Talent voor details. Sentimenteel. Belangrijk droomleven. Moet zich
regelmatig terugtrekken om innerlijk op verhaal te komen. Houdt van mysterieuze
dingen. Moeite om de grote eigen innerlijke kracht te vinden; bijgelovig.
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Voor de overige combinaties zie Van Ram tot Vissen
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Aspecten: Het direct verband tussen
hemellichamen

In het voorgaande hoofdstuk werd beschreven wat de betekenis van de
hemellichamen in de tekens is voor de westerse astrologie. Er was dus sprake van
'element'-contact tussen hemellichamen onderling. Er wordt echter ook een
directer verband tussen hemellichamen beschreven. Hierbij wordt de afstand
tussen twee hemellichamen gemeten en geïnterpreteerd. Deze interpretatie komt
voort uit de symboliek van getallen, een samengaan dus van astrologie en
numerologie. Dit directe verband tussen hemellichamen wordt aspectverband
genoemd.
Ook op dit gebied leidde de interpretatie van de symboliek tot een serie uitspraken
over karaktereigenschappen. In dit hoofdstuk worden die eigenschappen vermeld
die ik zelf in de psycho-therapeutische praktijk kon vaststellen aan de hand van de
formules uit de astrologische leer. Ik moet er wel bij vermelden dat gedegen
onderzoek net als bij alle astrologische stellingen praktisch ontbreekt. Voor een
uitgebreid overzicht van de stand van zaken verwijs ik naar de site
www.astroboot.com, de afdeling artikelen.
Lijst van aspecten
De volgende aspecten, d.w.z. afstanden tussen 2 hemellichamen worden
behandeld:
0ø naam conjunctie
60ø naam sextiel
90ø naam vierkant
120ø naam driehoek
150ø naam inconjunct
180ø naam oppositie
Orb
De aspecten hebben een zekere bandbreedte of marge van werking. Het is niet zo
dat bij zeg 0ø de conjunctie werkt en bij 0,5ø niet meer. Om te voorkomen dat
alles met alles in verband komt, verdient het aanbeveling kleine bandbreedtes te
gebruiken.
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Voor de interpretaties in dit boek wordt per aspect de orb aangegeven.

Een paar voorbeelden: De Aspecten van Zon
en Maan
Zon in aspect met de Maan
Zon conjunct Maan orb 5

Eenzijdig temperament, dat niet afhankelijk is van de wil en mening van anderen.
Geïntegreerde persoonlijkheid. Redelijk tevreden met zichzelf en de eigen
doelstellingen. Past zich slechts aan wanneer het welbegrepen eigenbelang ermee
gediend is. Staat geen inmenging in eigen zaken toe en bemoeit zich niet met
anderen. Maakt in persoonlijke contacten meestal niet het eerste gebaar, maar
wacht tot de ander komt. Kan goed alleen werken en wenst zelf te bepalen hoe en
wanneer er gewerkt moet worden. Maakt de indruk zeer zeker van zichzelf te zijn,
wat spanningen oproept. Heeft de innerlijke kracht om anderen tot eenheid binnen
zichzelf te brengen. Persoonlijke relaties vormen een bron van moeilijkheden
vanwege de eenzijdigheid en verborgen kwetsbaarheid. Angst dat de eigen emoties
geweld wordt aangedaan.
Zon sextiel Maan orb 5
Gaat gemakkelijk met mensen om. Evenwichtige houding tegenover verleden en
heden, actief. Laat zich gelden als het nodig is, maar is voorzichtig genoeg om
mensen niet te beledigen. Probeert mensen te behandelen zoals hij/zij zelf
behandeld wenst te worden. Begrip voor mensen. In de grond een rustig en
evenwichtig iemand, maar weet het wellicht zelf niet. Communiceert gemakkelijk.
Streeft naar wederzijds begrip. Kan concessies doen. Voelt zich niet gemakkelijk
bedreigd. Sterk ego, maar verlangt van anderen geen onderwerping en behandelt
mensen het liefst als gelijken. Kan goed met superieuren en collega's overweg.
Beschaamt vertrouwen niet. Herinnert zich de lessen uit het verleden maar wil niet
naar het verleden terug. Kan zowel met mannen als met vrouwen goed overweg.
Voelt zich gemakkelijk ergens thuis.
Zon vierkant Maan orb 5
Sterk gevoel van gespletenheid. Vindt de eigen innerlijke krachtbronnen
moeizaam en wil daardoor altijd 'meer'. Moet veel compromissen sluiten om dat
van het leven te krijgen wat gewenst wordt. Lijkt altijd te weinig getraind om
doelstellingen te bereiken, maar doet ook slechts halve pogingen om voldoende
oefening en expertise te krijgen. Wenst een goed leven, maar komt moeilijk tot
zelfdiscipline. Moeilijkheden met belangrijke mensen. Reageert in eerste instantie
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negatief op de levenservaring, waardoor het extra moeilijk wordt er iets van te
leren. Behoefte aan erkenning. Ontwikkeling van het karakter wordt tegengewerkt
door frustratie, wat weer zijn invloed doet gelden op allerlei levensgebieden, zoals
huiselijke, emotionele en professionele aangelegenheden. Belangrijkste probleem
is: een lijn brengen in emotie, wil en intellect. Wil schitteren. Te voorbarig ego.
Moeilijkheden met andere sekse. Defensief ingesteld en twistziek door emotionele
onzekerheid. Sterke kracht om de eigen dromen te realiseren wanneer de juiste kijk
op ego wordt gevonden.
Zon driehoek Maan orb 5
Op zich bestaat harmonie tussen wil, gewoonten en emoties. Verhouding met
ouders goed voor de eigen innerlijke ontwikkeling. Mochten er conflicten met
ouders en/of familie ontstaan, dan worden ze ook weer bijgelegd. Neiging om
apathisch te blijven wanneer hij/zij zich eigenlijk moet laten gelden. Talent om
goed met mensen om te gaan in nauwe banden. Kan goed met kinderen en
jongeren overweg. Heeft een zekere mate van beschermende zorg voor hen die ze
hem/haar in dank afnemen. Weet eigen wil door te zetten vanuit een besef hoe
anderen daarop zullen reageren. Overtuigingskracht die niet aanvallend of
dominant van aard is. Oprecht. Goede verhouding met zowel mannen als vrouwen.
Maakt indruk. Onderschat het eigen vermogen om het ver te brengen. Kalm van
aard. Goede gezondheid, lui.
Zon inconjunct Maan : orb 2
Sterk verlangen om gevoelsbanden (vriendschap en samenwerking) vast te houden
leidt tot te grote concessies. Deze concessies staan de eigen innerlijke
ontwikkeling in de weg, waardoor sterke innerlijke spanningen ontstaan. Bindt
zich met zo'n zware verantwoordelijkheid aan anderen dat er geen weg terug
mogelijk is of lijkt. Extreem verlangen om anderen persoonlijk van dienst te zijn.
Voelt zich gemakkelijk verplicht tot iets. Kan zijn/haar onzelfzuchtige toewijding
beter in de beroepssfeer kanaliseren. Heeft in de liefde de neiging om personen op
een voetstuk te plaatsen waardoor teleurstellingen ontstaan. Verdraagt geen
afwijzing in de liefde. Neiging tot zelfbeklag. Besluiteloosheid en onderdrukking
of ontkenning van een gedeelte van de eigen persoon . Don Quijote-achtige
levensverwachting: wacht op de hoofdprijs in de levensloterij, maar koopt geen
lot.
Zon oppositie Maan: orb 5
Eigenzinnig. Neiging tot heerszucht. Gevoel van gespletenheid tussen ego en
emoties. Dit wordt in anderen geprojecteerd, zodat nogal wat conflicten met de
buitenwereld ontstaan. Aanmerkelijke mentale kracht. Heeft moeite om zichzelf
door te zetten en wacht teveel tot anderen het eerste gebaar maken. Twijfel of de
eigen acties wel goed waren. Kan moeilijk het verleden loslaten. Opgegroeid in
een disharmonisch huwelijk. Relaties is een van de belangrijkste gebieden voor
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hem/haar. Verwacht een absoluut partnership, maar moet veel aan zichzelf
schaven voor het zover komt. Bang dat mensen hem/haar onverschillig/gevoelloos
zullen vinden. Neiging tot zelfbeklag. Jaagt zich te veel op. Projecteert en kiest
niet.
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U ziet: de westerse astrologie geeft
informatie die met andere middelen niet of
nauwelijks te vinden zijn.
Alle andere aspect interpretaties vindt u in Mijn boek Van Ram tot Vissen
Niet alle horoscoop factoren komen bij iedereen even sterk tot uiting. Daarvoor
zijn verschillende verklaringen. De belangrijkste is echter van psychologische
aard.
Deze psychologische verklaring kan men in de dagelijkse omgang met mensen
vinden. Daar wordt al snel duidelijk dat niet alle mensen op dezelfde wijze op hun
ervaringen reageren. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de reacties van
verschillende kinderen uit eenzelfde gezin op de ouders. De oordelen van die
kinderen kunnen zeer uiteenlopen, terwijl de ouders toch dezelfde blijven. Ook
komt het regelmatig voor dat het ene kind wel, het andere niet met (een van) de
ouders overweg kan.
Hieruit volgt dat niet alle mensen 'hetzelfde doen' met de levensomstandigheden.
Dat wil zeggen dat de mens ook zelf een aktieve rol heeft bij de impulsen die hem
bereiken. Hij kan zich eraan volstrekt ondergeschikt maken, hij kan zich er ook als
filter tussen plaatsen en zien wat hij er mee doet. Deze twee reacties, aan de ene
kant de afhankelijke, passieve, aan de andere kant de zelfstandige, aktieve geven
de twee uitersten weer. Veel mensen zitten ergens tussen deze twee uitersten in.
De astrologie geeft inzicht in de impulsen en kan zodoende bijdragen aan een
overgang van de passieve naar de aktieve deelname aan het leven. Kort gezegd:
aan bewustzijn en bewust worden.
Dit is tegelijkertijd de belangrijkste functie die astrologie heeft.
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De Huizen van de horoscoop

De laatste reeks symbolen die de westerse astrologie gebruikt komen voort uit de
verdeling in 12 van de horoscoopcirkel. Deze verdeling wordt genoemd: de
huizen van de horoscoop.

Probleem nummer 1 bij de huizen is hoe ze worden berekend. Er zijn tientallen
methodes die allemaal een andere uitkomst opleveren.

Probleem nummer 2 bij de huizen is dat de nu door astrologen gebruikte huizen
wezenlijk afwijken van de huizen die Ptolomaeus gebruikte. Toch blijft men
doorgaans de interpretatie van Prolomaeus aanhouden.

Ik geef hier een kort overzicht van de leer van Ptolomaeus aangaande de huizen.
Diepgaande moderne interpretaties van de huizen geef ik op Huizen van de
horoscoop
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Het eerste huis - Hoe presenteer ik me
Hoofd huis - element Vuur/correspondentie Ram – Mars

Afbeelding 1: Eerste huis

Betekenis eerste huis:
-

Zelfexpressie, zelfhandhaving, lichamelijke verschijning, actie,
identificatie , Ik eerst
-

Welke indruk maakt de horoscoopbezitter?

-

Is hij/zij echt, of speelt hij/zij een rol/ heeft hij/zij een masker voor?

Andere woorden voor het eerste huis luiden:
Nieuw begin, wil , doelgerichtheid, persoonlijk optreden, persoonlijke
verschijning, vitaliteit en constitutie.

Een horoscoop met planeten in het eerste huis duidt op iemand die een les te leren
heeft aangaande ik en de ander.
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Het tweede tweede huis - principes en
waarde[n] l
Vast huis - element Aarde/correspondentie Stier – Venus

Afbeelding 2: Tweede huis
Betekenis tweede huis:
-

Talenten, bezit, normen, waarden, eigenwaarde, geld , financien, lust en
onlustgevoelens.

-

Hoe is het gesteld met de eigenwaarde van de horoscoopbezitter?

-

Hoe gaat hij/zij ik om met geld en bezit?

-

Hoe gaat hij/zij om met aanleg en talenten?

-

Wat verstaat de horoscoopbezitter onder bezit?
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-

Een horoscoop met planeten in het tweede huis duidt op iemand die
een les te leren heeft aangaande bezit, waarde en eigenwaarde.

Het derde huis – communicatie, leren,
informatie
Bewegelijk huis - element Lucht/correspondentie Tweelingen Mercurius

Afbeelding 3: Derde huis
Betekenis derde huis:
-

Naaste omgeving, broers en zussen, buren, communicatie, schools leren,
kennis opnemen, informatie verwerken en doorgeven.

Het derde huis staat voor het intellectuele en communicatieve vaardigheden, voor s
kennis, communicatie en contact met de naaste omgeving. Het geeft
antwoord op de vragen:
-

Hoe treed ik in contact met mijn omgeving?

-

Hoe communiceer ik?
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-

Wat interesseert mij?

Een horoscoop met planeten in het derde huis duidt op een persoon die een les te
leren heeft op the gebied van kennisverwerving en communicatie.
Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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Het vierde huis – Veilgheid en het verleden
Hoofd huis - element Water/correspondentie Kreeft - Maan

Afbeelding 4:
Betekenis Vierde huis
-

Herkomst, oorsprong, gezin/familie, huis, thuishaven (zowel innerlijk als
uiterlijk), kinderjaren, de ouder van hetzelfde geslacht of de vader,
verleden, privesfeer, veiligheid

Planeten in het vierde huis duiden op iemand die een les te leren heeft
aangaandwe familie en veiligheid.

.
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Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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Het vijfde huis - Zelfexpressie
Vast huis - element Vuur/correspondentie Leeuw - Zon

Afbeelding 5: Vijfde huis
Betekenis van het vijfde huis:
-

Creativiteit, kinderen, spel en speculatie, liefhebberijen, sport en
amusement, levensvreugde, vrije tijd, liefdesaffaires, innerlijk kind.

Het vijfde huis staat voor creatieve zelfexpressie en geeft antwoord op vragen als:

-

Wat apprecieer ik van mezelf?

-

Hoe speel ik, heb ik plezier en hoe ga ik om met liefdesaffaires?

-

Hoe sta ik ten opzichte van kinderen?

Een horoscoop met veel planeten in het vijfde huis, duidt op iemand, die in het
middelpunt wil [ moet ] staan De planeten vormen daarbij een hindernis die de
echte expressie in de weg staan: ene les dus op eerlijkheid.
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Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link

Het zesde huis – Psychosomatiek en werk
Bewegelijk huis - element Aarde/correspondentie Maagd - Mercurius

Afbeelding 6: Zesde huis
Betekenis zesde huis:
-

Het dagelijks leven met zijn verplichtingen, waarborgen van het bestaan,
de dagelijkse werkzaamheden, gezondheid en voeding, aanpassing en
ondergeschiktheid, dienen

Het zesde huis is het „bestaanshuis“. Het staat voor het dagelijks leven, werk en
gezondheid en geeft antwoord op vragen als:
-

Hoe houd ik mezelf staande in het dagelijks leven?

-

Hoe wil ik mijn werkplek vormgeven?

-

Hoe ga ik om met mijn lichaam en mijn gezondheid?
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Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link

Het zevende huis – Een op een relaties en
projectie
Hoofd huis - element Lucht/correspondentie Weegschaal - Venus

Afbeelding 7: Zevende huis
Beekenis van het zevende huis
-

Een op een relaties

-

Het zevende huis is het „huis van een op een de relaties“, zowel
constructieve als destructieve
-

Wat projecteer ik in een op een relaties?

Een horoscoop met de nadruk op het zevende huis laat zien welke problemen
iemand moet overwinnen om te komen tot zinvolle een op een relaties.
Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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Het achtste huis – Profiteren, loslaten en
transformeren
Vast huis - element Water/correspondentie Schorpioen - Pluto

Afbelding 8: Achtste huis
Betekenis van het achtste huis:
-

Crisis, regeneratie en zelfvernieuwing, transformatie, schuld en boete,
gemeenschappelijk bezit en schulden, investeringen, seksualiteit,en
jaloezie, heimelijke bedoelingen , verborgen talenten, talenten van de
partner. Angst, pyschotherapie.

Het achtste huis is het huis van transformatie door misbruik van anderen
-

Waar ben ik bang voor?

.Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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Het negende huis - de zin van het leven
Bewegelijk huis - element Vuur/correspondentie Boogschutter - Jupiter

Afbeelding 9: Negende huis
Betekenis van het negende huis:
-

Het zoeken naar zingeving, idealen, geloof en religie, dogma’s en
levensbeschouwingen, ethiek, filosofie, zelfontplooiing , alles wat ver weg
is en sociale codes en uitgeverij.

Het negende huis staat voor iemands levensbeschouwing zoals die wordt
aangereikt door de vigerende cultuur.
-

Wat geeft zin aan mijn bestaan?

Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link

Copyright Dr. Martin Boot, Lieveren 2016 www.astroboot.com

Het tiende huis – Status: Pas ik in de
maatschappij waarin ik geboren werd: de
ouder die de sociale codes doorgeeft
Hoofd huis - element Aarde/correspondentie Steenbok Saturnus

Afbeelding 10: Tiende huis
Betekenis van het tiende huis:
-

Publiek optreden, maatschappelijke positie en maatschappelijk belang,
carriere, autoriteit en prestige, maatschappelijke zelfverwezenlijking

Het tiende huis is het „huis van de openbaarheid“ en beschrijft de positie van
iemand in de maatschappij.
-

Welke status streef ik na?

-

Wat is het hoogste dat ik in deze incanatie kan bereiken?

-

Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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-

Het elfde huis – Hoop en levensverwachting,
vrienden, sociale contacten

Vast huis - element Lucht/correspondentie Waterman – Saturnus/ Uranus

Afbeelding 11: Elfde huis
Betekenis van het elfde huis:
-

Sociaal leven, hoop en levensverwachting, vrienden als geestverwanten,
groepen, authenticiteit, maatschappelijke regels.

Het elfde huis geeft antwoord op vragen als:
-

Wat is iemands plaats in en houding tegenover groepen [ peer groups ] ?

-

Hoe streeft iemand zijn levensverwachting na?

-

Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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Het twaalfde huis - Zelfinkeer
Bewegelijk huis - element Water/correspondentie Vissen – Jupiter / Neptunus

Betekenis van het twaalfde huis:
-

Het persoonlijk onbewuste, dat wil zeggen verborgen vijanden, zelfinkeer
, meditatie, mystiek, innerlijke wereld, anonimiteit, opoffering, vlucht in
schijnwerelden

-

Welke kanten van mijn persoonlijkheid werden vroeg ontkend en zijn
me daardoor lang onbekend?

-

Zie verder +Van Ram tot Vissen onder deze link
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-

De overeenkomsten tussen tekens, planeten
en huizen
-

Dierenriemtekens beschrijven karaktereigenschappen zoals trots,
meeleven, moed, tolerantie. .

-

Planeten beschrijven psychische kernenergieen als uitgaande energie,
actieve zelfverwezenlijking, liefde, haat.. .

-

Huizen beschrijven levensgebieden zoals verleden, werk, relatie, beroep,
huis, ziekenhuis, erfenissen..

Samenvatting

HUIS

TEKEN

PLANEET

ELEMENT

1

Ram

Mars

Vuur

2

Stier

Venus

Aarde

3

Tweelingen

Mercurius

Lucht

4

Kreeft

Maan

Water

5

Leeuw

Zon

Vuur

6

Maagd

Mercurius

Aarde

7

Weegschaal

Venus

Lucht

8

Schorpioen

Mars / Pluto

Water

9

Boogschutter

Jupiter

Vuur

10

Steenbok

Saturnus

Aarde

11

Waterman

Saturnus / Uranus

Lucht

12

Vissen

Jupiter / Neptunus

Water
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