Geboortehoroscoop van mevrouw X

Het dierenriemteken Ram is het eerste teken in de Dierenriem en
is geboren tussen 21 maart en 19 april. Dit betekent dus dat jij
een Ram bent, dat is in de volksmond jouw sterrenbeeld. Maar
je bent niet alleen een 'Ram'. Je bent uiteraard veel meer dan dat.
Ik zie bijvoorbeeld ook persoonlijke planeten in het waterteken
Vissen en het aardeteken Stier. Daar kom ik later op terug.
De Ram is een hoofdteken en een vuurteken. Wat wil dit allemaal
zeggen? Een hoofdteken wil zich graag laten gelden in de
maatschappij. Hij heeft de ander, zijn omgeving nodig om zich te
kunnen uiten. Het is een energiestroom naar buiten toe. Naast
de hoofdtekens (Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok) bestaat een
geboortehoroscoop ook uit de elementen Vuur, Water, Aarde en
Lucht.
Jij bezit het meeste 'vuur' in je horoscoop (48%). Het teken Ram
als vuurteken komt gemakkelijk in actie en neemt als niemand
anders het doet snel de leiding. Je bent direct en neemt geen blad
voor de mond.
Als Ram moet je er doorgaans voor 'waken' niet te agressief over
te komen en teveel te willen.
Je kunt als vuurteken namelijk ook opgebrand raken en uitgeput.
Leer je krachten te sparen en voldoende rustmomenten in te
bouwen.
Planeten kunnen elkaar ook 'raken' in de horoscoop. Dat noem je
in de astrologie een aspect of een hoek.
Ik zie dat de Zon (jouw zonneteken Ram) een aspect maakt met
de planeet Saturnus; ze staan heel dichtbij elkaar (een hoek van
0-10 graden).

De planneet Saturnus staat voor onze levensleraar. Hij schenkt
ons discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en struktuur. In
combinatie met jouw Ram-energie ben je in staat gediciplineerd
en ordelijk te werken. Van nature beschik je over leidinggevende
en organisatorische kwaliteiten.
Als je iets in je hoofd hebt geef je niet gelijk op. Je
doorzettingsvermogen is groot.
Ook de Noordelijke Maansknoop staat in het teken Ram.
Je hebt in de geboortehoroscoop een Zuidelijke en een
Noordelijke Maansknoop. De Zuidelijke maansknoop geeft een
levensgebied en levenshouding aan die erg vertrouwd voor je
zijn; je valt er telkens op terug. Het is datgene wat bekend voor
je is.
De Zuidelijke maansknoop staat bij jouw in het teken Weegschaal
in het tiende huis, het levensgebied van je loopbaan, je carriere
en reputatie in de maatschappij.
Eigenschappen (relaties aangaan, bemiddelen, communiceren)
die bij het teken Weegschaal horen kun je goed toepassen in je
baan. Het gaat je makkelijk af. Je hoeft er eigenlijk niets voor te
doen. Het teken Weegschaal is een luchtteken wat staat voor je
rationele vermogens en aanpassingsvermogen.
Toch kun je op latere leeftijd het gevoel krijgen dat je wat mist.
De Weegschaal-energie blijft bijvoorbeeld beleefd en gaat
confrontaties uit de weg.
Met de Noordelijke maansknoop in het teken Ram leer je op den
duur naar je eigen diepere behoeftes en verlangens te luisteren.
De Ram reageert instinctiever dan de Weegschaal. Dit kan de
nodige confrontaties opleveren.
Je loopt bijvoorbeeld al veel langer met een onbestemd gevoel
rond dat je iets moet doen aan een bepaalde situatie maar het

steeds maar uitstelt, bang voor de gevolgen. Totdat de 'bom' toch
een keer barst en je er niet meer onderuit kan komen.
(Ram-energie).
De energie van de Ram is puur en zuiver, zonder franje en daar
'moet' je naartoe groeien. Het kan betekenen dat je daardoor
afstand moet nemen van bepaalde mensen.
Het vierde huis
Zowel de Zon, als Saturnus en de Noordelijke Maansknoop staan
bij jouw in het vierde huis.
Het vierde huis is het levensgebied van onze thuisbasis, van
zowel vroeger, het heden en onze toekomst. Ook staat het vierde
huis voor onze laatste rustplaats, dus het einde.
Alles wat we van onze ouders/opvoeders hebben meegekregen,
onze erfenis zogezegd vinden we terug in dit huis. Het gaat
hierbij met name om de emotionele patronen die zijn ontstaan
vanuit het verleden. Deze emotionele patronen kunnen sterk
verschillen van andere aspecten van je persoonlijkheid.
Vooral in persoonlijke relaties en wanneer je met een partner een
gezin gaat vormen worden deze 'patronen' uiteraard op de proef
gesteld. Je dacht bijvoorbeeld iemand goed te kennen maar je
leert je partner pas echt goed kennen (en andersom) wanneer je
met die persoon gaat samenwonen en (eventueel) een gezin gaat
stichten.
Met het vuurteken Ram in het vierde huis is het mogelijk dat je
uit een gezin komt waarin men minder zachtzinnig met elkaar
omging. Waarschijnlijk was er te weinig ruimte om klein en
kwetsbaar te mogen zijn. Er werd eerder een beroep gedaan op je
assertiviteit en strijdbaarheid.
In je eigen relatie en/of gezinsleven ben je altijd actief en in
beweging. Je kunt moeilijk ontspannen of je hebt het gevoel dat

je altijd wat moet doen. Je bent het gewend dat de gezinsleden
op een directe manier met elkaar omgaan.
Als je partner dat bijvoorbeeld niet gewend is kan dat de nodige
strubbelingen geven of je wordt als snel dominant gevonden.
Met de Zon en de planeet Saturnus in het vierde huis is het niet
ondenkbaar dat je op latere leeftijd over eigen grond- of land
bezit. De financiele basis, bezittingen en nalatenschappen zijn
meestal goed geregeld.
Het vijfde huis
Het vijfde huis is het levensgebied van de creatieve zelfexpressie
en vertegenwoordigt de volgende fase van de persoonlijke
ontwikkeling. Dit huis huis heerst over alle scheppende kunsten,
over romantiek, genoegens en amusement. Het is kortom het
huis van plezier en vermaak. Vanwege het scheppende karakter
vallen ook 'kinderen' in het vijfde huis.
In dit huis word je ook verliefd, maar heeft de relatie nog een
speels karakter: je weet nog niet of de relatie blijvend is.
Het vijfde huis begint bij jouw in het vuurteken Ram. Je bent
waarschijnlijk snel verliefd en onderneemt als eerste actie op dit
gebied. Graag wil je van alles ondernemen.
Het huis waar de planeet Mars zich bevindt wijst op dat
levensgebied waar iemand bij voorkeur handelt en zijn
verlangens op richt.
In combinatie met de Maan (je gevoelsleven) die ook in het vijfde
huis staat heb je sterke (seksuele) emoties en ben je een ware
levensgenieter.
Doordat de Maan en Mars in een aardeteken staan, namelijk de
Stier ben je in staat gebeurtenissen lang aan te kijken en duurt
het lang voordat mensen over je grenzen heengaan. Maar als dat

eenmaal gebeurt kun je goed kwaad worden.
De planeet Mars maakt een positief aspect met de planeet
Jupiter, onze weldoener. Dit wijst op een vermogen tot energiek
en enthousiast optreden. Je houdt van sport, avontuur en reizen.
In de geboortehoroscoop heb je de Maan, die onze
(geaccepteerde) gevoelskant toont. Het is datgene wat 'hoort'.
Maar we hebben ook de Zwarte Maan, onze donkere kant als het
ware. Hier liggen gevoelens, eigenschappen waar we niet voor
durven uit te komen. Gevoelens, emoties die we zelf niet durven
te erkennen of we ervaren weerstand van onze omgeving.
De Zwarte Maan staat bij jouw in het aardeteken Stier. Dit teken
hecht veel waarde aan geld, bezittingen (zowel letterlijk als
figuurlijk), genoegens en sex.
Daar is uiteraard niets mis mee: we hebben geld nodig om te
leven en als je van sex houdt is daar ook niets mis mee (al zal
niet iedereen daar hetzelfde over denken).
Maar als bovenstaande zaken de overhand nemen dan ben je de
balans in je leven kwijt. Vooral in de relationele sfeer zou je
misschien te bezitterig kunnen zijn en kan er sprake zijn jaloerse
gevoelens. Met alle gevolgen van dien.... Daar ligt voor jouw een
leerproces.
Je zou jezelf af kunnen vragen: hoeveel 'bezit' heb ik nu echt
nodig? Wat heb ik nodig om mezelf veilig te kunnen voelen?
Sensualteit en erotiek zullen een belangrijke rol in je leven
blijven spelen maar mag niet vertroebeld raken door bezitsdrang,
jaloezie en dwangmatigheid.
Vooral op het gebied van voeding en zelfdiscipline zie ik extreem
gedrag terug in jouw geboortehoroscoop (zwarte maan in het
zesde huis). Je gaat extreem sporten of je begint weer aan het
zoveelste crash-dieet.

Probeer de teugels wat te laten vieren inmiddels. Het gaat
uiteindelijk allemaal om zelfacceptatie en niet wat anderen van je
vinden. Doe wat je blij maakt. Doe wat je gewoon leuk vindt om
te doen. Onder het teken Stier (waar jij kenmerken van bezit) zijn
overigens veel kunstenaars te vinden. Iets kunstzinnig doen kan
een (emotionele) uitlaatklep voor je zijn.
Het derde huis
De sleutelzin van het derde huis is: 'ik denk'. Het is het
levensgebied van het praktische verstand en aangezien relaties
niet kunnen bestaan zonder te communiceren is dit het eerste
van de luchthuizen dat te maken heeft met broers, zusters,
nabije buren en andere mensen die we regelmatig spreken. Ook
het lager onderwijs, korte uitstapjes vallen onder het derde huis.
Met het luchtteken Waterman ben je in je communicatie een
beetje rebels. Je komt intelligent over en je hebt een aparte
humor die niet iedereen begrijpt.
Met de planeet Venus (liefde, schoonheid) en de planeet
Mercurius (je verstand, analyse) in het derde huis bestaat er een
voorliefde voor (beeldende) kunst, literatuur, gedichten en
culturele activiteiten.
Venus en Mercurius in het waterteken Vissen zorgen voor een
vriendelijk, zachtaardig en spirituele persoonlijkheid. Je bereikt
meer door middel van (gevoelsmatige) uitwisseling (een consult
zoals deze bijvoorbeeld!) dan door een theoretische studie te
volgen.
In de liefde ben je gevoelig en romantisch van aard en kun jij je
makkelijk inleven in de ander. Niemand kan zulke mooie
liefdesgedichten schrijven als jij!
Helaas kun je ook teleurgesteld raken in de liefde doordat je vaak
tegoed bent voor de ander. Jij 'moet' in de liefde meer opkomen

voor jezelf en opkomen voor je eigen kunstzinnige talenten. Dan
ben je ook in staat anderen te helpen. (Cheiron in Vissen).
Het negende huis
In het derde huis is de basis gelegd door middel van het
'schoolse' leren. Daarna volgt het zesde huis waarin je een vak
leert. Bij jouw past het beste een praktijkgerichte scholing
(invloed van het aardeteken Stier). Daarna volgt, op het gebied
van onderwijs en studie, het negende huis.
Het negende huis staat voor het 'hogere' leren. Met het vuurteken
Leeuw in het negende huis wil je graag uitblinken in wat je doet.
Je bent bereid er wat voor te doen en zet je voor 100% in. Je
bent zowel student als docent. Je kunt interesse hebben voor
beroepen
als
edelsmid,
kunstenaar,
management
en
theaterwettenschappen.
Je hebt twee krachtige planeten in het negende huis staan,
namelijke
de
planeet
Uranus
(originaliteit,
plotselinge
veranderingen) en de planeet Pluto (diepgaand onderzoek,
blijvende veranderingen).
In principe zijn het geen persoonlijke planeten zoals Venus of
Mercurius maar bestrijken zij een hele generatie. Pluto heeft
alleen al 248 jaar nodig om de hele dierenriem af te leggen!. Dit
betekent dat hij ongeveer 21 jaar in een teken verblijft. Uranus
doet er 84 jaar over en blijft dus 7 jaar in een teken.
In jouw geboortehoroscoop staat Uranus in het aardeteken Maagd
samen met de planeet Pluto. Zij vormen een aspect (een hoek van
0-10 graden). De krachten van deze twee planeten worden
gebundeld.
Deze combinatie zorgt ervoor dat je risico durft te nemen. Je
bent ondernemingsgezind, vastbesloten en vooruitstrevend. En
je toont een diepe belangstelling voor wetenschap, verre reizen

en techniek. In je werk/studie ben je zeer fanatiek.
Doordat de planeet Jupiter in het negende huis staat bestaat de
mogelijkheid dat je voor een langere periode in het buitenland
verblijft.

Het twaalfde huis
Het twaalfde huis is het levensgebied van het 'alleen zijn',
isolatie, eenzaamheid, slapen en dromen, spiritualiteit,
opoffering, de geestelijke gezondheid en het werken achter de
schermen.
De planeet Neptunus heeft ook een spiritueel karakter. Hij voelt
zich dan ook thuis in het twaalfde huis.
Met Neptunus in het waterteken Schorpioen en in het twaafde
huis voel jij je aangetrokken tot dingen die geheim en verborgen
zijn. Je verlangt naar totale overgave op seksueel gebied (invloed
Schorpioen).
Het aanvoelend en creatieve vermogen is bij jou goed ontwikkeld
maar er kan op zijn tijd ook sprake zijn van verstrooidheid en
emotionele verwarring.
De ascendant-descendant-as
De Ascendant staat voor het rijzende teken in de
geboortehoroscoop en geeft aan hoe je overkomt en hoe jij je
gedraagt. De descendant geeft eigenschappen weer die je als
tegenpool bij de ander zoekt. Je wilt iets aangevuld krijgen via je
partner om zelf completer te worden.
Met de ascendant Boogschutter en descendant Tweelingen heb
je een eigen visie en die laat je horen ook. Je bent gesteld op je
vrijheid en toekomstgericht. Je zoekt een vrolijke, intelligente
partner die communicatief is. In je relatie leer je te luisteren en

anders naar je denkbeelden te kijken.

