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Astrologie  …  
gaat over jouw leven op aarde  
(illustratie uit 'Le petit Prince') 

 
 

 inspiratie 
….. vanuit astrologie en de 
toepassing daarvan voor 
persoonlijke en spirituele 

ontwikkeling. 
 
 
BASICS IN ASTROLOGIE  

dit artikel gaat over het duiden van 
planeten, tekens, huizen en 

aspecten  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERWONDERING 
EN MYSTERIE 

Astrologie geeft de ervaring 
van verwondering en het 

gevoel van verbondenheid met 
de kosmos. Je horoscoop laat 
zien hoe je op het grotere 
geheel bent aangesloten.  

       inspiratie  

BASICS  

ASTROLOGIE  
 

WAT IS HET  

EN WAT KUN JE ERMEE?   
 
 

Basisinformatie  

over planeten, tekens, huizen en aspecten met duidingsvoorbeelden,  
onder andere de horoscoop van WikiLeaks oprichter Julian Assange.  

 

Wat kun je ermee?  

Astrologie is geweldig om te begrijpen hoe mensen in elkaar 

zitten, hoe ze denken en doen. De horoscoop laat zien wat hen 

motiveert, daardoor is het ook fantastisch gereedschap om te 

snappen hoe je zelf in elkaar zit; en om te weten te komen wat 

er speelt in je leven en in je relaties. Wat staat je in een 

bepaalde periode te wachten?  

 

Op al deze gebieden biedt astrologie houvast om tot beter 

inzicht te komen, keuzes te maken en problemen op te lossen.  

 

Astrologie kan worden toegepast voor persoonlijke ontwikkeling, 

maar ook voor zakelijke dingen; bijvoorbeeld om vooruit te 

plannen, niet alleen op kansen, maar ook om te anticiperen op 

hindernissen. Je kunt er mee uitzoeken welke medewerkers en 

cliënten het beste bij je bedrijf passen, en om trends in de 

markt en de economie te voorspellen.  

 

Mundane astrologie kijkt naar de wereld, naar de culturele en 

sociale ontwikkelingen in landen, of bijvoorbeeld naar de 

horoscoop van '9/11', de aanslag op het WTC in New York op 9 

september 2001. Het volgen van de actuele ontwikkelingen in 

Nederland en de wereld geeft inzicht in de kosmische 

samenhang en verdiept je inzicht in astrologie.  

 

GEBOORTE HOROSCOOP  

(ook wel kortweg 'horoscoop' genoemd of 'radix')  

Elke horoscoop is een tekening van de hemel en de aarde op 

het moment van geboorte, de stichting van een bedrijf of een 

ander specifiek moment in de tijd. Hierin wordt aangegeven in 

welk teken en welk huis de planeten staan.  

Om zo'n radix horoscoop te maken moet je een datum hebben, 

een juiste tijd en een plaats; bijvoorbeeld 12 januari 2001, om 

19.44 te Utrecht, Nederland. Een computer berekent met deze 

gegevens een exacte kaart van hemel en aarde voor deze plek 

en voor dit moment.  

Daarna begint het duiden: wat staat er in? Hoe interpreteer je 

dat? Wat herken je?  

http://www.inspiratiesite.nl/astro4.html
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ASTROLOGIE LEREN  
 
Begin met oefenen in het 
schrijven van de symbolen van 
de tekens en planeten.  
 
Je kunt gemakkelijk onthouden 
waar elke planeet thuishoort en 
al iets begrijpen van zijn aard als 
je het systeem van elementen en 
kruizen snapt.  
 
Voorbeeld de Ram: het symbool 
is rood gekleurd (element vuur).  
Hij hoort bij het hoofdkruis, het 
geel gekleurde kruis gevormd door 
de tekens Ram- Weegschaal en 
Kreeft-Steenbok.  
 
In de tekening zie je de vier 
elementen in de opvolging vuur - 
aarde - lucht - water (Ram Stier 
Tweelingen Kreeft; Leeuw is weer 
vuur, Maagd aarde enz.)  
 
De drie kruizen zijn hier 
weergegeven in: hoofd (geel), 
vast (oranje) en beweeglijk 
(blauw).  
 
Een planeet zal zich anders 
gedragen in een hoofd vuurteken 
(Ram) dan in een beweeglijk 
vuurteken (Boogschutter).  

LEESPLANKJE - met het astrologische alfabet  
 

De planeten, tekens, huizen en aspecten in onderlinge samenhang.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In elke horoscoop worden de 12 tekens van de Dierenriem afgebeeld, 

de 12 huizen (de gekleurde vakken) de 10 planeten (Zon a en Maan b 
noemen we voor het gemak ook planeet) en de relaties tussen de 
planeten: aspecten.  
Je zou kunnen zeggen, dat astrologie een alfabet hanteert van 12 
letters. Zo zie je bijvoorbeeld, dat het vierde teken, de Kreeft, 

correspondeert met het vierde huis en met de Maan: b D 4 Alle drie 
hebben ze gemeen, dat water (voelen) belangrijk is.  

 
Overeenkomsten in betekenis:  
1. Ram, Mars, Ascendant, 1e huis, vuur: persoonlijkheid, directe 

uitingen, spontaan optreden.  
2. Stier, Venus, aarde: basiszekerheid, stabiliteit, eigenwaarde, bezit.  
3. Tweelingen, Mercurius, lucht: mentale en communicatieve 
processen, spraak, begripsvorming.  
4. Kreeft, Maan, water: wortels, oorsprong, voedingsbodem, 
basisvertrouwen, Moeder.  

5. Leeuw, Zon, vuur: zelfexpressie, creativiteit, spel, kinderen.  

6. Maagd, Mercurius, aarde: reiniging en loutering, rituelen, 
gezondheid, werk.  
7. Weegschaal, Venus, lucht: besef van de ander in je leven, 
samenwerking, partnerschap en huwelijk.  
8. Schorpioen, Mars, water: omgaan met spanningen, crisis, 
emotionaliteit, seksualiteit, diepgang,overgave.  
9. Boogschutter, Jupiter, vuur: streven, zoeken naar betekenis, 

meningen, visie, godsbegrip.  
10. Steenbok, Saturnus, aarde: maatschappelijke status, normen en 
waarden, rollen, carriere. De Vader.  
11. Waterman, Saturnus, lucht: maatschappelijke groeperingen en 
opvattingen, de publieke ruimte, vriendschap.  
12. Vissen, Jupiter, water: bovenpersoonlijke en collectieve 

ervaringen. Jezelf vergeten, opofferen. 
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JE GEBOORTE HOROSCOOP   
 
Rond jouw wieg stond de cirkel 
van de Dierenriem, met daarin 
de planeten als feeën die hun 
geschenken - je gaven en 
opgaven - aan kwamen bieden. 
 
De Zon schenkt je innerlijk 
licht, Venus de capaciteit om 
lief te hebben, de oorlogsgod 
Mars de moed om voor jezelf 
op te komen. Jupiter geeft 
visie, Saturnus draagkracht.  
 

ZON EN MAAN  
 

De Zon staat voor zelf-
bewustzijn, zelfvertrouwen en 
warmte - maar ook voor de 
behoefte om op te willen vallen 
en een centrale positie in te 
nemen. De manier waarop je 
dat doet wordt aangegeven 
door het teken waarin de Zon 
staat en de aspecten die hij 
maakt.  
 
De Maan staat voor de 
behoefte aan geborgenheid en 
het opbouwen van een band 
met je omgeving - en het 
gedrag dat je bijvoorbeeld 
vertoont om je in gezelschap op 
je gemak te voelen. Ook hier 
zijn teken, huis en aspecten 
bepalend hoe dit uitwerkt.  
 
Zon en Maan samen is Nieuwe 
Maan, de energie van een 
nieuw begin. Zelfbewustzijn en 
gevoel liggen dan op één lijn.  
 
Het 'duiden', het overwegen 
en beschrijven van de verschil-
lende planeten (behoeften) in 
tekens (manier van reageren) 
en huizen (levenssituaties) is 
een ontzettend leuke en 
inspirerende kant van 
astrologie.  

In de astrologie leer je  

        om hiermee te spelen.  

In de horoscoop gaat het om de posities van de planeten, de 

drijfveren die vorm geven aan je leven.  

 

Een voorbeeld. In elke horoscoop staat Mars e ; hij geeft aan 

hoe je voor jezelf opkomt, hoe je conflicten aangaat en hoe je 

omgaat met boosheid. Nu zal deze pittige, stimulerende en 

confronterende oorlogsgod zich heel anders gedragen in het 

vurige teken Ram, een van zijn 'eigen tekens', dan in het 

gevoelige, beweeglijke waterteken Vissen.  

In Ram kan hij goed uit de voeten, misschien wel te goed, 

beheersing en binnen de perken blijven in emotie en ambitie is 

niet zijn sterke kant. In het gevoelige teken Vissen komt zijn 

vurige aard minder tot zijn recht, hij zal zijn energie vooral kwijt 

kunnen door bijvoorbeeld op te komen voor anderen.  

 

Een manier om dit te beredeneren is om te onthouden, dat een 

planeet zich anders zal gedragen in een hoofd vuurteken (Ram) 

dan bijvoorbeeld in een beweeglijk vuurteken (Boogschutter).  

Bovendien kan het in een horoscoop gemakkelijk gebeuren, dat 

zo'n  planeet bijvoorbeeld in een hoofd vuurteken staat maar ook in 

een beweeglijk huis …  

Zoals je ziet, met een beetje basiskennis is het aantal 

combinatiemogelijkheden al bijna oneindig groot.  

 

Planeten, tekens, huizen 

Bij elk teken en huis hoort een planeet, zoals hier in beeld 

gebracht. Een overzichtelijk systeem, waarin de samenhang is 

te zien tussen planeten, tekens en huizen. Bij de meeste tekens 

en huizen horen twee planeten, behalve bij Zon en Maan: 
Leeuw (5) en Kreeft (4). De later ontdekte planeten Uranus F , 

Neptunus i en Pluto j hebben in dit systeem een plekje 

gekregen respectievelijk bij de Waterman, de Vissen en de 

Schorpioen. Ze bleken er qua werking het beste bij te passen.  

 

De elementen en kruizen  

De tekens worden op verschillende manieren in groepen 

verdeeld:  

tweetallen (opposities van tekens en huizen die tegenover 

elkaar liggen, bijvoorbeeld de as Ram-Weegschaal of 1e-7e 

huis);  

drietallen (bijvoorbeeld de driehoek van vuurtekens Ram - 

Leeuw - Boogschutter);  

viertallen of kruizen (bijvoorbeeld de as Ram-Weegschaal met 

haaks er op de Kreeft-Steenbok as).  

 

Vier elementen - vier mensentypes  

De elementen stellen een bepaalde basisenergie voor, een 

energie soort. Om te bepalen welk element voor jou belangrijk 

is gaan we uit van de stand van de Zon in je horoscoop: je 

sterrenbeeld en het element waartoe dat behoort. Zo kun je 

vaststellen, of je een vuur, aarde, lucht of watertype bent.  

Elk van de vier elementen vertegenwoordigt een heel eigen 

wereld. We hebben ze alle vier ter beschikking, toch is de ene 

mens meer afgestemd op een bepaald element dan de ander.  

 

Uitgesproken types kom je zelden tegen, toch is bij elk mens 

wel een voorkeur te ontdekken.  

Meer hierover verderop: pool en tegenpool, je kernkwaliteiten 

en je sterrenbeeld.  
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Welk type ben jij?  

 
Vuur: ('warm') het aanstekelijke en enthousiaste van vuur vinden 
we terug in de tekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Dit zijn de 

'intuïtieve' vuurtypes.  
Aarde: ('koel') het nuchtere en praktische van aarde hebben de 
tekens Stier, Maagd en Steenbok gemeen. Dit zijn de' praktische' 

aardetypes.  
Lucht: ('droog') het mentale en communicatieve van lucht is terug 
te vinden bij de tekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Dit 
zijn de 'intellectuele' luchttypes.  
Water: ('vochtig') de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen 
vertonen overeenkomst in het gevoelsmatige en in persoonlijke 

betrokkenheid. Dit zijn de water of 'gevoelstypes.  

 

EEN HOROSCOOP LEZEN  

Deze horoscoop is getrokken voor de datum 

31 januari 1938, tijd 9.47 Amsterdamse Tijd 

te Soestdijk. Inderdaad, het is de horoscoop 

van Koningin Beatrix.  

Je ziet de Zon  a in Waterman  K staan; ze 

is dus een luchttype: mentaal, 

communicatief, sociaal. Vlak bij de Zon staat 

Venus d , Zon en Venus 'staan conjunct'. Om 

de charme van Venus is ze beroemd; 'Prinses 

Glimlach' werd ze vroeger genoemd.  

Venus is de godin van de harmonie en de 

schoonheid. Onze koningin is kunstzinnig, ze 

stimuleert jonge kunstenaars en ze is zelf een 

niet onverdienstelijk beeldhouwster. Dat is 

niet alles. Zon, Venus, Maan en Jupiter staan 

op een kluitje; we noemen dat een stellium. 

Het Waterman thema komt dus sterk naar 

voren door deze concentratie in één teken. 

Lastig om te duiden, omdat je meteen vier planeten, die elkaar 

onderling beïnvloeden, moet beschrijven. Je begint natuurlijk 

stuk voor stuk volgens het schema:  

 
Planeet: een basisbehoefte of motivatie  
Teken: die zich op een bepaalde manier uit  
Huis: in een bepaald levens- of ervaringsgebied.  
 

Voor de Maan in haar horoscoop levert dat de volgende tekst op  
Maan: gevoelens uiten en je op je gemak voelen door  
Waterman: op een relativerende, rationele manier  
Huis 11: in situaties waarin groepsnormen en gemeenschappelijke belangen 
voorop staan.  
 

Het elfde huis in de horoscoop gaat traditioneel over 

vriendschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het huis van 

de democratie. We kennen haar als een sociaal bewogen mens, 

maar ook dat wat afstandelijke en mentale is goed herkenbaar.  

 
Jupiter  f : optimisme, inspiratie, zingeving, levensvisie  

Waterman: op een relativerende, rationele manier  
Huis 11: in situaties waarin groepsnormen en gemeenschappelijke belangen 
voorop staan.  
 

Je ziet deze Jupiter vooral als stimulator van anderen: via haar 

Maan (als Moeder), via Venus als inspirerende kracht voor 

kunstenaars, via haar Zon als stabiele, opbeurende factor in een 

chaotisch politiek landschap. Zonder de veerkracht van Jupiter 

had ze dit zware ambt nooit kunnen dragen. Zon en Maan 

samen: Koning en Koningin in één!  
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DE HEMEL INSPIREERT 
het drama van de 21e eeuw 
is dat je de stad uit moet 
om de sterrenhemel te 
kunnen zien.  
 

In Nederland moet je zelfs 

het land uit - 's-nachts is 
het nergens meer echt 
donker.  
De hemel is onzichtbaar 
geworden!  
 

Zal er een wonder gebeuren? 
Wonderen gebeuren elke dag 
als je het wereldnieuws volgt 
in het licht van de 
buitenplaneten.  

Ram en Steenbok; Mars en Saturnus  

Bij haar geboorte rees het teken Ram boven de 

horizon. Haar Ascendant is dus A Ram:  

voortvarendheid en spontaniteit maken deel uit van 

haar persoonlijkheid. Leuk om te zien hoe deze 

vormvaste Waterman ook nog een Mars e in Ram 

heeft - een ongeduldig tikkende voet, een emotionele 

uitbarsting die onder het protocol gehouden moet 

worden. Want ook Saturnus g staat daar, de planeet 

van de beheersing en de discipline maar ook van de 

faalangst. Zo'n samenstand (conjunctie aspect) 

brengt twee totaal tegenstrijdige behoeften bij 

elkaar: de behoefte aan bewegingsvrijheid, aan uitdaging en je 

eigen zin doen (Mars) - gekoppeld aan de behoefte aan 

structuur (Saturnus) - en dat in het vrijgevochten teken Ram, 

dat je sowieso de impuls geeft om alles op je eigen manier te 

doen. Zowel gedreven als geremd - herken je daar iets van bij 

haar?  

Saturnus is 'factor 10 en 11' hij hoort bij het tiende teken en bij 

het tiende huis en het element aarde, maar ook bij de 

Waterman en het elfde en het element lucht. De aarde-kant van 

Saturnus is de bestuurder; de lucht kant de rationele 

onderzoeker en wetenschapper.  

Inderdaad komt ze altijd heel gestructureerd over, want er zijn 

nog meer heel herkenbare Saturnale kanten: je ziet Mercurius c 
in Steenbok staan in huis 10: haar manier van praten c is 

formeel, ernstig en gestructureerd zoals iedereen weet die wel 

eens naar de Troonrede heeft geluisterd.  

 

 s  De Zon in je Horoscoop   de weg naar jezelf  

De Zon is de kern van je wezen en verbonden met je hart. Hij 

symboliseert je diepste behoefte: het gevoel te hebben tot je 

recht te komen als een uniek individu met de kracht om die 

individualiteit in de wereld tot uitdrukking te brengen. Daarmee 

verbonden is een intense behoefte om trouw te blijven aan 

jezelf, om gezien en gehoord te worden; aan respect en 

waardering.  

Eergevoel, trots, zelfrespect en eigenwaarde zijn je 

aangeboren; allemaal kwaliteiten van je hart. En: je hart is 

kwetsbaar, je kunt worden afgewezen of beschaamd en 

daarover de rest van je leven lopen wrokken en mokken zodat 

je diepste behoefte zich niet kan realiseren.  

Je innerlijke Zon komt tot uiting in alles wat creatief is en wat 

stijl, eigenheid en flair heeft.  

 

JE STERRENBEELD: 

               jouw Zon in je geboorteteken  

 

Zon in tekens en huizen  

Zon in Ram is het meest zichzelf (Zon) door ondernemend en 

enthousiast te zijn (Ram). Wanneer je helder hebt hoe Zon in 

teken zich wil uiten, kun je daarna gaan kijken op welk 

levensgebied (huis) deze Zon zich zal willen richten.  

Zon in Ram in huis 1 (je uiterlijk en hoe je overkomt op 

anderen) zal spontaan en stimulerend overkomen op anderen 

en een sportieve uitstraling hebben. Zon in Ram in huis 4 stopt 

veel enthousiaste energie in zijn huis, het gezinsleven en de 

relaties met familieleden. Zon in Ram in huis 10 uit zijn energie 

in het opbouwen van een positie en het verwerven van aanzien 

in de wereld. De stand van de Zon vertelt dus hoe deze 
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… EN IN DE HOROSCOOP 
 
Al deze planeten staan in het 
zevende en achtste huis. 
Verderop zie je nog Mars, hij 
staat in het 9e huis.  
 
Mercurius staat altijd dicht bij 
de Zon, je mag van geluk 
spreken als je hem een keer 
laag in de ochtend of 
avondschemer waar kunt 
nemen.  
Meestal moet je daarvoor naar 
zuidelijke landen met een 
heldere hemel.  

PLANETEN 
IN DE AVONDHEMEL …  

 
Dit is in de avond van 25 

november 1984; een bijzondere 
stand van de planeten. De Zon 
is onder, hij staat in het zesde 
huis. Mercurius is al bijna 
onder, de Maan, Venus en 
Jupiter staan vlak bij elkaar.  
 
 
Zie hieronder hoe dit in de 
horoscoop wordt weer 
gegeven.  

basisbehoefte uitwerkt in je leven en ook, waar de problemen 

liggen die overwonnen moeten worden op je weg naar 

zelfverwerkelijking. Zie de teksten hieronder.  

 
 Zon in Ram 

originaliteit en het nemen van initiatief zijn voor jou manieren om je eigen 
kracht te ontdekken. Je moet mogelijkheden vinden om je enthousiasme, 
visie en idealisme op uit te kunnen leven. Problemen ontstaan als je teveel 
rekening moet houden met anderen of als er onvoldoende ruimte is voor 
vernieuwing, daadkracht en het nemen van eigen beslissingen.  
 
 Zon in Stier 

voor jou is leven gestaag bouwen aan innerlijke stevigheid en eigenwaarde 
en regelmatig de voldoening smaken iets moois tot stand te hebben 
gebracht. Creëer omstandigheden waarin je 'eigen baas' kunt zijn en je met 
trots kunt kijken naar je eigen werk en neem de tijd om op je eigen manier 
ervaring op te doen. Problemen ontstaan als er teveel druk op je wordt 
uitgeoefend, bijvoorbeeld in een omgeving waar je te weinig gelegenheid 
krijgt om je eigen tempo, doel en richting te bepalen.  
 
 Zon in Tweelingen 

contacten met allerlei soorten mensen en opvattingen zijn noodzakelijk voor 
je om je aangeboren nieuwsgierigheid te bevredigen. Je moet mogelijkheden 
vinden om je mentale alertheid en je behoefte aan afwisseling uit te kunnen 
leven. Problemen ontstaan als je niet volkomen vrij kunt bewegen en 
communiceren; als je te maken krijgt met vooroordelen of als je brede 
belangstelling en contactuele vaardigheden niet uit de verf kunnen komen.  
 
 Zon in Kreeft 

je verbonden voelen met anderen, zorg, meeleven en voeden zijn voor jou 
manieren om je eigen gevoelige aard te ontdekken en daarin minder 
kwetsbaar te zijn. Warmte en persoonlijk contact ontwikkel je het best in 
situaties waarin je een band kunt opbouwen en waarin traditie, wortels en 
geschiedenis een belangrijke rol spelen. Problemen ontstaan als je 
verwachtingen niet realistisch zijn zodat je te laat door hebt dat je 
vertrouwen wordt beschaamd of als je te maken krijgt met een koude, 
afstandelijke omgeving.  
 
 Zon in Leeuw 

voor jou is het zaak een plek te veroveren waar je kunt stralen en je het 
gevoel hebt bijzonder te zijn of een speciale bijdrage te leveren. Het is 
belangrijk voor je om jezelf en anderen stimuleren om origineel te zijn en 
ieders unieke manier van zijn te waarderen. Problemen ontstaan als je 
voortdurend de tweede viool moet spelen of terecht komt in een omgeving 
waar een eigen, charismatische stijl van optreden niet wordt gewaardeerd.  
 
 Zon in Maagd 

het verwerven van praktische kennis en vaardigheden is voor jou de weg om 
tot een gevoel van harmonie met jezelf en je omgeving te komen. Je bereikt 
dat het beste door situaties te creëren die je leer- en nieuwsgierigheid 
stimuleren en waarin je jezelf nuttig kunt maken. Problemen ontstaan als er 
te weinig orde en regelmaat in je leven is; bijvoorbeeld in een chaotische 
omgeving waarin alles voortdurend op een onvoorspelbare manier 
verandert.  
 
 Zon in Weegschaal 

een goede verstandhouding, harmonie en schoonheid zijn essentieel om je 
het gevoel te geven dat je tot je recht komt. Het is belangrijk voor je om 
actief bezig te zijn jouw visie op een mooiere, rechtvaardige en op 
samenwerking gerichte wereld gestalte te geven. Problemen ontstaan als je 
je goede bedoelingen in twijfel laat trekken; bijvoorbeeld in een omgeving 
die wordt beheerst door intriges en onderhuidse spanningen.  
 
 Zon in Schorpioen 

de intensiteit van leven ervaren en het doorgronden van diepere motivaties 
en gevoelens is voor jou de weg om je eigen kracht, moed en 
doorzettingsvermogen te ontdekken. Creëer omstandigheden waarin je 
vermogen om scherp te analyseren en er geen doekjes om te winden tot zijn 
recht kan komen. Problemen ontstaan als je cynisch wordt en de intense 
gevoelens van jezelf en anderen ontkent of alleen maar negatief kunt 
waarderen of in situaties waarin je behoefte aan privacy, autonomie en 
emotionele betrokkenheid niet worden gerespecteerd.  
 
 Zon in Boogschutter 

het leven is een letterlijke of figuurlijke ontdekkingstocht om kennis op te 
doen en een brede oriëntatie te ontwikkelen. Situaties die perspectief bieden 
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ZELFKENNIS 
Van elk van de planeten kun je 
aan de hand van de horoscoop 
een beeld vormen van de 
manier waarop ze zich uiten. Je 
verstand en je manier van 
denken en praten (Mercurius), 
je vermogen om lief te hebben 
en relaties aan te gaan (Venus) 
en hoe je met conflicten 
omgaat (Mars) zijn 
basisbehoeftes die elk mens 
bezit.  
 

JE HOROSCOOP  
LATEN LEZEN 

 
Een verrassende manier om 
kennis te maken met jezelf.  
Hoe kun je beter gebruik 
maken van je gaven; waar 
liggen mogelijkheden om 
innerlijke tegenstrijdigheden op 
te lossen?  
 
Welk talent wil zich 
ontwikkelen, wat is aan 

verandering toe, hoe zit het 
met je relaties en waar liggen 
mogelijkheden voor groei? Je 
horoscoop is een bron van 
inspiratie als het gaat om je 
persoonlijke ontwikkeling.  

en je enthousiasme aanwakkeren zijn nodig om je in je element te voelen. 
Problemen ontstaan als je omgeving te weinig afwisseling en uitdaging biedt 
of te weinig vrijheid om diverse kennis- en ervaringsgebieden met elkaar te 
verbinden.  
 

B Zon in Steenbok 

verantwoordelijkheid dragen is voor jou de weg om zelfrespect en een 
gevoel van eigenwaarde en autoriteit te ontwikkelen. Je komt het beste tot 
je recht in situaties waarin aan iets gewerkt wordt dat tastbaar en duurzaam 
is en waarin praktische beslissingen genomen moeten worden die van 
belang zijn voor anderen. Problemen ontstaan als je onvoldoende 
mogelijkheden hebt invloed uit te oefenen en als je leefomgeving te weinig 
gericht is op concrete, realistische doelen.  
 
 Zon in Waterman 

ontplooiing, vernieuwing, gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en innerlijke 
beschaving zijn kernthema's in jouw leven. Door je idealen in praktijk te 
brengen worden ze helder voor je. In een omgeving die gericht is op 
bewustwording en verandering kom je het beste tot je recht. Problemen 
ontstaan als 'iedereen in zijn waarde laten' betekent dat je niet gaat staan 
voor wat jij wilt of als je ruimdenkende en hervormende ideeën te weinig 
weerklank vinden.  
 
 Zon in Vissen 

fantasie, inlevingsvermogen, afgestemd zijn op het geheel, mystiek en 
poëzie zijn inspiratiebronnen in jouw leven. Het is belangrijk voor je om je 
rijke innerlijke leven en besef van andere dimensies te voeden met 
artistieke, humanitaire of wetenschappelijke activiteiten en daarin zelf ook 
een bijdrage te leveren. Problemen ontstaan als je misbruik laat maken van 
je zachtmoedige, meegaande aard; sceptisch wordt vanwege de pijnlijke 
confrontatie tussen je hoge idealen en de teleurstellende praktijk of als je in 
situaties verzeilt raakt waar harde, zakelijke confrontaties gewoon zijn.  
 

 d  De Maan in je Horoscoop  leren om je thuis te voelen 

  en je gevoelens te uiten  
Van ons Maangedrag zijn we ons doorgaans het minst bewust. 

Bij de Maan gaat het om gewoontes waar je op terugvalt om je 

zeker te voelen en een situatie te creëren waarbij jij je prettig 

voelt. Een instinctieve behoefte aan warmte, veiligheid en 

emotionele voeding. Maar ook aan ritme en regelmaat, aan een 

bepaalde sfeer. In onze jeugd is deze behoefte meer openlijk en 

direct; later meer subtiel aanwezig in onze drang ergens bij te 

horen, gevoelens te delen en ons beschermd te weten door 

banden met familie, vrienden of naasten. Onze Maan komt tot 

uiting in alles wat ons een gevoel van veiligheid en bescherming 

kan bieden. De stand van de Maan vertelt hoe deze 

basisbehoefte uitwerkt in ons leven en ook, waar we onze 

gevoeligheden en kwetsbare plekken kunnen vinden.  

Op de website vind je een aantal duidingen voor de Maan op 

www.inspiratiesite.nl/maankalender.html  

 

DE MAANKALENDER  

Als je meer wilt weten over de werking van de Maan in je 

horoscoop bestel dan de Maankalender. Dit is een kalender 

waarin je van maand tot maand kunt zien welke thema's in 

jouw leven belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.  

Hij is gebaseerd op je horoscoop; als je hem besteld moet je je 

gegevens doorgeven, zodat een berekening gemaakt kan 

worden.  

Veel mensen hebben gevoelsmatig contact met de Maan, ze 

merken wanneer het nieuwe of volle Maan is. De Maankalender 

is en uniek middel om de invloed van de Maanfasen in je leven 

te volgen en er gebruik van te maken.  

 

Nieuwe en Volle Maan  

Als Zon en Maan bij elkaar komen is het Nieuwe Maan. Van 

oudsher werd dit moment beschouwd als een krachtige impuls 

voor verandering. Nieuwe Maan is een nieuw begin; een tijd om 

http://www.inspiratiesite.nl/maankalender.html
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VENUS IN DE TRAM  
 

De planeten waren vóór de 
komst van het kunstlicht 
zichtbaar en ook hun symboliek 
was gemeengoed. Venus, Mars 
of Saturnus kon je vroeger bij 
wijze van spreken elke dag op 
straat tegenkomen: een mooie 
vrouw, een soldaat, een 
grijsaard.  
 
Overal waar handel werd 
gedreven of nieuws 
uitgewisseld, zoals op markten, 
op beurzen en in cafés, stond 
wel een beeldje van Mercurius, 
de god van de handel en de 
ondernemingsgeest. Alles wat 
mooi en zacht is en lekker ruikt 
had de kwaliteit van de planeet 
Venus; alles wat scherp is en 
naar ijzer en oorlog smaakt was 

gewijd aan de oorlogsgod Mars. 
Venus verbindt, is erotisch van 
aard; Mars is vurig, prikkelend, 
veroverend en snel.  
 
Als je met astrologische ogen 
om je heenkijkt zit opeens 
Venus naast je in de tram. De 
Maangodin kijkt je bij de 
kapper onderzoekend aan; 
Saturnus staat te wachten bij 
het stoplicht en Mars heeft zich 
zojuist vermomd als die jonge 
vurige aanbidder die zijn meisje 
stralend aankijkt.  

te zaaien, dingen helder te krijgen en anders aan te pakken. 

Elke maan(d) opnieuw. Zo'n nieuwe Maan valt altijd in een van 

de 12 huizen van je horoscoop, dat daardoor krachtig wordt 

geactiveerd. Je krijgt deze Maankalender daarom met een 

berekening om te kunnen zien in welke in welke huizen 

(ervaringsgebieden) van je horoscoop de nieuwe Manen vallen. 

De berekening is voor een heel jaar. Zo leer je zowel je 

horoscoop beter kennen als het kosmisch ritme in je leven!  

 

Volg het Maanjaar in je geboorte horoscoop 

Gedurende het Maanjaar komt elke maan(d) een belangrijk 

thema in je leven centraal te staan. Het is dan JOUW TIJD om 

aandacht te geven aan:  

 

Huis   Maandthema:  
1…...je uitstraling en je voorkomen  

2… ..je inkomen, je talenten en bezittingen  
3… ..je contacten met anderen  
4… ..je plek, je huis, gezins- en familiebanden  
5… ..speelsheid, liefde, avontuur, uitdaging en romantiek 
6 …..je werk, je collega's en je gezondheid  
7…. .je partner, je relaties, samenwerking met anderen  
8… ..het verwerken van spanningen en emoties  
9…. .je studie, je levensvisie, ontplooiing en reizen  
10….je positie, je ambities en je carrière planning 
11….je vriendschappen, netwerken, je populariteit  
12….tot jezelf komen, inkeer, innerlijke stilte  
 

De Maankalender is, ook als je niets weet van astrologie, een 

aanrader; ook als je een leuk cadeautje zoekt bijvoorbeeld.  

 

AC  Je Ascendant de ontwikkeling van je persoonlijkheid 

Het 1e huis laat zien hoe je over komt op anderen en hoe je 

reageert als er iets nieuws op je afkomt. Je Ascendant is het 

begin van het 1e huis. In de tekening wordt dit altijd 

aangegeven door AS of ASC.  

Je Ascendant staat altijd in een bepaald teken van de 

Dierenriem. Dit teken bepaald de werking van het eerste huis. 

Met een Stier Ascendant kom je bedaard en rustig over op 

anderen. In nieuwe situaties ben je niet gemakkelijk van je stuk 

gebracht. Een Ram Ascendant heeft veel minder geduld en zal 

primair reageren, een Weegschaal Ascendant heeft een 

verzoenende houding.  

 

De spirituele betekenis van je Ascendant  

Je Ascendant beschrijft zowel je opstelling naar buiten als de 

manier waarop je omgeving je graag ziet. Via je Ascendant geef 

je vorm aan het leven op aarde. De Ascendant kun je dan ook 

zien als een vorm, een ‘persona’; je persoonlijkheid. Door de 

positieve kenmerken van je Ascendant teken te ontwikkelen 

ontstaat de mogelijkheid om je Zon (je wezen), je Maan (je ziel) 

en je persoonlijkheid (Ascendant) met elkaar in 

overeenstemming te brengen.  

Als zelfbescherming en het verdedigen van je grenzen de 

overhand krijgen in je persoonlijkheid, dan blijft er weinig 

ruimte voor groei en verandering. Je bent dan eigenlijk alleen 

gericht op overleven. Zowel de manier waarop je jezelf 

afschermt als de manier waarop je ontplooiing en groei kunt 

bevorderen worden aangegeven door je Ascendant teken. 

 

DE HUIZEN  

De huizen zijn genummerd van 1 - 12 en stellen levensgebieden 

voor waarop de Planeten (behoeften en eigenschappen) in de 
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ASPECTEN 
De cirkel van de horoscoop is in 
12 stukken van 30° verdeeld. 
Zoals je ziet zijn de 
belangrijkste aspecten steeds 
veelvouden van 30°. Het sextiel 
is 1/6 (sex is zes) van de cirkel. 
Ook de namen 'vierkantsaspect' 
en 'driehoek' worden in 
onderstaande tekening 
duidelijk: ze maken deel uit van 
de vierkanten en driehoeken 
die in de cirkel getekend 
kunnen worden.  

Tekens (manieren waarop deze eigenschappen zich uiten) zich 

zullen richten. Bijvoorbeeld:  

Huis 1 gaat over je uiterlijk, 2 = eigenwaarde en bezittingen,  

4 =  je huiselijke omstandigheden, je familie, 7 = je relaties en 

je partner, 10 = je maatschappelijke positie en je autoriteit. Zie 

de steekwoorden hiervoor bij de Maankalender en het volgende 

overzicht.  

 

Kernwoorden: vereenkomsten tussen de horoscoopfactoren 

Huis  Teken  Element  Kruis  Planeet  Gemeenschappelijk principe  

1 Ram  Vuur Hoofd h Mars  
stimulerend, initiatief nemen, pionieren, 
opstandig 

2 Stier Aarde Vast g Venus  vasthoudend, kalmeren en genieten   

3 Tweelingen Lucht  Beweeglijk  f Mercurius  communicatief, vlot verstandelijk, veelzijdig  

4 Kreeft Water  Hoofd d Maan 
verzorgend, persoonlijk, beschermend, 
moederlijk  

5 Leeuw Vuur  Vast s Zon  
hartelijk , demonstratief, leidend, een centrale 
rol nemen,  

6 Maagd Aarde  Beweeglijk  f Mercurius ordenend, hulpvaardig, selectief, bescheiden  

7 Weegschaal Lucht  Hoofd g Venus 
evenwichtig, bemiddelend, rechtvaardig, 
tactvol  

8 Schorpioen Water  Vast h Mars 
indringend, intensiverend, confronterend, 
moedig 

9 Boogschutter Vuur  Beweeglijk  j Jupiter levendig, enthousiast, opbeurend, openhartig  

10 Steenbok  Aarde  Hoofd S Saturnus beheerst, regelend, vaderlijk, verantwoordelijk  

11 Waterman  Lucht  Vast S Saturnus sociaal, ruimdenkend, relativerend, begripvol 

12 Vissen  Water  Beweeglijk  j Jupiter  inlevend, aanvoelend, fantasievol, accepterend 

 

Planeten: de aspecten  

Planeten stellen de drijvende krachten voor die mensen, 

organisaties en naties bezielt. Ze zijn als de organen in het 

lichaam, de organen van de staat, zoals het leger (Mars) de 

wetgevende macht (Jupiter), de rechterlijke macht (Saturnus). 

Hun positie in teken en huis van de horoscoop vertelt hoe ze 

zich willen uiten. Ook de onderlinge verhoudingen zijn 

belangrijk: de aspecten. Als twee planeten een aspect vormen 

beïnvloeden ze elkaar wederzijds.  

Als de erotiserende Venus en de veroveraard Mars in de 

horoscoop een contact maken (aspect) wordt Venus wat 'Mars-

achtiger', assertiever en prikkelender en Mars krijgt van Venus 

wat charme en sensualiteit mee. Altijd blijft dan de vraag of de 

persoon dit in zijn leven en in zijn 

cultuur vrij kan uitleven of niet - en 

ook of de rest van de horoscoop hier 

in mee kan.  

 

Transits: relatiepatronen  

Aspecten zijn de hoeken in graden 

tussen de planeten of met de 

Ascendant. De hoeken worden 

verkregen door de cirkel van 360° te 

delen door 12. Zo ontstaan bepaalde 

betekenisvolle hoeken, zoals het 

sextiel aspect 60°, het vierkant 90° en 

de driehoek 120°. Elk aspect beschrijft 

een type relatie tussen twee planeten. 

In het vierkant en de oppositie zit 

meer frictie en weerstand dan in een 

driehoek of sextiel.  
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De 'vloeiende' aspecten sextiel en driehoek geven een goede 

samenwerking tussen de planeten. Een driehoek tussen Zon 

(jezelf zijn) en Mars (voor jezelf opkomen) geeft dus een 

gemakkelijke manier van zelfbevestiging. Bij een vierkant of 

oppositie tussen die twee merk je, dat de uitingswijze van de 

Zon nogal eens botst met die van Mars. Voorbeeld: Zon in 

Kreeft is geïnteresseerd in goede verstandhouding en 

gevoelscontact met mensen; Mars in Ram heeft de neiging van 

zichzelf uit te gaan en niet in de eerste plaats rekening te 

houden met anderen. Voordeel van deze frictie is wel, dat de 

confrontatie met deze tegenstelling je leert om hierin bewuste 

keuzes te maken.  

 

De orb van aspecten  

Elk aspect heeft een werkingsgebied, de orb. Voor de majeure 

of voornaamste aspecten zoals het vierkant, de driehoek en de 

oppositie is dat is dat 8°. De Zon op 0° in het teken Ram maakt 

dus een vierkantsaspect met Mars op 8° in Kreeft - maar als 

Mars op 9° staat is het geen aspect meer. Wel staan ze in 

tekens die haaks op elkaar staan; de uitwerking daarvan is veel 

minder heftig dan bij een exact aspect.  

 

TRANSITS: TIJDELIJKE ASPECTEN  

Transit betekent passage. De geboorte horoscoop is een foto 

van een bepaald moment in ruimte en tijd. De planeten staan 

niet stil, ze bewegen door de Dierenriem en maken steeds weer 

andere aspecten met elkaar, ze gaan ook andere tekens in en 

andere huizen. Al deze bewegingen worden transits genoemd. 

Zie het volgende voorbeeld van de horoscoop van de oprichter 

van WikiLeaks.  

 

Horoscoop met transits van  

Julian Assange, oprichter WikiLeaks  

De binnenring is de geboortehoroscoop van 

Julian Assange; de buitenring geeft de 

planeetstanden weer op de dag van zijn 

arrestatie: 7 december 2010.  

De geboortedag is 3 juli 1971 in Townsville, 

Queensland, Australië. Hij bracht een groot 

deel van zijn jeugd door op Magnetic Island. 

Zijn ouders runden een reizend theater.  

Zijn geboortetijd is niet bekend, hoewel 

iemand die anoniem wilde blijven zegt, dat hij 

inzage heeft gehad in het geboorteregister en 

de tijd heeft 'gelekt' naar een astrologisch 

tijdschrift. Voor de meeste astrologen is dit 

onvoldoende zekerheid, zodat alleen wordt 

gewerkt met de horoscoop van 12 uur in de 

middag.  

 

De Ascendant, de huizenverdeling en de 

exacte stand van de Maan zijn daardoor 

onzeker. Ontzettend jammer: in deze 12-uurs horoscoop staat 

dwarsligger en provocateur Uranus h heel treffend op de 

Ascendant!  

 

Wel zie je deze Uranus  h 9°31'G hier een vrijwel exact 

vierkantsaspect maakt (orb is 1°) met de Zon a 10° 32' D , 

wat een identiek thema oplevert: iemand die wars is van gezag 

en zijn eigen weg gaat.  
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DE KWALITEITEN  
VAN HEMEL EN AARDE 

 
Zoals je ziet liggen de wortels 
van de astrologie in het 
herkennen van de kwaliteiten 
van hemel en aarde in de 
levende natuur en in jezelf.  
 
Deze kwaliteiten worden in de 
astrologie planeten genoemd. 
In de horoscoop duiden ze 
psychologische functies, 
drijfveren en behoeften aan. 
Planeten zijn universeel: je 
komt ze overal om je heen 
tegen als archetypen, 
oerkrachten die zich 
voortdurend manifesteren in 
het leven van alledag.  
 
Overal waar mensen bij elkaar 
zijn herken je ze in de rollen 
die de situatie vereist:  
Zon leiderschap, een centrale 
rol vervullen  
Maan zorgen en beschermen  
Mercurius praten, nieuws 
uitwisselen  
Venus toenadering en affectie, 
flirten  
Mars uitdagingen en activeren, 
veroveren  
Jupiter mogelijkheden, iets in 

het vooruitzicht stellen  
Saturnus regels, structuur en 
verantwoordelijkheid  

Neptunus i en Jupiter f conjunctie in de radix  

Je ziet deze beide planeten in zijn radix horoscoop aan het eind 

van de Schorpioen staan. Als je kijkt of er nog meer planeten 

aan het eind van een teken staan, dan zie je dat Pluto 

(confronteren) hiermee een sextiel vormt, Mercurius (denken) 

een driehoek, Venus (relaties) een inconjunct, Mars (actie) een 

vierkant.  

Deze beide planeten hebben dus veel invloed in zijn leven. In 

steekwoorden (zie het overzicht hiervoor) volgens het schema:  

 
Planeet: een basisbehoefte of motivatie  
Teken: die zich op een bepaalde manier uit  
Huis: (we weten (nog) niet in wel huis deze planeten staan)  
 
Jupiter: je levendigheid, je enthousiasme, uit zich op een  
in het teken Schorpioen: indringende, confronterende manier  
En wordt beïnvloed door:  
Neptunus: behoefte aan spirituele ervaringen, aan vervolmaking en 
vervulling, uit zich op een  
in het teken Schorpioen: indringende, confronterende manier  

 

Dit beginnetje smaakt op zijn minst naar meer. Deze beide 

planeten brengen elk een massa emotie en mysterie met zich 

mee; samen zetten ze heel wat in beweging. Je hebt hier zowel 

je verbeeldingskracht als je nuchtere verstand nodig om een 

objectief beeld te schetsen van de mogelijkheden.  

Een wat meer uitgebreide duiding gaat als volgt:  

 
Jupiter: de behoefte om het leven zin te geven, je blik te verruimen, 
kansen en mogelijkheden te zien en te benutten. Steekwoorden: optimisme, 
inspiratie, zingeving, levensvisie, grootmoedigheid. In zijn schaduw huizen 
grootspraak, voorbarigheid, teveel ineens willen, geen grenzen zien of 
kennen. Jupiter heeft een religieuze, verbindende kant, hij wil graag 'goed 
doen', de wereld mooier maken.  
Schorpioen: is een naar binnen gericht teken. Jupiter in Schorpioen zoekt 
naar verbreding en verdieping van het gevoel en naar situaties en impulsen 
die hem dit kunnen geven. Schorpioen heeft de behoefte om eerst zelf te 
verwerken wat hem raakt, vandaar dat uitingswijzen van planeten in dit 
teken altijd en een wat gesloten en intens karakter hebben. Aangezien 
Schorpioen onder de oppervlakte van schone schijn opereert, moet hij vaak 
enig wantrouwen overwinnen in contact met anderen.  
De schaduwkant van Schorpioen energie is dan ook achterdocht, 
geslotenheid, geheimzinnigheid, wraakzucht.  
 
Neptunus: is een meer collectieve invloed. Hij voedt de behoefte aan 
mystiek in ons, hij gaat over spirituele verbondenheid met de essentie van 
het bestaan. Deze behoefte aan vergeestelijking en onthechting geeft 
gemakkelijk onvrede met de sleur van alledag. Toch is dit een bron van 
plezier in kunst, creatieve beroepen en spirituele zaken. Hij geeft een sterke 
ontvankelijkheid, een verlangen naar universele liefde en inspireert om op 
zoek te gaan naar vervulling.  
Zijn schaduwkant is kenbaar in escapisme, onvrede met alles, 
onvervuldheid, wensdenken, vervaging, zweverigheid, ongrijpbaarheid. De 
verhoogde gevoeligheid en mediamieke ontvankelijkheid maken ook vatbaar 
voor achterdocht. Neptunus zet je een roze bril op - maar geeft tenslotte 
ook de teleurstelling als de harde werkelijkheid je inhaalt.  
 
Samen: geen gemakkelijke combinatie. Beiden inspireren, geven de 
behoefte om boven jezelf uit te stijgen en bevorderen een geïdealiseerde 
kijk op het leven. Hoewel uiterst inspirerend maken ze ook dat je 
gemakkelijk in een eigen universum verzeilt raakt waar je het contact met 
de realiteit verliest. In Karen Hamakers aspectenboek staat over deze 
combinatie: 'we lopen het gevaar mogelijkheden en verbeteringen ook daar 
te zien (Jupiter) waar ze niet zijn of waar ze zich onjuist aan ons voordoen 
(Neptunus) door bijvoorbeeld een valse voorstelling van zaken.'  
Samen creëren ze dan ook gemakkelijk een sfeer waarin men overal 
complotten ziet, er ontstaat een overspannen sfeer van wantrouwen en 
eindeloze beschuldigingen. Als ze eenmaal in deze schaduwenergie zijn 
terecht gekomen is het uiterst lastig om hier weer uit te komen.  
 

Zonder twijfel zijn de bedoelingen van Julian Assange goed. Hij 

vermoedt dat overheden altijd vuil spel spelen en wil de wereld 
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ASTROSOFIE  
 
Astrosofie is de kennis die in de 
astrologie verzameld is. Voor 
veel mensen is het verrassend, 
dat de astrologie daarbij niet 
uit gaat van 'planeten' als verre 
hemellichamen maar als 
natuurkrachten die op aarde 
werkzaam zijn. In navolging 
van de Zwitserse psycholoog 
Carl Gustav Jung worden deze 
natuurkrachten ook wel 
archetypen ('oervormen') 
genoemd.  
 
Laten we als voorbeeld Venus 
en Mars nemen. Kortweg kun je 
zeggen, dat Venus liefde is en 
Mars oorlog. Je kunt ook inzien 
dat dit twee tegengestelde 
natuurkrachten zijn die 
voortdurend op elkaar 
inwerken.  
 
Venus - het vrouwelijke 
principe - is een natuurkracht 

die zichtbaar en voelbaar is in 
alles wat mooi is en lekker 
ruikt; het prikkelende en 
scherpe van Mars-energie zit in 
een opkomende storm, in alle 
scherpe uitsteeksels, in de 
kleur rood, in stoeien, wedijver 
en ruzie.  
 

VENUS EN MARS 
 
Als je zegt dat iets typisch 
'Venus' is of 'Mars' gebruik je 
een soort steno om een 
bepaalde ervaring of 
verschijnsel aan te duiden dat 
deze kenmerken vertoont.  
 
De planetaire energieën zoals 
ze in de astrologie op een 
beeldende manier worden 
beschreven omvatten alle 
facetten van menselijke 
ervaring.  
 
In de klassieke literatuur, 
muziek, kunst en theater kom 
je Venus, Mars, Mercurius, 
Jupiter en Saturnus enz. volop 
tegen als een verbeeldingrijke 
manier om deze 
natuurkrachten te beschrijven.  

verbeteren door dit aan het licht te brengen. Veel mensen zijn 

het met hem eens.  

WikiLeaks is opgezet in 2006, het jaar dat Jupiter en Neptunus 

weer een aspect maakten met elkaar (een vierkant). In de radix 

horoscoop van Julian maakte de transiterende Jupiter toen een 

conjunctie met de radix f i (een transit van Jupiter geeft 

nieuwe impulsen en nieuwe kansen voor ontplooiing; de 

samenstand werd geactiveerd) en Neptunus maakte 

tegelijkertijd een conjunctie met Mars: 'geïnspireerde actie'.  

 

In de horoscoop van WikiLeaks die dat jaar werd opgericht is 

het vierkant tussen Jupiter en Neptunus dus van meet af aan 

aanwezig. Zowel Julian zelf als zijn geesteskind worstelen 

daarom met deze ongemakkelijke combinatie. Beiden 

vergroten, vervagen en mystificeren; bovendien zijn ze 

bovenpersoonlijk; al gauw bemoeit het collectief zich ermee en 

heb je geen greep meer op je persoonlijke proces hierin.  

 

Transits: arrestatie en proces  

Julian Assange heeft zijn radix Zon s in het begin van het teken 

Kreeft (op 11° om precies te zijn). In de buitenring zie je de 

standen op de dag van zijn arrestatie in Londen om 10.30 in de 

ochtend. Opvallend is het kluitje planeten tegenover zijn Zon: 

Mars, Maan, Mercurius en Pluto. Daar is duidelijk wat aan de 

hand: zowel korte transits (Maan b is na een dag buiten orb) als 

langdurige (Pluto j is een proces van jaren).  

 

Pluto staat al vanaf januari 2008 in de Steenbok en blijft tot 

2018 actief in aspect met zijn Zon. Ook de Maansknoop m staat 

daar, een teken dat dit jaar rond dit punt verduisteringen plaats 

vinden. Ik wil maar zeggen, bij een belangrijke gebeurtenis is 

nooit sprake van maar één transit; gewoonlijk zijn er diverse 

indicaties.  

 

Opmerkelijk natuurlijk, dat de man die gezocht wordt voor het 

verklappen van de intieme geheimen van landen nu vervolgd 

wordt voor zijn eigen intieme escapades. Natuurlijk zijn hierover 

weer allerlei complottheorieën in omloop - typisch voor het 

energieveld dat door Pluto en Neptunus wordt opgeroepen. In 

de buitenring zie je ook de transiterende planeten Jupiter en 

Uranus in Vissen tegenover zijn radix Pluto eind Maagd staan: 

alles wat Plutonisch is in zijn leven (en dus heftig, verborgen, 

provocerend) wordt geactiveerd.  

 

Assange in de ban van Pluto  

Pluto is in de mythologie de god van de onderwereld, de Hades; 

hij brengt aan het licht wat verborgen is, maar hij sleurt je ook 

de diepte in. Hij wordt in verband gebracht met processen die 

leven, dood en geboorte beheersen en daarmee ook de 

seksualiteit en voortplanting. Steekwoorden zijn: fascinatie met 

macht, met beheersing. Obsessief gedrag, dwangmatig 

problemen maken, achterdocht. Gevaar zoeken, taboes 

doorbreken, provoceren. Noodzaak om dingen tot de grond toe 

af te breken, een totale verandering door te maken.  

In de radix horoscoop van Julian Assange staat Pluto eind 

Maagd in sextiel aspect met Jupiter-Neptunus. Pluto voedt dus 

deze samenstand met intense gedrevenheid.  

 

Proces: transit Pluto tegenover de Zon  

vraagt een totale transformatie. Gewoonlijk is zo'n transit zowel 

levensbedreigend als tragisch en bitter. Gevraagd wordt om 
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jezelf niet kwijt te raken in dit kosmische geweld, om ondanks 

alles heel te blijven en contact te houden met de kern van je 

wezen, je essentie a . Pluto is geen persoonlijke planeet, zoals 

de Zon of Venus, maar een onpersoonlijke oerkracht waar we 

als mens mee te maken kunnen krijgen. Assange is dan ook ver 

voorbij zijn persoonlijke belang verstrikt geraakt in een grote, 

wereldwijde crisis op vertrouwensgebied. Deze is al wat langer 

aan de gang - en zal nog zeker tot 2019 voortduren.  

 

DE HOOP OP 2012:  

GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING 

De conjunctie van de 'mysterieplaneten' Uranus en Pluto heeft 

in de jaren zestig gezorgd voor een spurt in bewustzijn. Hier 

begon de tijd van Flower Power, anti-autoritaire opvoeding en 

'Mei68'.  

Alle thema's van toen komen terug nu ze van 2008 - 2015 

opnieuw een aspect maken. WikiLeaks is hiervan een voorbeeld.  

 

PERIODE 2008-2015:  

wantrouwen en spastische reacties van overheid en 

rechterlijke macht  

Het latente wantrouwen tegen de overheid (de erfenis van de 

Uranus-Pluto conjunctie in de jaren 60) wordt tijdens het 

langdurige vierkant tussen die twee opnieuw opgerakeld.  

 

Van 2008 tot 2012 (eerste vierkant), aflopend tot 2015 en nog 

in orb tot 2019 krijgen we te stellen met veel onrust.  

Iedereen heeft hier mee te maken, maar als dit transits zijn in 

je eigen horoscoop op een veel directere manier.  

 

We zien veel thema's uit de sixties weer terugkomen. Veel 

landen hebben net als toen last van populistische politieke 

partijen en stromingen (Tea Party in Amerika, maar het gist 

overal) en het vertrouwen in de overheid is overal miniem. 

Mensen zijn dwars en ontevreden.  

 

Tegelijkertijd zie je Hippie motieven opduiken en ook het 

Aquariusthema van 'love and understanding' terugkomen. Er is 

een collectieve hunkering naar een betere tijd en het idee van 

een sprong voorwaarts in de beschaving, als het moet met 

buitenaardse hulp.  

De profetieën en speculaties rond de Maya kalender die zou 

aflopen en de 'alignment' met het centrum van de Melkweg 

wijzen op een diep verlangen naar vrede en gerechtigheid.  

 

Jan de Graaf  

 

 
© 2011 inspiratie / Jan de Graaf  

 

 

Verder lezen en leren:  

Zie het overzicht verderop van artikelen die je vrij kunt 

downloaden op mijn website. Daar vind je ook veel informatie 

over kosmologie, de psychologie van de planeten, 

kernkwaliteiten en je sterrenbeeld enz. enz.  

Zie hieronder ook bij de diverse boeken en readers die ik 

geschreven heb. Ik hoop nog op de heruitgave van Astro Cards 

- het astrologische kaartspel waarmee je een horoscoop 

letterlijk kunt uitleggen.  

 



jan de graaf    uitgeverij  inspiratie  
boeken  op het gebied van  astrologie  en  persoonlijke ontwikkeling  door  Jan de Graaf  

KvK 29033590  - Btw nr  569 37 957 B 01  -  Bank  54 25 580  -  Zuwe 32   -  2411 ZK Bodegraven   
www.inspiratiesite.nl    -  email: jang@inspiratiesite.nl    - tel  0172 - 645950 

DE APOCALYPS 
(HET LAATSTE OORDEEL) 

 (ca 1482, detail) door Jeroen Bosch  

geschilderd tijdens de Uranus-Neptunus 

conjunctie in die jaren)   

 







 

Inhoud 
 
 

ASTROLOGIE 
voor de 21e eeuw 

frisse, originele en 

inspirerende informatie over 
astrologie en persoonlijke 
ontwikkeling. Een serie 
artikelen die je kunt 
downloaden van internet.  
 
 

COACHING  
en chakra psychologie 

Persoonlijke ontwikkeling 
gebaseerd op de zeven 
bewustzijnslagen en de 
dynamiek van het evenwicht.  
 

 
PRAKTIJK 

Jan de Graaf  
Reading, coaching, 

astrologische consulten, 
workshops en cursussen 

 
 

BOEKEN  
Verkrijgbare titels van de 
uitgeverij inspiratie en 
manier van bestellen.  

       inspiratie  
 

ACTUELE  

ONTWIKKELINGEN  
 

in astrologisch perspectief 
 

'er zullen tekenen zijn in Zon, Maan en Sterren'  

(Openbaring van Johannes)  

 

 

APOCALYPS NOW 

Naarmate 2012 nadert zijn er steeds meer mensen die 
voortekenen menen te zien van een grote transformatie 

die ons te wachten staat. Wat is daarvan serieus te 
nemen?  
 

Doemdenken is van alle tijden. Elk jaar staat er wel 
ergens een profeet op, die het einde der tijden voorspelt. 

De meeste religies kennen een Eindafrekening, een 
laatste Oordeel, een laatste Dag. Zo'n Apocalyps 
('uiteindelijke openbaring') is in de New Age, niet een 

ondergang maar een ommekeer. Tijdens de overgang van 
het Vissentijdperk naar dat van de Waterman zal een 

soort hemel op aarde worden gevestigd.  
 
Dergelijke voorspellingen gaan meestal vergezeld van de 

verwijzing naar een astronomisch feit, een samenstand 
van planeten, een komeet, soms ondersteund door 

ingewikkelde berekeningen. 'Galactische uitlijning' 
bijvoorbeeld die in 2012 gepaard zal gaan met 'het 
openen van een poort naar hoger bewustzijn'. 

Vermoedelijk zullen er ook wel weer mensen op een berg 
gaan staan om de zondvloed te overleven - of zich 

maandenlang in een donkere grot terugtrekken om zich 
tegen kosmische straling te beschermen, zoals een aantal 
jaren geleden in Rusland gebeurde.  

 
Toch is er wel degelijk wat aan de hand  

In een reeks artikelen die ik daarover geschreven heb ga 
ik in op de tijdgeest in astrologisch perspectief. De 
bedoeling is om zowel onszelf en onze persoonlijke en 

spirituele ontwikkeling beter te begrijpen, als de 
ontwikkeling van het collectief, de mensheid, waarin we 

zijn ingebed. De volgende artikelen werden eerder 
gepubliceerd of als lesmateriaal verspreid. Je kunt ze 
vinden, lezen en downloaden op  

www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html  

http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html
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ASTROLOGIE VOOR DE 21E EEUW 
 

WELKOM OP DE INSPIRATIESITE  
De inspiratie website geeft toegang tot frisse, originele en inspirerende 

informatie over astrologie en persoonlijke ontwikkeling. Informatie die 
bruikbaar is voor jezelf,  je eigen horoscoop en je eigen leven. Je krijgt 
inzicht in de kosmische achtergrond van belangrijke gebeurtenissen en 
prominente personen.  
Ook over coaching en chakra psychologie vind je hier uitgebreide informatie.  

 
HET AQUARIUS TIJDPERK EN DE HOOP OP 2012  

Over de Eindtijd,de Maya kalender, voorspellingen voor het jaar 2012, Astrale 
inspiratie en beïnvloeding en de hoop op een grote bewustzijnsverandering. 
De conjunctie van de 'mysterieplaneten' Uranus en Pluto heeft in de jaren 
zestig gezorgd voor een spurt in bewustzijn. Hier begon de tijd van Flower 
Power, anti-autoritaire opvoeding en 'Mei68'. Alle thema's van toen komen 
terug nu ze van 2008 - 2015 opnieuw een aspect maken.  

Lees meer  
 
APOCALYPS NOW  

De Renaissance (wedergeboorte) was een 'kanteltijd', een revolutie in 
bewustzijn. We zien een opmerkelijke parallel met de planeetstanden van nu 
en de voorspellingen over de Eindtijd met Kerstmis 2012. Het was de eeuw 
van Nostradamus, Calvijn en Luther, van de Turk als Antichrist, van crisis en 

angst voor de toekomst - maar ook van grote ontdekkingsreizen en de 
opbloei van kunst en cultuur. Er was voorspeld, dat in 1484 een 'Kleine 
Profeet', een nieuwe Messias, het levenslicht zou zien; dat was rond de 
geboorte van kerkhervormer Maarten Luther. Zijn horoscoop werd zelfs 
vervalst om hem als heilsbrenger te kunnen propageren. Welke openbaring 
staat ons in 2012 te wachten?  
Lees meer  

 
MILLENNIUM: MUNDANE ASTROLOGIE 

Saturnus en de Mysterieplaneten in actie in de wereld vanaf 1945: wonderen 
gebeuren elke dag. Een tijd van hippies, maar ook van angst voor de bom. 
Deze reis door de naoorlogse jaren - de ismes en idealen, de angsten en 

obsessies van de fifties tot en met heden - geeft een diepgaand inzicht in de 

werking van deze vormende krachten in onze eigen horoscoop. Met een 
uitstapje naar 'LEBENSREFORM': de door Neptunus en Pluto geïnspireerde 
vernieuwingsbeweging rond 1900: Jugendstil, Reform, Art Nouveau en 
Naaktcultuur: de wortels van de huidige New Age  
Lees meer  

 

REVOLUTIE IN BEWUSTZIJN  
De Copernicaanse Omwenteling: hoe onze kijk op de hemel en op astrologie 
veranderde. We kwamen tot het besef, dat de hemel groter is dan de aarde, 
maar maakten we onszelf daarmee niet kleiner dan nodig? Hierin ondermeer 
een opmerkelijke verklaring van de Turkse schrijver en historicus Orhan 
Pamuk over de afwijzing van het lijnperspectief in de schilderkunst door de 
Islamitische wereld, zodat daar de ontwikkeling van nieuw perspectief 

stagneerde. Hij beschrijft de onrust die ontstaat onder de miniatuurschilders 
aan het hof van de Sultan, als ze voor het eerst westerse schilderijen zien die 

met lijnperspectief zijn geschilderd.  
Lees meer  

 
DE MYSTERIEPLANETEN 

Uranus, Neptunus en Pluto, de spelmakers van het lot. Met o.a. informatie 

over het zonnestelsel als model van ons kosmische zelf en onze plek in het 
heelal. Wat doen ze in je horoscoop ? Wat mag je de komende jaren van ze 
verwachten? Voor welke persoonlijke keuzes kom je te staan?  
Lees meer  

 
BASICS in astrologie:  

wat is het en wat kun je ermee? Over het duiden van planeten, tekens, 
huizen en aspecten. Voorbeelden van transits; o.a in de horoscoop van Julian 
Assange, de oprichter van WikiLeaks.  
Lees meer  

 

http://www.inspiratiesite.nl/New%20Age%202012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS%20NOW.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE%20ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus%20Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Basics%20Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond2.html
http://www.inspiratiesite.nl/Basics Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/New Age 2012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS NOW.pdf
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WESTERS FENG SHUI  
Jezelf in harmonie brengen met de kosmos. Waarom blijft STONEHENGE ook 
na 5000 jaar fascineren? Wat valt er eigenlijk te zien en te beleven? En hoe 
kun je die beleving meenemen naar huis?  

Deel I    ORIËNTATIE IN DE KOSMOS  
De spirituele dimensie van Zenith en MC.  
Deel II   YGGDRASIL - DE WERELDES  

Bouw je eigen Stonehenge. Oefeningen om je  verbonden voelen met 
Hemel en Aarde.  

Klik hier >> 
 
LIBER DE VITA  

een baanbrekend werk uit de Renaissance over astrologie, magie en 

gezondheid door Marsilio Ficino. Het voorwoord dor Charles Boer geeft een 
goed beeld van de ontwikkelingen in die tijd en de betekenis van Ficino voor 
de psychologische astrologie  
Klik hier >> 
 

 
 

 
 
 

ONDER CONSTRUCTIE / PUBLICATIE IN 2011 
 
DE ANTI- AUTORITAIRE ERFENIS:  

Uranus en Pluto vormen tussen 2012 en  2015 zeven keer een vierkant. Deze 
knarsende en schurende planetaire energie brengt alle anarchistische 
thema's van de sixties weer tot leven: wat niet buigt zal barsten. Uranus 

speelt met de mythe van de vrijheid: van bevrijding tot fundamentele 
vrijheid. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de reparatie van Saturnus: je 
eigen broek ophouden en je eigen weg gaan. In aanbouw  
 

NEPTUNUS IN VISSEN  
Wereldwijd kosmopolitisme. De uitdaging om gestalte te geven aan de 
nieuwe mens. Neptunus loopt vanaf april 2011 in het teken Vissen. In 

aanbouw.  
 

HET BETERE KOFFIEDIK  
Navigeren op de sterren : transits en persoonlijke ontwikkeling. In aanbouw.  

 
 

 

COACHING  
en chakra psychologie 

 
kostenloze downloads:  

 
HOVENIER IN EIGEN TUIN  

Groei, volwassenwording en autonomie in de biologische, emotionele en 
spirituele ontwikkeling. Naast de lichamelijk volwassenheid (letterlijk: 

volgroeid zijn), kennen we de emotionele, mentale en spirituele 
volwassenheid. Tegelijkertijd is een deel van ons ook nog kind. Vanuit onze 
volwassenheid zijn we gewend om een beetje neer te kijken op dit 

kinderlijke, emotionele en onhandige stuk van onszelf.  
Lees meer >>  
 

FILOSOFIE & TEMPERAMENT  
Ken Jezelf! Op zoek naar innerlijk licht. Van Socrates en Plato tot de 
Stoïcijnen. Als je de Griekse geschiedenis nagaat begrijp je wel waarom ze 
daar zowel de filosofie als de democratie moesten uitvingen: het was een 

driftig, wraakzuchtig volk, dat best wat hulp en aanmoediging kon gebruiken 
om zich te leren beheersen. Op de tempels in Delphi stonden aanmaningen 
om in alles maat te houden en niets te overdrijven, waaronder de bekende 
spreuk 'Ken Jezelf' (gnothi seauton). Op deze spreuk is onze cultuur nog 
steeds gebaseerd. Lees meer >>  

http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER%20%20in%20eigen%20tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE%20en%20TEMPERAMENT.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse Feng Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER  in eigen tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FICINO Liber de Vita.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE en TEMPERAMENT.pdf
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Cursussen en 

workshops 
 

Kijk op de website van 

het Essence College 
waar ik les geef voor 
een overzicht van de 
mogelijkheden vwb 
intuïtieve ontwikkeling 
en de opleiding tot 
Healer, Reader en 

Reader-Coach.  
 

www.essencecollege.nl  
 

VASALIS EN DE KRACHT VAN EEN STERK KARAKTER  
Het gedicht 'Uittocht' en de horoscoop van M. Vasalis. De poëtische 
schokgolven van Vasalis zijn nog lang niet uitgewoed. De krachtige 
beeldentaal die uit haar verzen spreekt is fris gebleven. Over het gedicht 

'Uittocht' in de bundel Vergezichten en gezichten (1954), wordt verschillend 
geoordeeld. Er is onder andere gesuggereerd dat dit gedicht over waarheid 
en leugen gaat; of over de bijbelse uittocht uit Egypte en dat 'blootsvoets' 

zou slaan op het doen van boete. De uittocht zou haar inspiratie betreffen, 
zodat ze hierna niets meer schrijven kon. Het gedicht is vooral uitzonderlijk 
vanuit het perspectief van persoonlijke groei. Je kunt het lezen als een 
radicale oproep om jezelf te vinden en van daaruit te leven. Lees meer >>  
 

IK VIND MEZELF TE DIK  

Overgewicht en astrale energie. In gesprek met Jolanda K. over eten, 
afvallen en 'het intuïtieve dieet'. Het kernwoordvoor de maagchakra is 
voldoening - Voldaan zijn. Een onvoldaan gevoel op emotioneel niveau 
vertaald zich gemakkelijk naar een verstoord eetritme. Overeten is een 
patroon; evenals de tegenhanger hiervan: uit balans zijn door 'ondereten', te 
kieskeurig zijn, een slechte eetlust, moeite hebben met de opname en het 
verteren van voedsel.  

Lees meer >>  
 
 

NOG MEER …  
Op de Inspiratiesite vind je een aantal korte en langere artikelen over diverse 
onderwerpen, waaronder verschillen tussen Reiki en intuïtieve ontwikkeling; 
en  

'Pietje en zijn Vriendjes' - mijn eerste boek, een curieus tijdsbeeld dat ik 
schreef op 8 jarige leeftijd ... met een verwijzing naar het chanson 'avec le 
temps' van Leo Ferre' - lees meer >>  
CV Jan de Graaf: www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm. Voor een uitgebreid 
curriculum en publicatielijst klik naar:  
www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf  

 

INFORMATIE OVER ASTROLOGIE 
 

op mijn website:http://www.inspiratiesite.nl informatie over  
* de Planeten - een rondgang door de astronomie, de mythologie en de 
psychologie van de kosmos;  
* je Kernkwaliteiten en je Sterrenbeeld  
* de Maan in je horoscoop en de Maankalender  

 
 

PRAKTIJK 
Jan de Graaf en cursussen 

 

JAN DE GRAAF is astroloog, lichaamsgericht therapeut, docent intuïtieve 

ontwikkeling en auteur van diverse boeken op het gebied van 

persoonlijke groei.  

 

PRAKTIJK: astrologie en persoonlijke ontwikkeling  
 

* JE GEBOORTEHOROSCOOP: een consult duurt plm 2 uur. Het 

gesprek wordt opgenomen en op cd gezet. € 135,-  

* JAARHOROSCOOP: als vervolggesprek; hoe is het gegaan, waar sta 

je nu en wat zit er dit jaar voor je in het vat. €  110,- 

* RELATIEHOROSCOOP: drie sessies met je partner om samen te 

kijken naar jullie relatie. Pakket  €  375,- 

* PAKKET HOROSCOOP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: je 

horoscoop plus een kennismaking met individuele begeleiding in twee 

vervolgsessies. Pakket  €  245,-  

* READING EN COACHING: beter functioneren van binnenuit  

Een sessie Reading en Coaching kost  € 80,-  

 

AFSPRAKEN: MAIL jang@inspiratiesite.nl / tel 0172-645950  

http://www.essencecollege.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS%20en%20de%20kracht%20van%20een%20sterk%20karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK%20VIND%20MEZELF%20TE%20DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje%20en%20zijn%20vriendjes.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm
http://www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/planeten.html
http://www.inspiratiesite.nl/sterrenbeeld.html
http://www.inspiratiesite.nl/maankwaliteiten.html
mailto:jang@inspiratiesite.nl
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS en de kracht van een sterk karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK VIND MEZELF TE DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje en zijn vriendjes.pdf
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DE ASTRALE 
WERKELIJKHEID  

over het ontwikkelen van bewustzijn in de 
droomwereld 

 

Wat is echt - wat 
virtueel? 

De invloed van tv en 
internet maakt, dat we 
virtueel overal bij aanwezig 
zijn. Maar, hoe echt is een 
ervaring, hoe oprecht zijn 
onze contacten via de 
sociale media? De grenzen 
tussen de 'echte' en de 
'virtuele' werkelijkheid 
gaan steeds meer 
vervagen.  
 

Dit boek gaat over intuïtie, 
helder weten - en hoe je 
kunt focussen op wat 
wezenlijk belangrijk voor je 
is. Al lezend onderzoek je 
de stof waarvan dromen 
zijn gemaakt - en dus het 
wonder van de slaap en 
van astraal bewustzijn.   

BOEKEN  
op het gebied van astrologie  

en persoonlijke ontwikkeling 
 

BOEKEN EN PUBLICATIES  

In de loop der jaren heb ik diverse boeken geschreven op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling. Op de website vind je 'inkijkjes' van 

deze boeken om een indruk te geven van de inhoud.  

 

BESTELLEN:  

door overmaken op rekening. nr. 54 25 580 t.n.v. Uitgeverij 

Inspiratie te Bodegraven. Verzendkosten: bij bestellingen vanaf  € 

40,- betaalt u geen verzendkosten; daaronder een bijdrage van € 2,- 

per zending. Voor alleen de Maankalender cq het Rebirthing boekje is 

dit € 1,-. Verzendkosten naar België op aanvraag.  

 
'Mythen van de Dierenriem' en 'Astro Cards' zijn in herdruk. APO - Astrologie 
en Persoonlijke ontwikkeling is uitverkocht. Verkrijgbaar zijn momenteel:  

 

 De Astrale Werkelijkheid – het ontwikkelen van bewustzijn in de 

droomwereld. Astrale energie doorzien helpt om je zekerder te voelen, 

minder beïnvloedbaar te zijn en stelt je in staat om helderheid te 

verkrijgen waar eerder alles mistig leek. Je leert om misleiding en illusies 

te doorzien en met meer gemak je eigen groei te bevorderen. Zie de 

tekst hiernaast. ISBN 97- 90-71495-07-6 Paperback 192 pag.  € 18,90  

 

 Rebirthing - verbonden ademen  informatieboekje over de Rebirthing 

Ademmethode. Je adem is in computertermen de 

interface tussen voelen en denken. Rebirthing is een 

ademhalingsmethode die je in contact brengt met je 

eigen levensenergie. Deze methode verlost je van 

belemmeringen en psychische spanningen, zodat je 

zowel fysiek als geestelijk vrijer kunt ademen. Zowel de 

ademtechniek wordt beschreven als het persoonlijke 

proces dat hierdoor in gang wordt gezet. De 

adembevrijding maakt bewust van grenzen en 

beperkingen zodat die kunnen worden opgeruimd. Ook het 

hyperventilatiesyndroom en vijf dominante bewustzijnsfactoren die 

belangrijk zijn voor geestelijke en emotionele groei worden beschreven, 

alsmede het toepassen van de affirmatie techniek.  

Informatieboekje, 22 pagina's, met foto's, 5e herziene druk €  3,25 

 

 De Hemel heeft Voeten in de Aarde - astrologie als persoonlijk en 

spiritueel pad. Astrologie gaat over onze oriëntatie in de ruimte; het 

leven op aarde en de goden van vuur, lucht, aarde en water die ons 

daarbij van oudsher terzijde kunnen staan. Tot ver voorbij de 

Renaissance waren hemel en aarde innig verbonden. Je kon de hemel 

‘lezen’ om te weten hoe het hier beneden toeging, maar ook andersom. 

De kwaliteiten van planeten en tekens waren overal op aarde zichtbaar. 

Alles wat mooi en zacht is en lekker ruikt toont de kwaliteiten van Venus; 

Mars openbaart zich in ijzer en ruzie en de kleur rood; wie in de greep 

van Saturnus was geraakt en dus ten prooi aan depressie of ziekte kon 

genezen door Venus in te zetten: een bloemetje naast je bed, druiven 

eten, lichte opbeurende lectuur en zo meer. Het bloemenstalletje in de 

hal van het ziekenhuis doet nog steeds goede zaken; maar we zijn 

tegenwoordig de sleutel kwijt om het verband te zien. Veel van onze 

gewoontes en tradities verwijzen naar een tijd, dat je de wereld 

astrologisch kon duiden. Voor de moderne astroloog is dat nog steeds zo. 

'Planeten' zijn gewoon natuurkrachten die we in en om ons heen kunnen 

waarnemen en waardoor we onszelf en de mensen om ons heen beter 

kunnen begrijpen. ISBN 97- 90-71495-04-3 Paperback 224 pag.  € 14,50 

http://www.inspiratiesite.nl/boeken5.html
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 MAANKALENDER - verandering en groei van maand tot 

maand  

Een uniek middel om de invloed van de Maanfasen in je 

leven te volgen en er gebruik van te maken! De nieuwe 

Maan is van oudsher beschouwd als een nieuw begin; 

een tijd om te zaaien, dingen helder te krijgen en 

anders aan te pakken. Zo'n nieuwe Maan valt altijd in 

een bepaald huis van je horoscoop. Je krijgt de kalender 

daarom met een computerberekening. Daarop is precies 

te zien in welke huizen (ervaringsgebieden) van je 

horoscoop de nieuwe Manen vallen - en dus ook welke 

thema's deze maan(d) voor jou van belang zullen zijn!    De kalender 

begint op het moment van bestelling, waarvoor je de datum-, tijd- en 

plaats van geboorte op moet geven.  

5e herziene druk, met computer uitdraai persoonlijke gegevens; 

inclusief verzendkosten. Prijs €  9,- plus verzendkosten € 10,-  

 

 PROJECTIE, OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT  

Beeldvorming en 'plaatjes': de vicieuze cirkel van beelden. Zowel in 

persoonlijke relaties als bij alle vormen van hulpverlening, coaching, 

reading e.d. is beeldvorming bepalend voor het succes of falen ervan. 

Projectie heeft ook een helende werking in contact: 'gezien worden' is 

van levensbelang. Reader voor de Coaching opleiding. Ringband, 19 

pagina's, € 10,-  

 

 

 CHAKRA PSYCHOLOGIE 

Persoonlijke ontwikkeling, zeven bewustzijnslagen en de dynamiek 

van het evenwicht. Bewustwording is in tegenstelling van wat vaak 

gedacht wordt geen mentaal proces. Je kunt van alles gelezen 

hebben en ontzettend veel begrijpen - en emotioneel nog aan het 

begin staan van een daadwerkelijk veranderingsproces. Chakra 

psychologie bestaat dan ook voornamelijk uit oefeningen om de 

verschillende lagen van bewustzijn die ze vertegenwoordigen beter te 

leren kennen. Reader voor de Coaching Opleiding. Ringband 18 

pagina's € 10,-  

 

 

 HET HELEN VAN WROK EN MOK  

De kunst van het wraak nemen, quitte spelen, vergeven en zegenen 

in de emotionele werkelijkheid. Eigenlijk gaat het steeds weer om een 

proces van uit je trots stappen om in je hart te komen en de 

verschillende manieren om dat te bereiken. Reader voor de Coaching 

opleiding. Ringband 20 pagina's € 10,-  

 

 

 

 ASTROLOGIE EN THERAPIE - wegen tot verandering en groei  

De kenmerken van een aantal belangrijke op ontplooiing gerichte 

therapievormen en de koppeling aan astrologie komen uitgebreid aan 

de orde: Gestalt, Jung en op Jung gebaseerde astrologie, 

Psychosynthese, Process Oriented Psychology, Lichaamsgerichte 

Therapie. De horoscopen van de stichters van deze scholen geven 

een verrassend inzicht in de aard van hun leer en methodiek. Door 

deze horoscopen als voorbeeld te nemen wordt tevens een 

verhelderende indruk gegeven van de manier waarop astrologie 

inzicht kan verschaffen en essentiële thema’s kan aangeven die van 

belang zijn bij de persoonlijke ontwikkeling. Ringband, 85 blz., met 

afbeeldingen. Nog enkele exemplaren € 12,50  

 

Bestellen: zie de informatie op de vorige bladzijde.  
 

http://www.inspiratiesite.nl/boeken3.html

