
Optionele astrologische interpretatiebestanden bij het programma Radix 5:

* volgens Willy Troch (klassieke interpretatie en medische en
psychopathologische aanwijzingen, persoonstypen), 8-10blz. 66€

* volgens Steve Blake (vertaling van “Astrolabe Professional Natal Report”),
ca. 20blz. 149€

Voorbeelden zie hieronder.

Te bekomen door storting op rek. BE90 8907 1405 5932 en een e-mailtje naar
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Interpretatie volgens Willy Troch

interpretatie: Filip van België
 

Hieronder volgen de voornaamste duidingen voor de betrokkene.
Deze zijn gebaseerd op de ervaringen van vele astrologen, in het bijzonder die van Willy Troch.
De uitspraken maken geen aanspraak op wetenschappelijke geldigheid.  Zij dienen als basis voor verdere
studie.  Het beschrevene zal zeker niet altijd even extreem tot uiting komen; men diene de vooral de globale
tendens van elk stukje in overweging te nemen.

Software:  Koen Van de moortel
Jules De Saint-Genoisstraat 98, B-9050 Gent, tel.=fax: 09/2277036

koen@astrovdm.com
______________________________________________________________

 
 
1. PLANETEN IN DE DIERENRIEMTEKENS
 

Zon in ram
Kijkt het leven verwachtingsvol aan.  Behoefte aan steeds nieuwe impulsen voor vrijheid en zelfontplooiing. 
Moet eigen weg kunnen gaan en initiatieven kunnen nemen.
Strijder voor innerlijke idealen; is dan levenslustig en doelbewust; zelfvertrouwend; ondernemend.  Dat
houdt niet in dat iedereen zijn ideeën waardeert.  Beleeft buitenwereld sterk vanuit eigen visie; sterk ik-
betrokken.
Is wel snel van begrip naar weinig logische gedachtengang.  Soms te impulsief; moet leren zich aan een
plan te houden.  Moet ook leren tijd te nemen en zaken af te maken.  Kan soms erg voorbarig en
tegendraads zijn; moeilijk te overtuigen.  Denkt dan alleen aan zichzelf en kan zelfs agressief overkomen. 
Geneigd beproefde waarden terzijde te zetten voor onbewezen nieuwe.
 

Maan in boogschutter
Richt zich vanuit het gevoel naar de hogere geestelijke vormen.  Behoefte zich bezig te houden met blik- en
geestverruimende zaken.  Sterk gevoelsleven met een goed vermogen de gevoelens te uiten.  Open en
idealistische geest; gevoelsmatige natuurverbondenheid.  Intelligente en filosofische moeder die waarde
opvoeding begrijpt.  Bij belemmering kan de levensovertuiging weinig praktisch zijn.  Wel ideologische
geëngageerdheid voor "idées fixes"; onrealistisch.  Te veel afgaan op eigen gevoelens leidt dan tot
zelfmisleiding.  Ook tot zelftoegeeflijkheid; eventueel extreme leefgewoonten.
 

Merkurius in vissen
Rijke fantasie; levendig voorstellingsvermogen; sfeergevoelig.  Meningsvorming sterk gevoelsmatig
gebaseerd; medevoelend/-levend.  Kan zich gemakkelijk door andermans denkbeelden laten meeslepen. 
Gezien emotioneel leven eerder teruggetrokken in vreemd gezelschap.  Is gauw tot in het diepst geroerd en
te goed van vertrouwen (slap).  Kan zich mentaal gauw de mindere voelen en moeilijk reageren.  Dan grote
gevoelsonzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen.  Geneigd in droomwereld te leven daar hij/zij deze
wereld niet begrijpt.  Niet realiteitsbewust genoeg; ook minderwaardigheidsgevoelens. 
Concentratiemoeilijkheden en bij de les "afwezig".
 

Venus in ram
Vurig en enthousiast om warme gevoelskontakten aan te gaan.  Kan met overrompelende oprecht- en
hartelijkheid overkomen.  Charmant; kan ook onverwacht met een cadeautje komen opdagen.  Moet in
kontakten het afwisselende / nieuwe kunnen blijven beleven.  Behoefte aan een partner die weet te blijven
boeien.  Verlangt veel persoonlijke aandacht; sterke erotische behoeften.  Wil in relaties speelruimte voor
eigen zelfstandig- en vrijheid.  Kan de mening toegedaan zijn niet aan zijn trekken te kunnen komen. 
Verwerkt de gevoelsproblemen door er op uit te trekken.  Gauw verliefd maar weinig diepgang in relatie;
sterke hartstocht.  Moet wel genoeg rekening met andermans gevoelens leren houden.  Komt soms te
impulsief over; eventueel ook impulsief in geldzaken.
 

Mars in vissen
Gevoelig - bescheiden - teruggetrokken - vredelievende instelling.  Weinig praktisch gerichte maar sterk
emotioneel geladen energie.  Sterk beïnvloedbaar en afhankelijk; komt niet voor zichzelf op.  Wel sterke
neiging tot zelfopofferende hulpverlening.  Bij belemmering niet in staat voor eigen zelfbehoud op te komen. 
Laat zich nogal gemakkelijk door anderen gebruiken en misbruiken.  Ook oververlegen-besluiteloos-
onpraktisch-traag van geest/gemoed.  Neiging om in droomwereld te leven; minderwaardigheidsgevoelens. 
Moet oppassen voor het gebruik van bedwelmende middelen.
 



Jupiter in steenbok
Geestelijke en religieuze waarden worden ietwat orthodox beleden.  Eerder meer bezorgdheid om de letter
dan om de geest van de wet.  Beoordeelt feiten/gebeurtenissen zo realistisch/praktisch mogelijk.  Tracht
zich te bewijzen in een strukturerende regelende positie.  Groot verantwoordelijkheidsgevoel; hard en
toegewijd werker.  Ook grote eerzucht; wil zich gewaardeerd voelen; spaarzaam.  Bij belemmering te grote
ambitie en eerzucht; weinig veerkracht.  Gebrek aan verbeelding en kreativiteit; geen oog voor vernieuwing. 
Maakt op alles aanmerkingen; (te) zuinig tot gierig; zwaarmoedig.
 
Let op: De verste planeten lopen zeer traag; het volgende geldt dus voor al uw leeftijdsgenoten.
 

Saturnus in steenbok
Vat het leven bijzonder ernstig op; op elk gebied integer mens.  Behoefte aan het vervullen van een
gewaardeerde rol; eerzucht.  Behoefte aan realiteitszin; oog voor het konkrete en het praktische. 
Doorzettings- en koncentratievermogen; verantwoordelijkheidsgevoel.  Kan zich voor een doel veel
persoonlijke opofferingen getroosten.  In staat anderen te gehoorzamen; verlangt dat ook van anderen. 
Zeer behoudsgezind en traditioneel ingesteld; veel zelfrespekt.  Aura straalt waardigheid uit en dwingt
respekt af.  Bij belemmering geneigd zichzelf onzeker en ontoereikend te voelen.  Kan ook erg ontoegevend
en egoïstisch zijn of hard en gevoelloos.
 

Uranus in leeuw
Zeer sterke vrijheidsliefde en onafhankelijkheidsdrang.  Eigentijdse opvattingen omtrent liefde en seksuele
beleving.  Kan eventueel sterk kreatief zijn (ontwikkeling nieuwe concepten).  Bij belemmering te sterke
drang naar zelfbevestiging; opstandig.  Sterke sym- en antipathieën; verleent weinig of geen medewerking.
 

Neptunus in schorpioen
Grote bevattelijkheid voor parapsychologische en esoterische leer.  Bij belemmering slap van karakter;
weinig wilskracht; luimen.  Vatbaar voor beïnvloeding / illusies; depressieve tendensen.  Bij ernstige
belemmering losse seksuele moraliteit; drugs.
 
 
2. ASPEKTEN TUSSEN DE PLANETEN
 

Maan driehoek venus
Vermogen om de medemens liefdevol tegemoet te treden.  Veel vrienden door warme en medemenselijke
gevoelens; taktvol.  Behoefte aan harmonische en gezellige (gezins)sfeer.  Bij sfeerverstoring geneigd
bemiddelend op te treden.  Ter wille van de lieve vrede ook (te) compromisbereid.  Gelukkig familiaal leven;
zorgzaam; goede familiebanden.  Behoefte aan tederheid; romantisch; kan zich liefdevol geven.  Voor
vrouw beklemtoning vrouwelijke eigenschappen.  Huwelijk kan kinderrijk zijn.  Mogelijk ook artistieke
talenten (muziek / stem).
 

Maan vierkant mars
"lange tenen" - voelt zich snel aangevallen/gekwetst/geërgerd.  Schat de situaties onvoldoende in; gauw
verontwaardigd.  Geneigd veel te lichtgeraakt en ondoordacht te reageren.  Kan zich emotioneel laten
manipuleren/tegen anderen laten opjutten.  Ook problemen met het zelfverweer (dan weer wel - dan weer
niet).  Latente agressieve geladenheid.
 

Maan driehoek uranus
Grote behoefte aan persoonlijke vrijheid en ontplooiingsmogelijkheid.  Wil steeds nieuwe ervaringen
opdoen; gevoel voor het ongebruikelijke.  Instinktmatige juiste manier van reageren op geboden kansen. 
Belangstelling voor de grensgebieden der wetenschap (astrologie).  Moderne gezinsrelatie met eigentijdse
(opvoedings)normen.  Voelt zich thuis waar hij/zij zichzelf kan zijn.
 

Merkurius vierkant jupiter
Of geneigd zich belerend en moraliserend op te stellen.  Of geneigd meer te beloven dan hij/zij waar kan
maken.  Of geneigd zich groter voor te doen dan hij/zij is.  Kan zich mentaal moeilijk ontspannen; gedachten
staan niet stil.  Kan problemen hebben met het zich klaar en duidelijk uitdrukken.  - of benadrukt het ene
teveel en vergeet het andere.  - of slaat stappen over.
 

Venus vierkant jupiter
Er kan wat passiviteit of wat luiheid en/of gemakzucht optreden.  Grote behoefte aan warmte en gevoel van
veiligheid.  Probeert uit onzekerheid zo joviaal en hartelijk mogelijk te zijn.  Heeft latent onderhuids gevoel
dat er "meer moet zijn".  Dat geeft dan kans op verschillende liefdesavonturen.  Inclusief kans op
verschillende teleurstellingen.  Kan t.z.t. ook heel eigenwijs en eigenzinnig reageren.  Loopt dan risiko zich
te vervreemden van mensen die men nodig heeft.
 



Mars driehoek neptunus
Tracht zichzelf te bevestigen door zachtmoedig- en beminnelijkheid.  Is bereid zich daadwerkelijk voor een
menslievend doel in te zetten.  Handelt voornamelijk uit medeleven en spirituele motieven.  Dan geneigd de
eigen persoonlijke belangen over het hoofd te zien.  Strijdvaardig tegenover hen die de spirituele waarden
aantasten.  Op idealistische motieven gebaseerde (of gesublimeerde) seksualiteit.  Wilskrachtig uit
innerlijke overtuiging; vredelievend.  Moet op tijd en stond kunnen zitten (dag)dromen en fantaseren.  Dat
kan namelijk tot bijzondere prestaties stimuleren.  Belangstelling voor Hatha Yoga.
 

Jupiter driehoek pluto
Krachtig streven naar macht en invloed op velerlei terreinen.  Sterke behoefte om belangrijk te zijn; grote
wilskracht.  Laat zich niet gauw met een kluitje in het riet sturen.  Ook niet geneigd om snel van een
ingenomen standpunt afstand te doen.  (bij persoonlijke planeten = grote overtuigingskracht).  Geneigd de
dingen groots aan te pakken; zeer goed organisator.  Verliest niet graag greep op de zaak.  Handelt vanuit
sterk gevoel van wat goed of kwaad is; moraliserend.  Op zijn best een geloof dat bergen kan verzetten. 
Kan zich vanuit dat gevoel inzetten voor allerlei verbeteringen.  Geneigd beperkende morele strukturen door
andere te vervangen.
 
 
3. ASCENDANT, MIDHEMEL EN HUISPOSITIES
(Let op: het volgende heeft betrekking op de relatieve posities ten opzichte van de horizon op het
geboortemoment, en is dus erg afhankelijk van de juiste geboortetijd!)
 

Ascendant in kreeft
Sterk gevoelsmatige betrokkenheid op omgeving doch gereserveerd.  Verzorgend; koesterend;
bemoederend; huiselijk; hang aan het verleden.  Beïnvloedbaar en afhankelijk; zelfvertrouwen niet altijd zo
groot.  Moet zich daarvoor in omgeving gewaardeerd weten.  Zich spoedig terugtrekkend bij moeilijkheden;
behoudsgezind.  Moet leren met verstand gevoelsopwellingen te onderzoeken.  Moet ook leren zelf
beslissingen te nemen.  Soms te sterke familie- en/of moederbinding.  Kan zich dingen aantrekken die niet
bij hem horen; bemoeizucht.  Bij belemmering realiteitsangst en zorgelijk.  Dan ofwel vluchtend in een
droomwereldje.  Ofwel extra-defensief en zelfbeschermend.  Kan zich bij overkompensatie keihard
(kreeftenpantser) opstellen.
 

Venus vierkant ascendant
Onzeker en onhandig in omgang; kan toch kinderlijk charmant zijn.  Dat kan heel welwillende reakties tot
gevolg hebben.  Weet echter niet zo goed hoe die reakties te verwerken/integreren.  Daardoor geneigd of
zich terug te trekken.  Of enkel de uiterlijke kant te laten zien.
 

Mars driehoek ascendant
Kan doorgaans goed voor zichzelf opkomen; vrij ik-betrokken.  Heeft daardoor wel de neiging alleen te doen
wat hem aanstaat.  Natuurlijk leiderschap op basis van moed-durf-geestdrift.  Kan op die manier anderen tot
daden (dus medewerking) stimuleren.  Zet zich graag in voor een bepaald idee of ideaal.  Houdt van sport
en wedijver; fair.
 

Jupiter opposiet ascendant
Heeft het moeilijk om de verhoudingen evenwichtig te doseren.  Wil alles "groots" doen zonder op de
mogelijkheden daartoe te letten.  Dikwijls al te joviaal of al te grootmoedig om zich "geliefd" te maken.  Het
overgrote zelfvertrouwen kan op anderen aanmatigend overkomen.  Dat zelfvertrouwen kan inderdaad aan
het eigengereide grenzen.  Dikwijls overdreven behoefte om zich waar te maken.  Geneigd op te scheppen
over eigen prestaties.  Niet geneigd de tering naar de nering te zetten; goklustig.
 

Neptunus driehoek ascendant
Komt vriendelijk en charmant en wat dromerig op de medemens over.  Behoefte aan spirituele en
metafysische idealen.  Verlangen naar rust-vrede-eenheid en het schone en verhevene.  Kan anderen goed
aanvoelen en met hen medeleven; opofferingsgezind.  Moet er voor opletten zich niet door medeleven te
laten meeslepen.  Is namelijk gemakkelijk te beïnvloeden.  Artistieke gaven (film- en fotowereld; muziek).
 

Uranus in 3
Originele en vindingrijke denkbeelden niet door anderen beïnvloed.  Snel bevattingsvermogen; niet-
alledaagse opvattingen.  Goede kontaktuele vermogens door vlot en persoonlijk optreden. 
Vernieuwingsdrang op gebied van grensoverschrijdende communicatie.  Staat steeds open voor onderzoek
van onbetreden paden; inventief.  Bij belemmering geneigd te impulsief op dingen in te springen.  Neiging
voortdurend van mening te veranderen; verward in denken.  Ongedurig; eventueel geneigd tot gebruik van
opruiende taal.  Moet opletten voor auto-ongelukken (te bruusk rijden); nerveus.
 



Pluto in 3
In staat tot intensieve en zeer geconcentreerde mentale arbeid.  Sterke eenpuntigheid van denken met
uitsluiting van al het andere.  Kan enorm veel energie steken in het vorsen van feitenkennis.  Mogelijk
verantwoordelijk voor exclusieve of geheime informatie.  Ideeën en opvattingen worden met dwingende
overtuiging uitgebracht.  Goede stand voor intensieve voorlichting.  Kan echter anderen met feitenkennis
geheel overdonderen.  Bij belemmering te sterke meningsuiting; duldt geen tegenspraak.  Weinig
compromisbereid; bazig tot opstandig.  Wat aan anderen verteld wordt kan grote gevolgen hebben. 
Intimiderende publiciteit; overdonderende concurrentie.  Loopt risico ondanks grote feitenkennis zich te
isoleren.  Eventueel nerveuze inzinking door te intensieve inzet mentale capaciteiten.
 

Neptunus in 5
Behoefte om een deel van zichzelf in zijn dromen te verwezenlijken.  Kunstzinnig scheppend vermogen;
zoekt daarbij vrede en rust.  Zoekt ook verstrooiing in het geestelijke vlak.  Een gezonde religieuze basis
begeleidt de opvoeding der kinderen.  Romantische - tedere en idealiserende liefdesrelaties.  Bij
belemmering is het moeilijk om zichzelf als persona te ervaren.  Type van de "dromende kunstenaar"; te
roze bril; illusies.  Kan zich moeilijk concreet uitdrukken.  Verwaterde relatie tot de kinderen; eventueel
geheime liefdesrelaties.  Teleurstellende ervaringen op liefdesvlak en bij spekuleren.  Zoekt eventueel
verstrooiing in het pseudo-geestelijke vlak.
 

Maan in 6
Maak t  z i ch  g raag  d iens tbaa r ;  m ees ta l  ass is te rend  werk .   Gesch ik t  voor
geneeskunde/verpleging/diëtiek/dierenverzorging.  Erg gesteld op orde van zaken; stipt; nauwgezet;
analytisch.  Vandaar ook geschikt voor wetenschappelijk of exact onderzoek.  Bij belemmering sterk
wisselende werkomstandigheden.  Maakt zich eindeloos druk over details die anderen ontgaan.  Grote
lichamelijke ontvankelijkheid.
 

Maan in 6 & maan in boogschutter
Eventueel dienstpersoneel blijft niet lang!
 

Jupiter in 6
Opgewekte en tevreden werker; geen gebrek aan (lukratief) werk.  Kan zich pas volledig inzetten als werk
zinvol is; erg dienstbaar.  Is evenwel geen optimale stand voor detailwerk.  Hulpvaardige en aardige
collega's.  Goede stand voor alternatieve en/of spirituele geneeskunde.  Bij belemmering arbeidsonvrede
(kritiek en luiheid).  Eventueel eigenwijs en eigenzinnig gedrag kunnen moeilijkheden brengen.  Weinig
bereidheid tot dienstverlening; weinig sociaal gevoel.  Kan ook overdreven lang vasthouden aan werk dat
toch niet ligt.  Kan gezondheid schaden door overdadigheid (lever).
 

Saturnus in 7
Samenwerking en partnerschap op basis van wederzijdse waardering.  Vrij gereserveerde houding maar
trouw en betrouwbaar; stabiel.  Sterk gevoel van verantwoordelijkheid in alle kontakten.  Zoekt eerder
diepgang en kameraadschap dan hartstochten.  Eventueel laat huwelijk en/of groot leeftijdsverschil.  Bij
belemmering samenwerking en partnerschap moeilijk/frustrerend.  Hetzij humeurig en kilte tot heerszucht in
intieme relaties.  Hetzij koele en afwijzende houding; moeilijke contactvorming.  Hetzij harde konfrontaties in
relaties.
 

Midhemel in vissen
Sterk invoelend vermogen in beroepsaangelegenheden.  Altruïstische en filosofische instelling.  Bij
belemmering gauw misleid bij het zoeken naar levensrichting.
 

Merkurius in 10
Sterke verstandinstelling t.o.v. beroepskeuze.  Aktieve handelsmentaliteit; nuchtere en weloverwogen kijk
op zaken.  Wil via beroep zoveel mogelijk informatie en kennis opdoen.  Gunstig voor literaire of
commerciële werkzaamheden; ook reiswezen.  Kan ook in politiek gaan; eventueel meerdere beroepen
(tegelijkertijd).  Bij belemmering gedachten te sterk gericht op behalen van erkenning.  Ambitie kan dan de
principes verdringen; aantasting goede naam.  Maakt zijn ware motieven niet altijd kenbaar; oordeelsfouten. 
Eventueel type van 12 ambachten en 13 ongelukken!
 

Venus in 10
Komt vriendelijk-welwillend-tegemoettredend op de buitenwereld over.  Goede relaties in beschaafde en/of
artistieke kringen.  Geluk en sukses in loopbaan; materiële welstand.  Goede stand voor diplomaat of
vrederechter.  Ook voor kleding/mode of schoonheidsverzorging of woninginrichting.  Bij belemmering is het
moeilijk om juiste richting te vinden.  Kan het ook aan de gemakkelijke kant nemen.  Eventueel geneigd zich
door velen te laten bewieroken.
 



Mars in 10
Zeer ambitieus en strijdvaardig in beroep; wil de top bereiken.  Doelgerichte gedisciplineerde en
onvermoeibare werkkracht.  Uitstekende stand voor self-made man of zelfstandige ondernemer.  Beroepen
waarin energie-daadkracht-aktie-eer-wedijver rol spelen.  Bij belemmering te sterk op zichzelf gericht;
ellebogenwerk.  Het verkeerd aanwenden van kracht en macht bezorgt vijanden.
 

Mars konjunkt midhemel
Inzet gericht op behalen van naam en faam op professioneel vlak.  Grote arbeidsijver om maatschappelijke
ladder snel te kunnen bestijgen.  Maakt ondernemende indruk; zeer competitief.  Houdt daarbij niet altijd
rekening met anderen; soms taktloos.
 

Jupiter sextiel midhemel
Gezonde kijk op maatschappelijk en familiaal leven.  Hartelijke en joviale sociale houding; veel
zelfvertrouwen.  Weet zich soepel in allerlei omstandigheden te bewegen.  Veel zit mee; trekt vaak goede
kansen aan.  Verwerft als vanzelf vrijheid in ontplooiing; brede interesse.  Eerlijk en betrouwbaar op
beroepsvlak; uitstekende reputatie.  Sukses op professioneel vlak; kan gewenste levensdoelen bereiken. 
Krijgt de mogelijkheden om in de openbaarheid te treden.  Welstand in eigen huishouden.  Moet zich toch
hoeden voor eventueel valse voorspiegeling van zaken.  Heeft nl. niet altijd genoeg greep op de
werkelijkheid van alledag.
 

Neptunus driehoek midhemel
Reageert zeer fijngevoelig op maatschappij- en wereldgebeuren.  Geneigd zich in te zetten voor
hooggestemde idealen.  Bereid het goede voorbeeld te geven; wil de mensheid dienen.  Belangstelling voor
het schone en verhevene en artistieke.  Heeft ook mogelijkheden om zich als dusdanig uit te drukken. 
Heeft ook talent om te doen alsof en dus om toneel te spelen.  Het is de sfeer die bepaalt of men ergens
graag werkt.  Heeft een fijne neus voor marktontwikkelingen/diagnoses/therapie.  Moet er evenwel voor
opletten de zaken niet te rooskleurig te zien.
 

Pluto opposiet midhemel
Ziekelijk streven naar wereldse macht; asociaal gedrag.  Enorme behoefte om zich koste wat kost te
bewijzen.  Geen gebrek aan doorzettingsvermogen-dadendrang-weerbaarheid.  Niet geneigd over zich heen
te laten lopen; machtsconflicten.  Kan zelfs met geïrriteerde opmerkingen de andere al hard treffen.  Die
kan zich dan genoopt voelen krasse verweermiddelen te grijpen.  Geneigd konkurrenten zonder skrupules
weg te werken.  Kan ware slavendrijver worden.  Krachtig ontwikkelde onderzoekszin maar niet bepaald
diskreet.  Meer dan eens geneigd misbruik te maken van wat hij/zij weet (afpersen).  Kan zich t.z.t. met
ongekontroleerde agressie tegen maatschappij keren.  Kan ook zichzelf met "alles of niets"-houding
ondermijnen.
 

Zon in 11
Wil als bewust individu in het sociale leven participeren.  Zeer humanitaire en demokratische
doelgerichtheid.  Werkt interesse en opvattingen graag in groepsverband uit.  Geneigd eigen stempel op de
aktiviteiten aldaar te drukken.  Invloedrijke vrienden kunnen stimulans voor de loopbaan zijn.  Bij
belemmering wordt positie te sterk benadrukt; machtsmisbruik.  Veel vrienden zijn dan meer meelopers dan
vrienden.  Geneigd vriendschappen zelfzuchtig uit te buiten.  Kan eventueel aangetrokken worden door
asociale groeperingen.
 



interpretatie: Filip van België
 

Bespreking van de geboortehoroscoop
 

Teksten: Willy Troch
Software: Koen Van de moortel

 
-o-
 

Hieronder volgen enkele medische en biologische verbanden met de horoskoop van de betrokkene,
gebaseerd op ervaringen van vele astrologen, niet op klassiek-wetenschappelijk onderzoek.
 
Let wel: dit zijn slechts aanwijzingen voor typische ziekten waarvoor deze persoon iets meer gevoelig is dan
de gemiddelde mens!  De meeste zullen zich niet tonen dan bij bepaalde aktiveringen van de betreffende
astrologische faktoren.

______________________________________________________________

zon in ram
Hoofd en grote hersenen als geheel; rode bloedcellen.
Best tijdig rusten; ontspanningsoefeningen; eiwithoudend voedsel.
 

maan in boogschutter
Spierreuma; jicht
 

merkurius in vissen
Zenuwpijnen in de voeten; longen; darmen.
 

venus in ram
Verkoudheden; traanklieren; eczeem; best geen kosmetika.
 

mars in vissen
Voetziektes; voetverwondingen; darmproblemen; longen; neurose.
 

jupiter in steenbok
Hormonale storingen; geelzucht; eczemen; melancholie.
 

saturnus in steenbok
Gewrichtsreuma; zwakke knieen; huidziekten; verstijving.
 

uranus in leeuw
Hartkloppingen; hartkramp; te hoge bloeddruk; hartverlamming.
 

neptunus in schorpioen
Geslachtsziekten; verslaving aan bedwelmende middelen.
 

maan vierkant mars
Spierverslapping; reflexstoornissen; schildklier;
Bij vrouwen: kans op moeilijke bevalling.
 

merkurius vierkant jupiter
Psycho-somatische klachten.
 

venus vierkant jupiter
Endocriene klieren; neiging tot adipositas (/ suikerziekte).
 

mars driehoek neptunus
Tere maar niet direkt zwakke gezondheid.
 

mars driehoek ascendant
Lichamelijke veerkracht.
 

mars konjunkt midhemel
Willekeurige spieraktiviteit; regeling lichaamstemperatuur.
 

jupiter opposiet ascendant



Opletten voor overgewicht.
 

maan in 6
Grote lichamelijke ontvankelijkheid.
 

jupiter in 6
Kan gezondheid schaden door overdadigheid (lever).
 



interpretatie: Filip van België
 

Bespreking van de geboortehoroscoop
 

Teksten: Willy Troch
Software: Koen Van de moortel

 
-o-
 

Hieronder volgen enkele psychopathologische verbanden met de horoskoop van de betrokkene,
gebaseerd op ervaringen van vele astrologen, niet op klassiek-wetenschappelijk onderzoek.
 
Let wel: dit zijn slechts aanwijzingen voor psychische problemen waarvoor deze persoon iets meer gevoelig
is dan de gemiddelde mens!  De meeste zullen zich niet tonen dan bij bepaalde aktiveringen van de
betreffende astrologische faktoren.

______________________________________________________________

maan in boogschutter
Bij grote overkompensatie dweepziek sektarisme.
 

merkurius in vissen
Realiteitsverlies; pathologische suggestibiliteit; angsten.
 

maan vierkant mars
Latente agressieve geladenheid; psycho-traumata; affekthandelingen; psycho-somatische pijnen.
 

merkurius vierkant jupiter
Pathologische leugenachtigheid en oneerlijkheid; kleptomanie; hoogmoedswaan.
 

venus vierkant jupiter
Ziekelijke opstandigheid tegen sociaal aanvaarde fatsoensnormen; excessen op seksueel gebied.
 

jupiter opposiet ascendant
Opgeblazen ego; hedonist.
 

pluto opposiet midhemel
Ziekelijke geldingsdrang; diktatoriale heerszucht.
 



interpretatie: Filip van België
 

Bespreking van de geboortehoroscoop
 

Teksten: Willy Troch 
Software: Koen Van de moortel

 
-o-
 

Hieronder volgen de persoonstypen die men zich bij bepaalde astrologische faktoren uit de horoskoop van
de betrokkene mag voorstellen.  Let wel: dit zijn slechts clichébeelden die natuurlijk slechts bij weinigen zo
extreem tot uiting komen!

______________________________________________________________

maan driehoek venus
liefhebbende / kunstminnende vrouwen; hostessen; diplomaten; kinderverzorgsters.
 

maan vierkant mars
te temperamentvolle vrouwen/mensen.
 

maan driehoek uranus
geëmancipeerde vrouwen; niet-alledaagse vrouwen.
 

merkurius vierkant jupiter
(leugenachtige) propagandisten of kooplui; goochelaars.
 

venus vierkant jupiter
mensen zonder ruggegraat.
 

mars driehoek neptunus
kunstzinnige beroepen; filmsterren.
 

mars konjunkt midhemel
leidinggevende mensen; ingenieurs; militairen.
 

jupiter driehoek pluto
organisatoren van grootschalige projekten; ekonomen; rechtskundigen.
 

jupiter opposiet asc
"grote jannen".
 

jupiter sextiel midhemel
suksesrijke mensen; mystici; geloofsuitdragers; dromers; fantasten.
 

pluto opposiet midhemel
internationale terroristen; gangsters.
 



Interpretatie volgens Steve Blake

interpretatie: Filip van België
 
Dit Astrolabe geboorterapport werd samengesteld speciaal voor jou.  Het is de weergave van jouw uniek
planeetpatroon voor het moment en de plaats van jouw geboorte.  De berekeningen zijn even nauwkeurig
als waren ze uitgevoerd door een professioneel astroloog.  Wat je hier vindt als interpretatie (de betekenis
van het patroon van de planeten in je horoskoop) is zo exakt als een komputer in deze tijd kan zijn. 
Wanneer je niet zeker bent van het geboorteuur (of van datum of plaats), zal je zien dat een aantal
interpretaties niet toepasselijk is, maar ook dat andere wel degelijk in overeenstemming zijn met je
karakter...
Je zult opmerken, dat het lijkt of soms tegenstrijdige informatie wordt gegeven.  Dit kan men verwachten
vermits het karakter van de meeste mensen zeer komplex is.  Bijvoorbeeld, soms kun je zeer schuchter
zijn, maar op andere momenten ben je dan weer agressief en kan je goed voor jezelf opkomen.  Je zult ook
opmerken dat bepaalde patronen zich steeds weer schijnen te herhalen.  Ook dit was te verwachten.  Het
betekent eenvoudig dat je horoskoop een uitermate sterke fokus heeft op dit bepaald patroon en dat je hier
bijzondere aandacht moet aan besteden.  Je zal je hier goed bij voelen en het zal je tot voordeel strekken...
 
 

______________________________________________________________
 

Software:  Koen Van de moortel
Jules De Saint-Genoisstraat 98, B-9050 Gent, tel.=fax: 09/2277036

koen@astrovdm.com
______________________________________________________________

 

1. ALGEMENE ACHTERGRONDINFORMATIE
 
Wanneer een kunstschilder een landschap schildert, zal hij eerst de achtergrond schetsen en het
perspektief aanbrengen.  Dit is een zeer belangrijke stap omdat dan het evenwicht en de emotionele inhoud
van het schilderij wordt vastgelegd; is het somber en bewolkt, of helder en zonnig? Vergelijkbaar hiermee is
het patroon dat de planeten maken in je horoskoop.  De basis van jouw persoonlijke struktuur is hierin terug
te vinden.  Wat je hierna leest, is als het ware het arsenaal van basiseigenschappen dat je meegekregen
hebt en waarop je steeds kunt terugvallen.  Tracht dit op een positieve manier te benutten, en tracht te
vermijden dat het negatieve een gewoonte voor je is.
 

oost > 35 & oost < 65 & boven > 35 & boven < 65
Je ervaart de buitenwereld op een evenwichtige manier.  Je vertoeft graag in het gezelschap van anderen
terwijl je toch ook de kunst verstaat om je in je eentje te amuseren.  Je bent je bewust van wat er reilt en
zeilt in de buitenwereld, maar deze kennis doet je niet vervreemden van je eigen innerlijke behoeften.  Dit
resulteert in het vermogen om de wereld gedifferentieerd tegemoet te treden en daarbij een duidelijk zicht te
behouden op het vlak van energie-uitwisseling, zowel tussen de anderen onderling als tussen hen en jezelf. 
Mis je kansen niet door je energie te versnipperen want, hoewel je altijd ergens mee bezig bent, verander je
nogal eens van werkterrein.
 

vast < 10
Eens iets begonnen, vind je het erg moeilijk om je er ook aan te houden en het maakt niets uit of het nu
gaat om je werk, een dieet of een relatie.  Je leven moet altijd vervuld zijn van voortdurende afwisseling en
verandering, zo niet geraak je danig gefrustreerd.  Tenzij je leert enige stabiliteit in je leven te bereiken,
zullen anderen geneigd zijn om je te zien als iemand die nooit en niets tot een einde kan brengen.
 

vuur > 40
Jij bent de originele initiatiefnemer.  Je hebt geen stimulansen van buitenaf nodig om nieuwe dingen aan te
pakken.  Je veracht statische, onveranderlijke en onverzettelijke situaties en je zal al je krachten
aanwenden om ze zo mogelijk om te buigen.  Door je moedige, bijzonder aktieve en nogal dramatische
houding, kan je een effektief leider zijn -en je zal de eerste zijn om nieuwe richtingen uit te proberen. 
Nochtans kan je neiging om eerst te doen en dan pas na te denken, voor anderen de aanleiding zijn om je
te beschuldigen van impulsiviteit.  Leer ook meer aandacht te hebben voor de gevoelens van anderen.
 

lucht < 6
Je neiging om direkt en spontaan op situaties te reageren, maakt je wantrouwig ten opzichte van hen die
verkiezen de dingen grondig te doordenken alvorens tot aktie over te gaan.  Met andere woorden, je gebrek
aan voorbedachtheid is er soms de oorzaak van dat je voorbijgaat aan belangrijke verbanden en



samenhangen.  Je stort je dan hals over kop ergens in en vraagt je dan nadien af waar het mis ging.  Je zou
moeten leren elk probleem zorgvuldig te analyseren, zeker wanneer er belangrijke beslissingen,
engagementen of gevolgen mee gemoeid zijn.
 

2. KARAKTEREIGENSCHAPPEN
 
Elke planeet komt overeen met een facet van je karakter: de zon met uw individualiteit, levenskracht; de
maan met gevoeligheid, fantasie, het geheugen,...; merkurius met het logisch redeneren en uitwisselen van
gedachten; venus met affektie en smaak; mars met energie, hartstocht; jupiter met optimisme, gevoel voor
maatschappelijke verhoudingen,...; saturnus met pessimisme, plichtsgevoel, beheersing; uranus met het
streven naar waarheid, vrijheid, ritme; neptunus met gevoel voor het mystieke, verslaving,...; en pluto met
de innerlijke naar transformatie drijvende kracht.  Het teken waarin elke planeet staat, bepaald de kleur die
dit facet bij jou krijgt.
 

zon in ram
Van nature ben je zeer energiek en geestdriftig.  Je bent trots en onafhankelijk -jij moet de eerste zijn bij
alles wat je doet en je houdt ervan risiko's te nemen.  Jij bent degene die erin vliegt wanneer anderen hun
angst nog moeten overwinnen.  Behoorlijk briljant bij het opstarten van nieuwe projekten, ben je
verschrikkelijk als het aankomt op het afmaken daarvan.  Je bent een enthousiast leider maar je hebt de
neiging weigerachtig te worden wanneer je iemand moet volgen.  Vaak laait je woede snel en hoog op,
maar even vaak ebt ze net zo snel weer weg en dan heb je later spijt over de dingen die je zei toen je
kwaad was.  Bij je beste eigenschappen horen dat je eenvoudig-en-direkt en bot-en-eerlijk bent -pas op dat
je andermans gevoelens niet kwetst.  Je behoefte om kost wat kost kompetitief op te treden, kan de
tegenwerking van anderen oproepen; maar zolang je je gewoonlijk zonnige humeur kunt blijven behouden,
hoeft dit geen al te groot probleem voor jou te zijn.
 

maan in boogschutter
Als idealist heb je een voorkeur voor het grote, het mooie, het goede en het nobele.  Je bent erg
teleurgesteld als je hoge verwachtingen van het leven niet worden ingevuld.  Omdat je van nature
nieuwsgierig bent, hou je ervan te reizen en te leren over andere volkeren en kulturen.  Probeer de neiging,
de kleine maar belangrijke details van het leven te negeren, te overwinnen.  Je houdt van onafhankelijkheid
en vrijheid en je gunt dit ook de anderen.  Men vindt het fijn dat je in de buurt bent met je optimisme,
veerkracht en opgewektheid.  Je hebt een niet te stuiten verlangen zoveel mogelijk te leren over metafysika,
religie, filosofie en andere diepgaande onderwerpen.  Je leven wordt geaksentueerd door uitbarstingen van
energie en waanzinnige aktiviteit.
 

merkurius in vissen
Je ideeën en gedachten komen niet op een gewone, logische manier bij je op.  In plaats daarvan denk je
met je gevoel of met de beelden die door je rijke en vruchtbare fantasie worden geproduceerd.  Omdat je zo
subjektief bent, zijn je dromen en fantasieën erg belangrijk voor je.  Je vertrouwt op je intuïtie en hebt de
neiging ideeën die voornamelijk op logika zijn gebaseerd, te verwerpen.  Door je grote vatbaarheid voor
indrukken, ben je gevoelig voor de stemmingen en emotionele toestand van degenen met wie je in kontakt
komt.
 

venus in ram
Je bent zeer aanhankelijk, maar je haat het aan handen en voeten gebonden te zijn.  Je bent meer dan
bereid de initiatiefnemer te zijn bij het aangaan van nieuwe relaties.  Inderdaad, als je eenmaal je zinnen op
iemand hebt gezet, heb je de neiging haar of hem vurig en gepassioneerd te achtervolgen.  Maar je
verwacht je eigen weg te mogen te gaan in een relatie.  Probeer af en toe ook eens tegemoet te komen aan
de behoeften en wensen van je partner.
 

mars in vissen
Omdat je zo gevoelig en kwetsbaar bent, is het voor jou moeilijk om assertief te zijn.  Soms voel je je erg
moe en je hebt veel slaap nodig teneinde je gezondheid en je krachten niet te verliezen.  Je bent op je best
als je kunt handelen zonder dat jouw ego belangrijk is.  Je bent zeer onzelfzuchtig en vol begrip voor de
noden van anderen.  Je geniet de meeste voldoening als je kunt geven aan anderen zonder iets terug te
verwachten.  Pas op voor de neiging altijd achter de schermen te willen werken, of de zaken te misleiden
door dingen te doen achter de rug van anderen om.
 

jupiter in steenbok
Je hebt de neiging te denken dat alleen die resultaten waardevol zijn, die konkreet en aantoonbaar zijn.  Je
wantrouwt abstrakte oplossingen en je waardeert meetbare resultaten.  Als uitstekend organisator en
planner, ben je zowel optimistisch als praktisch en realistisch over wat er wel en wat er niet kan gebeuren. 
Omwille van je uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel beschouw je het als een persoonlijke zwakheid



wanneer je je ergens in vergist.  Dit maakt je net zo voorzichtig als nodig is.  Je bent zeer efficiënt, maar je
hebt de neiging wel erg koel en afstandelijk te zijn.
 

saturnus in steenbok
Omdat je ernstig en volwassen bent, heb je het vermogen verantwoordelijkheden op te nemen en
belangrijke opdrachten tot een goed einde te brengen.  Je bent eveneens zeer praktisch en spaarzaam.  Als
goed organisator ben je de geknipte persoon om een duidelijk afgebakend projekt tot het einde toe te blijven
volgen.  Je bent prestatiegericht en gaat er prat op dat je je volledig kunt koncentreren op een doel, en dat
je het zal bereiken ook.
 

uranus in leeuw
Jij, en je leeftijdsgenoten, eisen een komplete en totale vrijheid op het gebied van zelfexpressie.  Je wil een
eigen stempel op de wereld drukken en zal geen inmenging dulden van de traditioneel autoritaire figuren,
zeker niet als ze trachten je te beïnvloeden.  Je bent eerlijk en recht voor de vuist, maar een beetje
excentriek.  Gebrek aan zelfdiscipline kan een hinderpaal zijn om je doel te bereiken, op het moment dat je
dat wenste.
 

neptunus in schorpioen
Jij, en je generatiegenoten, zijn zeer sterk geïnteresseerd in alles wat mysterieus en "diepgaand" is.  Je zal
de voordelen onderzoeken die resulteren uit de studie van het okkulte, healing en psychologie.  Je bent
bereid te experimenteren met middelen als drugs, teneinde het begrip van je innerlijk zo ver mogelijk uit te
breiden.
 

pluto in maagd
Voor jouw generatie is dit een tijd waarin grondige veranderingen ingeleid worden in de maatschappelijke
houding ten overstaan van werk, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.  Radikale veranderingen ook in de
houding omtrent persoonlijke gezondheid en voeding zullen verbreid worden en breed aanvaard en
gepraktiseerd.
 

knoop in maagd
Je moet de bijgelovigheden die je echte groei belemmeren, te boven komen en duidelijk de waarheid van
de dingen zien.  Je moet werken om je zelfvertrouwen op te bouwen, waardoor je uiteindelijk inziet dat er in
je leven niets belangrijk gebeurt totdat je duidelijk je doel, en de middelen daartoe, voor ogen hebt.  Je voelt
sterk de emoties van andermans pijn aan.  Je moet koste wat het kost vluchtwegen en dagdromen trachten
te vermijden, want die kunnen je tenslotte doen verzwakken tot op een punt waarbij je vergeet hoe je op het
aardse en fysieke vlak moet funktioneren.  Eén van de lessen die je moet leren, is het vermogen
ontwikkelen om "nee" te zeggen en het nog te menen ook; want ieder verzoek van met tranen gevulde
ogen, doet je altijd je woorden terugnemen.  Je zoekt konstant warmte in anderen, maar wordt steenkoud
wanneer je in gezelschap bent van onbeschaafde of ruwe individuen.
 

3. DYNAMISCHE FAKTOREN IN JE HOROSKOOP
 
Jouw horoskoop is de weergave van de planeetposities precies op het moment dat jij bent geboren.  Eén
van de belangrijkste middelen waarvan men als astroloog gebruik maakt om iemands unieke
persoonlijkheid te doorgronden, is de afstand tussen de planeten onderling, en hun afstand tot bepaalde
belangrijke gevoelige punten in de horoskoop.  Deze afstanden noemt men ASPEKTEN.  De aspekten
geven informatie over de persoonlijke dynamische struktuur.  Sommige aspekten zijn belangrijker dan
andere en leveren dus ook meer informatie op.
 
De KONJUNKTIES (wanneer planeten zeer dicht bij elkaar staan), de VIERKANTEN (wanneer ze een
rechte hoek vormen met elkaar), en de OPPOSITIES (wanneer ze tegenover elkaar staan), zijn aspekten
die een aantal zeer specifieke uitdagingen inhouden.  Het is niet zo dat dergelijke energiepatronen altijd
moeilijk te hanteren zijn -het komt echter wel vaak voor- maar op de één of andere manier zal je er in
verschillende omstandigheden steeds opnieuw mee gekonfronteerd worden, waardoor je als het ware
gedwongen wordt met deze energieën te leren omgaan.  Het resultaat van de beslissingen die je neemt in
deze situaties, bepaalt in welke mate je zult groeien en evolueren en jezelf zult leren kennen.  In deze
analyse vind je enkele suggesties om met deze energiepatronen om te gaan en alzo ten volle je eigen
unieke persoonlijkheid te ervaren.
 

maan vierkant mars
Je humeur is zo veranderlijk, en je bent zo rusteloos en boordevol energie, dat het erg moeilijk kan zijn voor
anderen om regelmatig met je om te gaan.  Iemand die prikkelbaar is en altijd wil argumenteren, is geen
aangenaam gezelschap; daarom moet je een manier vinden om je overschot aan energie op te gebruiken
en dit op een manier die niet bedreigend is voor anderen -door aan sport te doen bijvoorbeeld.  Je hebt een
vinnig en explosief temperament en je moet leren dat te bedwingen.  Vermits je de neiging hebt alleen te



handelen na een sterke emotionele aansporing, is het raadzaam het advies van een gerespekteerde en
praktische vriend in te winnen vooraleer je belangrijke beslissingen neemt.
 

merkurius vierkant jupiter
Als algemene regel heb jij het vermogen om de dingen goed te overdenken en de passende beslissingen te
treffen, in het bijzonder wanneer het probleem betrekking heeft op één van je vele interessegebieden.  Maar
soms, tengevolge van een ernstig gebrek aan zelfdiscipline, word je slordig in je denken en de resultaten
zijn daar het bewijs van.  Ook word je soms -om dezelfde redenen- door je overdreven uitbundigheid
taktloos en schijnbaar arrogant.  Op zijn best aanvaarden de anderen jou en je ideeën, maar op zijn slechts
trekken zij zich terug en zijn niet bereid tot medewerking.  Kijk hoe anderen op je reageren en beoordeel
jezelf dienovereenkomstig.
 

venus vierkant jupiter
Het gaat je gemakkelijk.  Om het even hoe de omstandigheden zijn, of je rijk of arm bent, je lijkt situaties
aan te trekken waardoor je levensweg glad en rimpelloos verloopt.  Dit kan je evenwel ook nadelen
opleveren.  Je hebt de neiging te veel zelfvertrouwen te hebben, te overdrijven -te veel kleren te kopen of te
veel vettig eten te eten- en je hebt mogelijk niet de discipline je groeiende uitgaven onder kontrole te houden
(of je groeiende broeksband)!
 

venus vierkant ascendant
Je aangename, vriendelijke manieren, die door anderen zo aangenaam gevonden worden, zijn meestal
oprecht, maar soms is het meer een middel om je te redden uit vervelende situaties.  Je hebt het vermogen
om anderen te vleien en je zo uit de slag te trekken.  Je bevallig optreden maskeert vaak je neiging tot
luiheid en oppervlakkigheid.  Je persoonlijke uitdaging bestaat hierin dat je moet trachten werkelijk
kunstzinnig te worden, in plaats van kunstmatig.
 

mars konjunkt midhemel
Je bent je er goed van bewust, wat je moet verwezenlijken om je levensdoel te bereiken.  Met zo'n geweldig
zelfvertrouwen ben je niet bang beslissingen te nemen, vooral niet wanneer ze onmiddellijk op jezelf
betrekking hebben.  Je bent zo onafhankelijk dat het je moeilijk valt in een team te werken, en je vindt het
ook niet makkelijk verantwoordelijkheden over te dragen aan anderen, omdat je meent alles beter zelf te
doen.  Dit kan natuurlijk makkelijk tot zelfoverschatting leiden; bijgevolg moet je er zorg voor dragen je
energie verantwoord te verdelen, wil je uiteindelijk niet achterblijven met het gevoel dat je "geen gas meer
kunt geven".
 

jupiter opposiet ascendant
Je bent zo fortuinlijk juist die personen aan te trekken die een positie van macht en autoriteit bekleden, en
die je medewerking verlenen en gezonde adviezen geven, zowel materiële als filosofische.  Deze
belangrijke personen voelen zich tot jou aangetrokken omwille van je eerlijkheid, oprechtheid en
degelijkheid -je moet erover waken dat je je hoge normen trouw blijft, opdat hun geloof in jou
gerechtvaardigd is.  Je hebt mensenkennis en je opvattingen zijn betrouwbaar.
 

pluto opposiet midhemel
Je jongste opvoeding is getekend door één of meerdere ernstige trauma's die je verwachtingen, omtrent
hoe je te gedragen in de samenleving, hebben gevormd.  Mogelijk werd je gebrutaliseerd of bedreigd -fysiek
of psychisch- of misschien werd je familie ontredderd door verschillende drastische veranderingen.  Hoe het
ook zij, je hebt een houding ontwikkeld alsof het leven een harde strijd is en dat je de bovenhand moet
krijgen over iedereen, omdat je je anders niet veilig kunt voelen.  Een dusdanige houding kweekt natuurlijk
spanning en konfrontatie in je direkte omgeving.  Het zal je moeilijk vallen, maar je moet leren je te
ontspannen en de mensen te vertrouwen.
 

ENERGIEPATRONEN WAAROP JE KAN TERUGVALLEN
 
De SEXTIELEN (een afstand van 60 graden tussen twee planeten) en de DRIEHOEKEN (afstand van 120
graden), zijn aspekten die een energiepatroon vertegenwoordigen waarop je in de loop van je leven steeds
weer met gemak kunt terugvallen.  Men noemt dit gewoonlijk de positieve kant van je natuur -waarop je
beroep kunt doen in moeilijke tijden.  Maar anderzijds lijkt het alsof dit patroon ingebakken zit, je
automatisch handelt en daarom werkt het als een rem omdat je er jezelf moeilijk kunt los van
maken.Pluspunten in je horoskoop...  tracht er goed gebruik van te maken!
 

maan driehoek venus
Door je gratie, charme en oprechtheid voelen anderen zich tot jou aangetrokken.  Je bent als een oase van
rust en vrede, temidden van mensen die meestal gekonfronteerd worden met spanning en stress.  Je bent
zeer begaan met de noden van anderen en doet je best om hen tot rust te brengen en te steunen.  Door je
uitgesproken gevoel voor schoonheid ben je ofwel zelf een kunstenaar, ofwel ten minste een bewonderaar



van de kunst.  Maar je bent niet erg agressief en hebt de neiging het leven te ondergaan, het op je af te
laten komen.  Wanneer je vindt dat het leven saai en eentonig wordt, breng dan wat meer variatie in je
dagelijkse routine.
 

maan driehoek uranus
Je onstuimige onafhankelijke levensstijl is zo belangrijk voor jou dat je je niet wil verbinden aan een
bepaalde routine.  Je bent gekend als iemand die het recht opeist om te doen wat je wil en wanneer je wil. 
Daardoor ben je soms zo overhaast en impulsief dat je dingen doet waar je later spijt van krijgt.  Je bent
bang van intieme, intense emotionele betrokkenheid.  Voor jou houdt een verbintenis in dat men de ander
ten allen tijde de vrijheid geeft om zichzelf te zijn -en je bereikt dit gewoonlijk door ze op een afstand te
houden.
 

mars driehoek neptunus
Er is een voortdurend terugkerend patroon in je leven: je komt personen of zaken tegen waaraan je jezelf
wil wijden, en je bent hierin niet erg kieskeurig.  Je zou moeten inzien dat dit patroon veel verloren zaken en
mensen insluit, die je gebruiken om voordeel te halen uit je meelevende natuur.  Wanneer je dat inziet, zal
je waarschijnlijk op zoek gaan naar een betrouwbare en goede vriend, die je kan bijstaan bij het nemen van
belangrijke beslissingen.  Maar dit zal je moeilijk vallen omdat jij slechts zelden een beslissing neemt vanuit
verstandelijke overwegingen; het hart heeft zijn eigen redenen.  Je bent zeer gevoelig en moet zeker het
gebruik van drugs en alkohol vermijden.
 

mars driehoek ascendant
Je hebt een zeer persoonlijke, energieke en agressieve instelling; toch kan je goed meewerken aan een
gemeenschappelijk doel.  In feite lijkt het erop dat je beter kunt optreden in groepsverband dan op je eentje. 
Je geniet van de kameraadschap en "het duwen en trekken" bij gemeenschappelijke aktiviteiten.  Soms heb
je zoveel energie dat je wrijvingen uitlokt, alleen maar omwille van het duivels genoegen dat je eraan
beleeft.
 

jupiter driehoek pluto
Je bent een dynamische kracht waar het veranderingen en heropbouw betreft, waardoor je respekt
afdwingt.  Je hebt het vermogen om op voorhand aan te voelen wanneer het noodzakelijk is verreikende
veranderingen aan te brengen en je oefent de nodige druk uit om het mogelijk te maken deze door te
voeren.  Bijgevolg lijkt het of je voortdurend anderen op de tenen trapt.  Men ervaart je als een bedreiging
en men tracht daarom je pogingen te dwarsbomen, maar je doorzicht en vasthoudendheid zorgen ervoor
dat je gewoonlijk de touwtjes in handen blijft houden.
 

jupiter sextiel midhemel
Je bent zeer ambitieus, veel meer dan de meeste mensen.  Je hebt grote plannen over wat je wil doen en
wat je wil bereiken.  Je voelt je aangetrokken tot een komfortabele, kulturele en luxueuze levensstijl.  Maar
je hebt eveneens hoge normen omtrent ethiek en moraal.  Wanneer je je doelen niet kunt bereiken zonder
eer, integriteit en oprechtheid, zal je eerder een andere weg inslaan dan je normen te verloochenen.
 

neptunus driehoek ascendant
Je hebt een gevoelige, kwetsbare natuur.  Je verbeelding is zeer aktief en je hebt het vermogen bepaalde
zaken, die aan anderen voorbijgaan, aan te voelen.  Deze gave, noem het intuïtie, kan een groter begrip
voor de menselijke drijfveren met zich meebrengen, op voorwaarde dat je voldoende inzicht hebt om de
passende gevolgtrekkingen te maken.  Maar als je louter optreedt als een psychische spons, en je hebt niet
het vermogen om je af te sluiten voor diegenen die je energie opzuigen, is het mogelijk dat je steeds weer
aangetrokken wordt tot personen die van jou willen profiteren.
 

neptunus driehoek midhemel
Alhoewel je gewoonlijk hoog aanzien geniet omdat je zo gevoelig en meelevend bent, zal je door je gebrek
aan agressiviteit beperkt zijn wanneer je een levensdoel wil verwezenlijken.  Inderdaad, je hebt zo weinig
oog voor je eigen welzijn dat het je moeilijk valt je toe te leggen op een karrière.  Daardoor kun je te
afhankelijk worden van de goede wil en vriendelijkheid van anderen.
 

SPECIFIEKE ASPEKTEN
 
Veel astrologen besteden eveneens veel aandacht aan de MINEURE aspekten.  Hieronder vinden we het
HALF SEXTIEL (afstand van 30 graden tussen twee planeten) en het INKONJUNKT (de afstand is hier 150
graden).  Deze aspekten verwijzen naar energiepatronen die niet goed geïntegreerd zijn in het karakter. 
Het is als een steentje in je schoen dat je maar niet kunt vinden, maar vermits je het niet vindt, moet je er
mee leren leven.  We houden ook rekening met het HALF VIERKANT (de afstand tussen de planeten
bedraagt hier 45 graden) en het ANDERHALF VIERKANT (de afstand is hier 135 graden).  De inhoud van
deze aspekten kun je vergelijken met het VIERKANT, ze zijn echter niet zo sterk.  Ook met deze



energiepatronen zal je konfrontaties uitlokken, en wanneer je geleerd hebt met deze energieën om te gaan,
krijg je beduidend meer inzicht in jezelf!
 

zon halfvierkant mars
Men kent jou als iemand die nogal bot, onbeschaamd en direkt met mensen omgaat.  Hoewel het
verfrissend is zo eerlijk te zijn, ontbreekt het je dikwijls aan takt en kan je tamelijk kwetsend zijn, zeker voor
mensen met delikate gevoelens.  Leer de reakties van de mensen om je heen in het oog te houden.  Als ze
je beginnen te ontwijken, of gemakkelijk beginnen te debatteren, kom je waarschijnlijk te hard over, zelfs al
denk jij persoonlijk van niet.
 

venus inkonjunkt neptunus
Enerzijds verlang je naar de liefde en genegenheid waar iedereen recht op heeft, en ben je bereid deze
liefde te geven zowel als te ontvangen.  Maar anderzijds heb je het gevoel dat liefde verheven zou moeten
zijn boven aardse verlangens, dat zij zou moeten gebaseerd zijn op het nobele principe van onzelfzuchtige
dienstbaarheid.  Bijgevolg trek je situaties aan waarin je je onrealistische verwachtingen projekteert op de
partner, hoge idealen die onmogelijk kunnen bereikt worden.  Of je volgt iemand blindelings, die daar dan
weer voordeel uit trekt.  Het probleem is dat je je bewust bent van hetgeen zich afspeelt en je voelt je
gefrustreerd omdat het lijkt of je er geen kontrole over hebt, noch de macht om het patroon te doorbreken. 
Het zal je moeilijk vallen je verwachtingen niet zo hoog te stellen; dit is echter wel noodzakelijk wil je niet
voortdurend teleurgesteld worden.
 

venus halfsextiel midhemel
Enerzijds heb je een zeer specifiek levensdoel waarvoor je hard wil werken.  Maar anderzijds ben je je zeer
bewust van de behoefte aan liefde en waardering, die je verwacht van de mensen waarmee je in kontakt
komt.  Je bent trouwens bereid inspanningen te leveren om het hen naar de zin te maken.  Zeer vaak
komen deze behoeften met elkaar in botsing en dit maakt je besluiteloos: je wil werken aan je karrière maar
laat je de anderen dan niet aan hun lot over? Je ziet dit gebeuren en je weet niet hoe dit te hanteren. 
Omdat deze patronen zo moeilijk met elkaar te verzoenen zijn, moet je leren ze zoveel mogelijk van elkaar
gescheiden te houden.  Wees lief voor de anderen maar overdrijf hier niet in; het is niet nodig dat je je
karrière voor hen verwaarloost.
 

saturnus inkonjunkt uranus
Er is een voortdurende spanning in je leven.  Je bent je er goed van bewust dat het noodzakelijk is om een
gestruktureerde, gedisciplineerde levensstijl te volgen, wil je je doel bereiken.  Maar je hebt eveneens de
tegengestelde en strijdige behoefte om volledig vrij te zijn en onbelemmerd in je doen en laten.  Dit heeft
natuurlijk tot gevolg dat je soms prikkelbaar en rebels bent, en gedwongen wordt rekening te houden met
het gezag.  Het tegengestelde is ook waar: je kunt het gevoel hebben dat je je rebelse natuur geen uitweg
biedt en oneerlijk bent tegenover jezelf.  Het antwoord op dit probleem zal pas na veel levenservaring en
frustratie gevonden worden: je zult moeten trachten een middenweg te vinden tussen deze twee extreme
behoeften.  Laat jezelf toe nu en dan stoom af te blazen, maar blijf hoe dan ook het doel, dat je jezelf
gesteld hebt, trouw.
 

4. BIJZONDERE LEVENSGEBIEDEN
 
Als astrologen horoskopen trekken is het belangrijk de juiste geboortetijd te kennen.  Dit is noodzakelijk om
de HUIZEN in de horoskoop te plaatsen.  De positie van de planeten in de twaalf HUIZEN (zes huizen
boven de horizon en zes onder de horizon), is voor de astroloog een aanduiding welke van deze twaalf
levensgebieden het belangrijkste zijn.  Wanneer in een bepaald huis helemaal geen planeten staan -en dat
komt voor in alle horoskopen- betekent dit niet dat de zaken die betrekking hebben op dat huis door jou
genegeerd worden.  Het betekent eerder dat je deze zaken min of meer geïntegreerd hebt in je leven en dat
ze daarom niet de belangrijkste faktoren zijn.  Maar wanneer een huis geaktiveerd wordt door één of
meerdere planeten, betekent het dat dit levensgebied voor jou zeer belangrijk is.  De planeet of planeten die
hierbij betrokken zijn, bepalen de energie die invloed heeft op dit huis.  Het teken waarin deze planeten zich
bevinden, bepaalt hoe de energie wordt gekleurd en gebruikt.  Het teken op de kusp van het huis bepaalt je
zienswijze.
Je horoskoop wordt nu geïnterpreteerd, huis na huis, beginnend bij het huis aan de oostelijke horizon.  Dan
volgt de betekenis van de planeten in de huizen en de betekenis van het teken op de kusp van ieder huis. 
We hopen dat deze analyse bijdraagt tot meer zelfkennis!
 
 
HET EERSTE HUIS: HOE MEN JE ZIET.
 
Dit huis geeft aanwijzingen over je persoonlijkheid, hoe je je gedraagt in de interaktie.  Mogelijk heb je een
ander beeld van jezelf, maar dit bepaalt hoe anderen over je oordelen.  Je moet je ervan bewust zijn dat dit
een enorme invloed heeft op de manier waarop men je aanvaardt in het sociale gebeuren.  Het begin van



het EERSTE HUIS noemt men de ASCENDANT, een belangrijk punt in de horoskoop waarnaar reeds
verwezen werd bij de aspekten.
 

ascendant in kreeft
Je bent bijzonder gevoelig en gehecht aan een vertrouwde omgeving.  Daardoor ben je ietwat voorzichtig en
breng je, als je het al doet, tamelijk langzaam veranderingen in je omgeving aan.  Je stelt je niet
gemakkelijk open voor vreemden.  Eenmaal je echter iemand vertrouwt, zullen vriendschappen die hieruit
voortvloeien, je ganse leven meegaan.  Je moeder, de plaats waar je als jong kind woonde en je familiaal
leven in die tijd blijven voor jou altijd belangrijk.  Je bent ook sentimenteel.  Wanneer je je goed voelt, kun je
gul zijn, vriendelijk en ontvankelijk voor de gevoelens van anderen.  Wanneer het je echter aan
zelfvertrouwen ontbreekt of wanneer je je bedreigd voelt, ben je overgevoelig voor kritiek.  Je trekt je dan
terug en voelt je somber.  Je kan niet zonder de zekerheid te weten en te voelen dat je geliefd wordt,
gesteund en beschermd.
 

geen planeten in 1
Er staan geen planeten in je eerste huis.  Dit betekent niet dat je geen persoonlijkheid zou bezitten, maar
wel dat de wijze waarop anderen je zien voor jou gewoonlijk geen belangrijk punt is.  Kijk naar de
huisplaatsing van de ZON, MARS en SATURNUS om te beoordelen hoe je zin voor persoonlijkheid
geïntegreerd is in je algemeen karakter.
 
 
HET TWEEDE HUIS: JE WAARDEN
 
Voorkomen, meningen en materiële bezittingen die belangrijk voor je zijn, vallen onder het TWEEDE HUIS. 
De manier waarop je hiermee omspringt, wordt in dit gebied beklemtoond.
 

huis 2 in kreeft
Je bent geneigd om voorzichtig en behoedzaam om te gaan met je persoonlijke zekerheden.  Je bent erg
sentimenteel verbonden met je bezit en je zal het enkel delen met degenen waarmee je een emotionele
band hebt.  Van evenredig grote betekenis zijn zekerheid, veiligheid en het gevoel geliefd, gewenst en nodig
te zijn.  Voel je je zeker, dan ben je zeer ontvankelijk voor de gevoelens van anderen en je zult alles doen
om hen te steunen en te helpen.  Voel je je echter niet op je gemak of bedreigd, dan trek je je terug en je
wordt vrekkig, humeurig en somber.  De omgang met het publiek in het algemeen ligt je goed: je
aangeboren gevoel voor wat mensen wensen, laat je toe om effektief en zorgzaam te werk te gaan, wat je
sukses bevordert.  Je vindt het fijn om geld en tijd te spenderen aan je huis, familie en kinderen.
 

geen planeten in 2
Er staan geen planeten in je tweede huis.  Dit betekent dat je doorgaans niet bijzonder begaan bent met je
bezit en dat je houding hieromtrent en ook je waardenpatronen goed geïntegreerd zijn in je totale karakter. 
Uiteraard kunnen invloeden van buitenaf dit evenwicht verstoren zodat, tenminste tijdelijk, dit gebied
belangrijker wordt dan gewoonlijk.
 
 
HET DERDE HUIS: JE DAGELIJKS LEVEN
 
De manier waarop je je dagelijks leven, en dat van degenen met wie je samenleeft, indeelt, valt onder het
DERDE HUIS.  De personen waarnaar hier wordt verwezen, gaan van buren, kennissen, leden van je nabije
of verre familie, tot broers en zussen.  Ook lagere studie krijgt hier aandacht.
 

huis 3 in leeuw
Je brengt je gedachten en meningen zodanig onder woorden dat ze, in kommunikatie met anderen, erg
belangrijk en betekenisvol overkomen.  Over het algemeen straal je iets uit van eerlijkheid,
rechtschapenheid en waardigheid en het zijn deze kwaliteiten die extra gewicht geven aan wat je zegt.  Je
bent inderdaad een goed spreker, de sterke intonatie en de korrekte woordkeuze voegen zich bij de
autoriteit en goede smaak die je ten toon spreidt.  Je wilt altijd in het centrum van de belangstelling staan, je
bent een beetje een opschepper.  Je zou er moeten op letten dat al wat je zegt en doet ook echt
substantieel is, zo niet zullen de anderen je zien als een gezellige toneelspeler en niet als de autoriteit die je
beweert te zijn.
 

uranus in 3
Je geest is zeer vlug, vernieuwend en origineel.  Je hebt de gave zeer snel gekompliceerde onderwerpen te
begrijpen en je voelt je aangetrokken tot nieuwe, ongewone ideeën en begrippen.  Je houdt ervan om als
eerste een nieuw onderwerp uit te diepen.  Dolle fratsen en gekke dingen spreken je aan en je zal je eigen
methoden gebruiken om anderen te choqueren met je ergerlijke levensstijl.  Je hebt de neiging je soms heel
ongedisciplineerd te gedragen en je bent ook vaak zeer nerveus.  Je kunt je aandacht niet lang op iets
koncentreren en het lijkt erop dat je konstant nieuwe stimuli nodig hebt om effektief en funktioneel te zijn.



 
pluto in 3

Als iets je interesse gewekt heeft, duik je er helemaal in.  Je betrokkenheid is totaal en allesabsorberend,
nooit oppervlakkig of terloops.  Als een goed onderzoeker zal je je opinie pas vormen na een diepgaande
analyse van alle elementen van het probleem.  En eens je je mening gevormd hebt, ben je er goed in
anderen te overtuigen je mening te delen.  Je doet niets liever dan anderen vertellen wat je allemaal weet
en soms ben je daar wel iets te vurig in, zeker als je tegenstand ontmoet.
 
 
HET VIERDE HUIS: JE THUIS EN FAMILIE
 
Het VIERDE HUIS heeft betrekking op zaken in verband met persoonlijke zekerheid en gemoedsrust.  Je
vindt hier aanwijzingen over het huis waarin je woont, je familie, en over de manier waarop je voor anderen
zorgt.
 

huis 4 in maagd
Je bent heel trots op je (t)huis en je besteedt veel tijd aan kuisen en aan het regelen van de praktische
zaken; je wil immers dat alles op rolletjes loopt.  Je geeft de voorkeur aan een eenvoudige, funktionele
inrichting -efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid zijn jouw trefwoorden.  Je bent wat pietluttig in dit verband
en soms ga je hierin wel erg ver.  Je bent er best toe in staat om als je bezoek hebt bijvoorbeeld, in hun
aanwezigheid te gaan opruimen en poetsen.  Naar de behoeften van je gezin toe zorg je ervoor dat de
minimaal noodzakelijke zaken aanwezig zijn maar veel eieren zal je er niet onder leggen.  Je verwacht dat
anderen net zo efficiënt als jij zullen worden en liefst zo snel als enigszins mogelijk is.  Je zult er dan ook
alles aan doen om dat proces te versnellen.
 

knoop in 4
Je geniet van de rol van beschermer en je gaat tot het uiterste om je leven te vullen met mensen die door
hun eigen zwakheid onder jouw hoede komen.  Op deze manier ben je steeds bezig de instandhouding van
je eigen kracht te testen.  Wat je steeds toont, is een masker ofwel het uniform van de rol die je meent te
moeten spelen.  Met deze stand hebben de meesten een ongewoon sterke en veeleisende ouder, wiens
verwachtingen je aanmoedigen te geloven dat je er werkelijk toe voorbestemd bent een plaats aan de top
van de wereld te bereiken.  Dientengevolge ben je ontevreden met wat voor situatie ook, want deze schiet
altijd te kort ten opzichte van datgene wat naar jouw mening voor jou in het verschiet lag.  Je bent zo
onwillig jezelf op de achtergrond te zien, dat wanneer de omstandigheden je hiertoe dwingen, je in extreme
gevallen zelfs aan zelfmoord denkt, want jij gelooft er immers rotsvast in dat het leven volkomen waardeloos
is wanneer je niet één of andere grootse bestemming bereikt.  Dit heeft ook als gevolg dat je een innerlijk
konflikt ervaart omdat je je afvraagt of je nu voor jezelf een karrière moet opbouwen, of dat je aan de noden
van je familie moet voldoen.  Je moet leren volwassen te worden, want ondanks al je vertoon van kracht,
macht en waardigheid ben je als een kreupel mens, wanneer het erom gaat je eigen emotionele problemen
op te lossen.  Je moet je wortels onderzoeken en, na je hoofd uit de wolken van het verleden te hebben
teruggetrokken, een praktisch fundament bouwen voor de toekomst.
 
 
HET VIJFDE HUIS: JE KREATIEVE ZELFEXPRESSIE
 
Onderwerpen als kreativiteit en plezier maken, behoren tot het VIJFDE HUIS.  Je houding tegenover je
kinderen, zowel van lichaam als van geest, wordt hier bepaald.
 

huis 5 in weegschaal
Het liefst van al neem je deel aan feestjes en partijen, zodat je je op je mooist kan laten zien en samen met
je vrienden en verwanten kunt genieten.  Het proces van verliefd worden en verliefd zijn, fascineert je
enorm.  Het spel tussen jou en de ander is iets waar je opgewonden van raakt.  Soms ga je hierin zo ver dat
je meerdere relaties tegelijkertijd aangaat.  Dat is niet vanuit een soort van nymfomanie, maar meer als
gevolg van het feit dat je zo moeilijk kunt kiezen en bang bent de ander pijn te doen.  Omdat je je kinderen
beschouwt als hartsvrienden, geniet je meer van hen als ze wat ouder en volwassener zijn.  Zolang ze nog
klein zijn en volledig afhankelijk van jou heb je niet zo'n erg grote belangstelling voor hen.
 

neptunus in 5
Als verbeeldingsrijk en kreatief persoon hou je ervan mooie dromen en fantasieën uit te spinnen.  Geliefden
en partners worden beschouwd als romantische figuren, zonder fouten en boven het gewone leven
uitstijgend.  Je ziet jezelf ook graag in de rol van iemand die anderen redt uit grote moeilijkheden en ellende. 
Tracht er zeker van te zijn dat degenen die je liefhebt en helpt, je opofferingen waard zijn, wil je niet erg
ontgoocheld worden.  Indien je kinderen hebt, heb je de neiging ook hen te idealiseren en je zal lang en
hard werken om hun levenspad te vergemakkelijken.  Onthoud dat je hen moet aanmoedigen op eigen
benen te staan en eigen beslissingen te nemen.  Jij moet leren afstand te nemen!
 



 
HET ZESDE HUIS: WERK EN GEZONDHEID
 
Je houding tegenover je werk -de taak die je moet volbrengen om in je levensonderhoud te voorzien- wordt
aangegeven door het ZESDE HUIS.  Ook je dieet, voeding en beweging, komt in dit huis ter sprake.
 

huis 6 in schorpioen
Wanneer je werk je boeit, heb je de neiging je hierdoor volledig in beslag te laten nemen.  Dan laat je al het
andere vallen en je werk wordt een obsessie.  Je bent bereid de nodige onderzoeken te doen om te weten
hoe je het best een zaak aanpakt.  En hoe uitdagender en gevaarlijker het is, hoe meer je ervan schijnt te
houden!  Je werkt met een intensiteit waarbij je kollega's zich ongemakkelijk voelen, vermits zij niet zo
intens bij de zaak betrokken zijn.  Men kan je belangrijke en vertrouwelijke zaken opdragen, want als jij je
eenmaal loyaal opstelt, ben je dat voor altijd.  Je belangrijkste gezondheidsproblemen zijn het gevolg van
het feit dat je te laat reageert op gespannen situaties.  Omdat je dat uitstelt, komt het vaak tot uitbarstingen
en dan heb je de zaken niet meer onder kontrole.
 

maan in 6
Je gemoedsgesteldheid houdt gewoonlijk sterk verband met je fysieke gezondheid.  Wanneer je
gedeprimeerd bent, zal je niet veel aandacht besteden aan je gezondheid met de nodige problemen als
gevolg daarvan.  Wees voorzichtig bij de keuze van je werk -zoek iets dat je verbeelding aanspreekt en je
een gevoel van veiligheid geeft.  Zekerheid betekent voor jou ook orde en netheid.  Omdat je zo
zwaarmoedig bent, funktioneer je beter als ondergeschikte dan als zelfstandige; de druk is dan immers niet
zo intens.
 

jupiter in 6
Je houdt van werken, vooral indien je werk in een breed gamma van ervaringen voorziet.  Eenmaal
gemotiveerd, heb je het vermogen af te zien van het aangename van het moment ten voordele van een
vooropgesteld, verafgelegen doel.  De taken die je op jou neemt, zullen echter wel belangrijk en zinvol
genoeg moeten zijn, wil je je koncentratie niet te vlug verliezen.  Je gezondheid is normaal gezien vrij goed,
op voorwaarde dat je je niet te dikwijls laat meeslepen naar fuiven.  Gezondheidsproblemen zullen
gewoonlijk opgelost kunnen worden door je levensstijl te matigen.
 
 
HET ZEVENDE HUIS: JE RELATIE TOT DE ANDEREN
 
Het ZEVENDE HUIS geeft aanwijzingen over de manier waarop je kontraktuele relaties aangaat.  Dit gaat
van zakenrelaties tot huwelijken, in feite alle relaties waarbij je verplicht wordt rekening te houden met de
reakties van de anderen.
 

huis 7 in steenbok
Je zoekt partners die welopgevoed, stabiel en doelbewust zijn.  Jij bent immers zo vaak overgeleverd aan je
hevige en emotionele reakties dat je het waardeert te mogen steunen op een partner met gezond verstand,
die je uitstekende adviezen kan geven.  Je hebt de struktuur en de leiding, die een ordelijk en praktisch
persoon je kan geven, hard nodig.  Wanneer je een kontraktuele verbintenis aangaat, ervaar jij de
wederzijdse verantwoordelijkheden als een enorme last; daarom vind je het fijn iemand te treffen die doet
wat er gedaan moet worden en hierbij geen krimp geeft.  Dit geldt zowel zakelijke als persoonlijke relaties.
 

saturnus in 7
Je hebt een dubbelzinnige houding omtrent relaties.  Je hebt een sterke behoefte aan relaties, wil je je
volledig voelen.  Maar je verbindt het ganse proces van relatievorming met zo'n zwaarwichtige
verantwoordelijkheid, dat je bang bent om intiem te worden.  Daarom ben je nu en dan liever alleen.  Op zijn
minst verwacht je van je partner (zowel in een zaken- als in een persoonlijke relatie) dat deze zeer
volwassen is en mogelijk aanzienlijk ouder dan jij (of jonger -je voelt je niet op je gemak met
leeftijdsgenoten).  Maar heb je eenmaal een relatie aangegaan, dan ben je zeer gewetensvol in het naleven
van de afgesproken kontrakten en akkoorden.
 
 
HET ACHTSTE HUIS: GEMEENSCHAPPELIJKE BRONNEN
 
HET ACHTSTE HUIS omvat een skala van gemeenschappelijke levenservaringen.  Je houding tegenover
sex en de intieme omgang met anderen komt hier aan bod, en eveneens of je houdt van het onderzoek
naar de mysteries van het leven, onderwerpen als de dood bijvoorbeeld, en wat er daarna komt.  Dit huis
geeft ook aanwijzingen over de manier waarop je eigen en gemeenschappelijke middelen wilt investeren.
 



huis 8 in steenbok
Je benadert sex en sexualiteit op een zeer aardse en praktische manier, wars van alle franje.  Je voelt je
immers niet erg op je gemak bij al dat romantisch gedoe dat hoort bij hofmakerij, maar je kunt intens
genieten van lichamelijke sex.  Je bent hierin echter wel heel zakelijk en direkt, wat vernietigend kan zijn
voor de spontaniteit.  Als je belangstelling is gewekt, blijkt dat je zowel nieuwsgierig als zachtaardig bent.  Je
bent voorzichtig en zorgvuldig bij de belegging van je gelden en je kunt sparen en wachten -en sparen en
wachten- tot het juiste moment is aangebroken, een moment dat precies past in een groter, zorgvuldig
bedacht plan.  Je houdt je het liefst ver van spekuleren en gokken.  Dankzij je efficiënte houding, die
gebaseerd is op gezond verstand, kan je een goed financieel adviseur worden.
 

geen planeten in 8
Je achtste huis bevat geen planeten.  Dit betekent hoegenaamd niet dat je nooit zou genieten van een
bevredigend sexueel leven of dat je nooit geld zou kunnen investeren of delen met anderen.  Het betekent
gewoon dat deze onderwerpen geen opvallende rol zullen spelen in je leven.  Je zult een zekere mate van
onevenwichtigheid en/of genoegen ervaren op deze terreinen, maar niet meer dan de gemiddelde mens.
 
 
HET NEGENDE HUIS: VERRUIMING VAN JE HORIZONTEN
 
Hogere studies en je houding tegenover verreikende en soms ook abstrakte onderwerpen, zijn zaken van
het NEGENDE HUIS.  Ook verre reizen komen aan bod.
 

huis 9 in waterman
Je hebt een afstandelijke en objektieve houding ten opzichte van filosofie en metafysika.  Je hebt een
behoorlijke interesse voor de belangrijke levensvragen maar je bent wantrouwig tegenover fanatieke
bekeerlingen van welk systeem dan ook.  Je vreest overmatige emotionele betrokkenheid en je hebt een
voorkeur voor systemen die een solide basis hebben van logika, oorzaak en gevolg.  Toch heb je het
vermogen nieuwe, gekompliceerde en originele oplossingen te bedenken op het gebied van ethiek en
moraal.  Pas op dat de neiging tot koel en verstandelijk reageren je niet intolerant maakt voor de noden en
gevoelens van anderen.
 
 
HET TIENDE HUIS: LEVENSDOEL - KARRIERE
 
Dit huis geeft aanwijzingen over je uiteindelijk levensdoel en wat je motiveert om je uiterste best te doen.  Je
verwezenlijkingen, resultaten en suksessen worden hier beklemtoond.  Het beginpunt van het TIENDE
HUIS wordt MC genoemd (de afkorting van Medium Coeli).  Dit is een zeer belangrijk punt in ieders
horoskoop, waarnaar in het hoofdstuk van de aspekten verwezen wordt.
 

midhemel in vissen
Je hebt niet zo sterk de neiging je ego op de voorgrond te plaatsen en daarom heb je ook niet zo'n
uitgesproken verlangen groot opzien in de wereld te baren.  Liever denk je na over de ernstige filosofische
implikaties van het menselijk bestaan.  Je houdt ervan de vertrapten te helpen, vanwege je religieuze
instelling en je hoge principes.  Let er vooral op dat degenen die je wil helpen het ook echt verdienen en dat
ze je niet bedriegen.  Je bent je bewust van stemmingen, maar meestal absorbeer je ze alleen maar en
gebruikt ze niet ten voordele van jezelf.
 

merkurius in 10
Je karrière zal verband houden met het gebruik van je verstand of misschien met de ontwikkeling van
vaardigheden die een goede visuele en handvaardige koördinatie vereisen.  Een hogere opleiding en
training zal belangrijk voor je zijn, niet alleen omdat je de nodige kapaciteiten hebt, maar ook omdat je de
aangeleerde zaken in de praktijk en op een konkrete manier kunt toepassen.  Je kan jezelf goed uitdrukken
door het gesproken en het geschreven woord.  Daarom voel je je gemakkelijk aangetrokken tot een karrière
in het onderwijs, of waar reizen en kommunikatie belangrijk is.
 

venus in 10
Je beschouwt de wereld als een mooi en vriendelijk oord, een plaats om te genieten.  De warmte, liefde en
steun die je tijdens je jeugd in de huiselijke sfeer ondervond, heeft een grote invloed op je levensopvatting
als volwassene.  Maar je bent niet erg agressief en je hebt de neiging te denken dat de wereld naar jou toe
moet komen in plaats dat jij de wereld ingaat.  Eén van je betere kwaliteiten is de gave goed met anderen te
kunnen omgaan.  Je bent vrij populair dankzij de warmte en de charme die je uitstraalt.  Beroepen die veel
interpersoonlijke relaties inhouden, moeten je aantrekken.
 

mars in 10
Eenmaal je een karrière hebt uitgestippeld, zal je zeer agressief en met veel durf trachten er een sukses
van te maken.  Je hebt duidelijk omlijnde doelen en tracht deze zeer snel en met inzet van al je



besluitvaardigheid te bereiken.  Omdat je zo assertief en vol zelfvertrouwen bent, heb je het moeilijk om
samen te werken met anderen.  Daarom kies je beter voor een zelfstandig beroep of voor een
leiderspositie.  Hoe meer je, door de uitoefening van je beroep, gedwongen wordt hard te werken, zowel
lichamelijk als geestelijk, hoe liever je het hebt en hoe sneller je vooruit zal komen.
 
 
HET ELFDE HUIS: VRIENDEN - GELIJKGESTEMDEN
 
Je vrienden en de groep tot wie je behoort, delen je levensfilosofie.  Het ELFDE HUIS geeft aanwijzingen
over de wijze waarop je je filosofie verkondigt, ten voordele van jezelf en van de groep waartoe je behoort.
 

huis 11 in ram
Omdat je van nature zeer sociaal bent, hou je ervan de wereld in te trekken en mensen te ontmoeten,
vooral als die je op de één of andere manier verder kunnen helpen.  Je bent graag lid van een groep die
dezelfde aparte filosofieën aanhangt als jijzelf.  In het begin ben je een enthousiast lid, dat bereid is
groepsverantwoordelijkheden en plichten op zich te nemen.  Je zou zelfs een gerespekteerd leider kunnen
worden of binnen de groep politiek aktief zijn.  Maar heel vaak gaat je enthousiasme voor de groep of haar
doelstellingen al weer snel voorbij en richt je je aandacht op iets anders.  Je houding in vriendschappen
vertoont eenzelfde patroon -in het begin barst je van enthousiasme en ben je zeer aktief, maar spoedig
wordt je aandacht door iets of iemand anders in beslag genomen.  Je schijnt het moeilijk te krijgen wanneer
je emotioneel betrokken raakt bij vrienden en geestesverwanten.
 

zon in 11
Als sociaalvoelend persoon hou je van de nabijheid van vrienden en kollega's.  Je hebt de gave je
individuele noden ondergeschikt te maken aan de noden van de groep.  Als een teamspeler kan je zowel de
leiding nemen als de leiding doorgeven aan anderen, afhankelijk van de groepsbelangen.  In je eigen
werkomgeving ben je onzelfzuchtig, fair en onpartijdig.  Je bent echter veel minder tolerant tegenover
degenen die andere doelstellingen hebben dan jij.
 
 
HET TWAALFDE HUIS: WAT MOET OVERWONNEN WORDEN.
 
Ieder van ons begrijpt een gedeelte van zichzelf niet volledig.  Het kost enige moeite om dat gedeelte te
leren hanteren.  Men moet hierbij omzichtig te werk gaan om te voorkomen dat er al te veel schade
aangericht wordt.  In het TWAALFDE HUIS vinden we informatie over dit soort van energieën.
 

huis 12 in stier
Je hebt ambivalente gevoelens omtrent de noodzaak voorzichtig en konservatief te moeten zijn in bepaalde
belangrijke situaties.  Terwijl je normaal gesproken een vrij leven leeft, in steeds wisselende situaties en
relaties, blijf je je in je diepste binnenste ongemakkelijk voelen.  Je verlangt naar een solide en stabiele
levensstijl, waarin geen onzekerheid en onbekende zaken voorkomen.  Als je jezelf dit wil toestaan, moet je
eerst "dekonditioneren"; je moet dingen leren als sparen voor de toekomst, zonder daarbij schuldgevoelens
te ontwikkelen of gevoelens van gemiste kansen.  Dit zal je steeds beter lukken naarmate je ouder wordt.
 


