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13 jan 1980–24 sep 1981
25 sep 1981–16 mrt 1983
17 mrt 1983–11 sep 1984
12 sep 1984–6 apr 1986
7 apr 1986–2 dec 1987
3 dec 1987–22 mei 1989
23 mei 1989–18 nov 1990
10 nov 1990–1 aug 1992
2 aug 1992–1 feb 1994
2 feb 1994–31 jul 1995
1 aug 1995–25 jan 1997
26 jan 1997–20 okt 1998
21 okt 1998–9 apr 2000
10 apr 2000–12 okt 2001
13 okt 2001–13 apr 2003
14 apr 2003–25 dec 2004
26 dec 2004–21 jun 2006
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10 mei 1899–21 jan 1901
22 jan 1901–21 jul 1902
22 jul 1902–15 jan 1904
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19 sep 1905–30 mrt 1907
31 mrt 1907–27 sep 1908
28 sep 1908–23 mrt 1910
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8 jul 1930–28 dec 1931
29 dec 1931–24 jun 1933
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Zoek je geboortedag in de onderstaande tabel op.
De tekenpositie van je noordelijke maansknoop staat in de kolom rechts daarvan vermeld.
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Deze tabel is gebaseerd op de ware maansknopen. De ook veel
gebruikte gemiddelde maansknopen wijken iets in positie af. De
meeste efemeriden geven deze data. (noot van de uitgever)

Data afkomstig van The Astrology Center of America

12 nov 2015–9 mei 2017
10 mei 2017–6 nov 2018
7 nov 2018–4 mei 2020
5 mei 2020–18 jan 2022
19 jan 2022–17 jul 2023
18 jul 2023–11 jan 2025
12 jan 2025–26 jul 2026
27 jul 2026–26 mrt 2028
27 mrt 2028–23 sep 2029
24 sep 2029–20 mrt 2031
21 mrt 2031–1 dec 2032
2 dec 2032–3 jun 2034
4 jun 2034–29 nov 2035
30 nov 2035–29 mei 2037
30 mei 2037–9 feb 2039
10 feb 2039–10 aug 2040
11 aug 2040–3 feb 2042
4 feb 2042–18 aug 2043
19 aug 2043–18 apr 2045
19 apr 2045–18 okt 2046
19 okt 2046–11 apr 2048
12 apr 2048–14 dec 1949
15 dec 2049–28 jun 2051
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Inleiding

Dit boek bevat mijn beroepsgeheimen: de methoden die ik de afgelopen twintig
jaar met succes heb gebruikt om horoscopen voor anderen te duiden.
Veel van mijn collega’s schrijven mij paranormale gaven toe. Die zou ik kunnen bezitten, maar het is niet de primaire geestesgesteldheid van waaruit ik
naar een horoscoop kijk. Om een horoscoop met vertrouwen en accuratesse te
kunnen interpreteren, moeten astrologen een vertrekpunt hebben – een gebied
of facet waarop ze zich concentreren wanneer ze iemands horoscoop voor de
eerste maal onder ogen krijgen. Dat kan het zonneteken zijn of de positie van
de maan of de eclipsen, de majeure aspecten of het aantal planeten in vuur-,
water-, aarde- of luchttekens – iedere astroloog heeft zijn eigen persoonlijke
ingang naar de rest van de horoscoop, zijn eigen persoonlijke begin op basis
waarvan hij (of zij) alle andere aspecten van de desbetreffende horoscoop ‘ziet’
en interpreteert.
Ik gebruik daarvoor de maansknopen. Zonder uitzondering verstrekken de
maansknopen me altijd weer de informatie die ik nodig heb om de betrokkene
de juiste adviezen te geven voor het bereiken van succes en het ontwikkelen van
zelfvertrouwen en een evenwichtige persoonlijkheid. De accuratesse van mijn
lezingen is niet te danken aan mijn ‘paranormale vermogens’, maar aan de aandacht die ik aan de activiteit van de maansknopen schenk.
Wanneer ik naar iemands horoscoop kijk, valt me allereerst de positie van de
noordelijke en zuidelijke maansknoop op, zowel naar teken als naar huis. Daarna kijk ik naar de meetkundige relaties (door astrologen ‘aspecten’ genoemd)
die de maansknopen met andere planeten vormen en naar alle eventuele ongebruikelijke omstandigheden met betrekking tot de planeten die over de tekens
heersen waarin de maansknopen zich bevinden. Opeens komt de hele horo
scoop tot leven en ‘zie’ ik wat de persoonlijke uitdagingen van de betrokkene
zijn en welke karaktereigenschappen hij dient te ontwikkelen teneinde succes en
vervulling in dit leven te bereiken.
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A ccuratesse
Je hoeft niet in astrologie te geloven om toch baat van dit boek te hebben. Op
een psychologisch of wetenschappelijk niveau beoefend heeft astrologie niets
met geloven te maken. Ze is praktisch. Ze heeft te maken met het verwerven van
kennis en inzicht en het uitvoeren van experimenten. Zijn de door astrologie
geboden psychologische profielen voor jóu nuttige instrumenten voor het verwerven van zelfkennis? Helpen de tijdsvoorspellingen die astrologie (wanneer
ze op je volledige geboortehoroscoop is gebaseerd) kan doen jóu effectiever je tijd
te gebruiken?
Bij het beoordelen van de waarheid van het in dit boek gepresenteerde materiaal is het belangrijk om naar je eigen innerlijke ‘weten’ te luisteren en het terug
te koppelen naar je eigen eerdere ervaringen. Wat anderen ook mogen denken
en vinden, alleen jíj kent de aard van je eigen innerlijke gevechten.
Als je besluit enkele van de experimenten te doen die in dit boek voorgesteld worden voor het in evenwicht brengen van je noordelijke maansknoop-
persoonlijkheidstype, zoek dan bij je eigen energie naar de bevestiging of je je
daarmee al of niet op de juiste weg bevindt. Als je energieniveau na het uitvoeren van een van deze experimenten stijgt en je je gelukkig en vrij voelt, bevind je
je ‘op de goede weg’! Heb vertrouwen in jezelf. Zo niet, probeer dan een ander
experiment. Dit is het criterium of je je wel of niet in de juiste richting beweegt
– de vraag of je je er al dan niet gelukkig en/of vrij door voelt.
Als sommige suggesties in het hoofdstuk over je noordelijke maansknoop je
‘niet juist’ lijken, vertrouw dan ook in dat geval op je eigen energie. Misschien
betreft het een gebied dat je al ‘afgewerkt’ hebt of dat, om deze of gene reden,
niet volledig van toepassing is op je. Het is als het passen van een paar schoenen
– alleen jíj weet of ze wel of niet passen. Vertrouw opnieuw op jezelf.
Sommige suggesties kunnen je aanvankelijk beangstigen, omdat ze nieuw
voor je zijn. Maar als ze je juist voorkomen – als ze treffend lijken – neem dan
het risico en zet het proces in beweging. Je zult merken dat je uit de ervaring
tevoorschijn komt met een gevoel van onbevreesdheid en blijvend zelfvertrouwen. Dát er zich veranderingen aan het voltrekken zijn, weet je omdat dingen
die je nog maar net een paar weken of maanden geleden hinderden je nu niets
meer doen. Je vrienden kunnen nog steeds met die dingen worstelen en erdoor
geplaagd worden, maar jijzelf ervaart een heel ander gevoel – een gevoel van
vredigheid zoals je tot dusver niet gekend hebt.
Voor ieder van ons worden onze diepste kernkwesties aangegeven door de
teken- en huisposities van de noordelijke maansknoop op het tijdstip van onze
geboorte. Tijdens het schrijven van dit boek ben ik me echter gaan realiseren dat
ik onverwerkte kwesties heb in andere tekens dan het teken en huis van mijn
eigen noordelijke maansknoop. Het verschil zit in de ernst van de disfunctie. Als
iemands noordelijke maansknoop in Kreeft of het 4de huis staat, is de kwestie
van het loslaten van de controle, vertrouwen hebben en het openlijk uiten van
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gevoelens reusachtig – het is als het wegbikken van een granietblok! Maar iemand
met zijn noordelijke maansknoop in een ander teken kan eveneens moeite hebben met het openlijk uiten van zijn gevoelens. Het lezen van het hoofdstuk over
de noordelijke maansknoop in Kreeft kan hem helpen zijn kwetsbaarheidskwesties te overwinnen en hem praktische suggesties aan de hand doen voor hoe hij
(groter) evenwicht kan bereiken en zich meer ‘op z’n gemak’ kan voelen. Het
verschil is dat de toepassing van de suggesties op deze ‘oneigenlijke’ gebieden
niet zo moeilijk is als op het terrein dat onder de eigen noordelijke maansknoop
valt.
Zelf heb ik bijvoorbeeld de noordelijke maansknoop noch in Ram noch in
het 1ste huis, maar toen ik aan het hoofdstuk over de noordelijke maansknoop
in Ram werkte, werd het me duidelijk dat ik problemen had met zelfassertie en
enkele van de andere kwesties die mensen met deze stand aan het uitwerken
zijn. Tijdens het creatieve proces van het schrijven van dat hoofdstuk genas er
iets in me. Ik begon me spontaan constructiever uit te spreken en werd eerlijker.
En mijn leven werd er een stuk gemakkelijker op! Toen ik het eenmaal begon
te ‘snappen’, was het gemakkelijk voor me om aanpassingen en veranderingen
aan te brengen. In het teken en huis van mijn noordelijke maansknoop verloopt
het proces daarentegen veel en veel moeilijker. Ik ben het twintig jaar geleden al
begonnen te ‘snappen’, maar ik heb het proces nog altijd niet voltooid.

C ompassie door kennis
Wanneer we ons met astrologie bezighouden op een niveau van werkelijk
onbevooroordeeld begrip, leidt ze rechtstreeks naar onvoorwaardelijke liefde.
Want hoe immers kunnen we nog boos op iemand zijn, wanneer we ten volle
begrijpen hoe hij innerlijk in elkaar zit en weten wat zijn ‘mankementen’ zijn?
We doen allemaal naar beste vermogen wat we kunnen en streven er allemaal
naar onze onvolkomenheden te overwinnen. Waarom? Omdat dat praktisch is.
Onze mankementen verhinderen dat we krijgen wat we graag willen. In dit
opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.
De zonnetekenastrologie, waarvan de bekende horoscopen in kranten en tijdschriften voorbeelden zijn, doet haar voorspellingen uitsluitend op basis van
de tekenpositie van de zon. Astrologie op basis van de volledige geboortehoro
scoop houdt daarentegen rekening met de posities van tien planeten (de zon en
de maan worden in deze context als planeten beschouwd, aangezien het melkwegstelsel bezien wordt vanuit het oogpunt van zijn effect op de aarde), de as
die actief was toen de betrokkene geboren werd en verschillende andere punten:
de maansknopen, eclipsen enzovoorts. Feitelijk is ieder van ons volslagen uniek;
een geboortehoroscoop wordt 25.000 jaar lang niet gedupliceerd, omdat alle
planeten zich met een andere snelheid rond de zon bewegen. Op het moment
dat je voor de eerste maal ademhaalde, maakte heel de mensheid – alle mensen
die op dat ogenblik leefden – dat moment samen met je mee. Iedereen deed wat
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hij kon om dat moment zo vreugdevol mogelijk voor zichzelf te maken, maar
toen brak het volgende moment aan en moest de mensheid dat afwikkelen – en
daarop kwam het volgende moment en daar weer op het daaropvolgende, tot
aan het huidige moment toe. Maar het moment waarop je werd geboren werd
op het celniveau van je wezen in gestempeld en blijft deel van je uitmaken.
Met die connectie nam je het op je om dat moment voor alle anderen op
de planeet te zuiveren, en alleen jij bezit het vermogen om het moment van
je eigen geboorte te vervolmaken. Het is alsof je dat snippertje tijd opgepakt
en vertraagd hebt en het uitgerekt hebt zodat het een hele incarnatie duurt. En
doordat je met dat moment begint te werken, doordat je delen van je ‘bedrading’ die niet al te goed werken onder handen neemt, bijstelt en verbetert – en
daardoor geluk, gelach en vreugde in je eigen leven schept – oefent de positieve
energie van deze veranderingen invloed uit op alle anderen. Door middel van je
eigen persoonlijke leven wijzig je in feite een moment dat zich in het verleden
heeft voltrokken, en wanneer je het verleden verandert, verandert dat het heden
voor iedereen. Ik heb talloze geestelijke leraren horen zeggen dat aan onszelf
werken het beste is wat we voor anderen kunnen doen. We zijn allemaal nauw
met elkaar verbonden op het diepste niveau – we zijn Een.

I nnerli j ke bedrading
De horoscoop is feitelijk een schematische voorstelling: een tekening of blauwdruk die de ‘innerlijke bedrading’ van de desbetreffende persoon weergeeft. De
bedrading is in ieder van ons anders. Ze is niet ‘goed’ en ze is niet ‘slecht’ – ze is
simpelweg zoals ze is. Je geboortehoroscoop voorziet in een bouwtekening van
de innerlijke bedrading waarmee je geboren bent, maar wat je met die bedrading doet is aan jou.
Wanneer je objectief naar de patronen van je eigen gedrag kunt kijken, wordt
het mogelijk om daar aanpassingen in aan te brengen, zodat je effectievere
resultaten behaalt en beter presteert. Elke keer als er een fout in de bedrading
gecorrigeerd wordt, resulteert dat in een weer ietsje vlotter verlopend leven
(eerst innerlijk en vervolgens in de buitenwereld). Met een helder beeld van je
innerlijke bedrading kun je je bewust worden van de ingebouwde ‘storingen’
en ervoor kiezen niet de gedragspatronen voort te zetten die geen vruchten voor
je afwerpen.
Als bijvoorbeeld iemand (door bestudering van de tekening van zijn geboor
tehoroscoop) objectief heeft vastgesteld dat hij de neiging heeft om ervan uit te
gaan dat hij toch al de antwoorden op alles weet en dat hij daardoor ongeduldig
is en zich zelfingenomen opstelt, wat hem van anderen isoleert (zoals het geval
zou zijn als hij de noordelijke maansknoop in Tweelingen of in het 3de huis
had), kan hij er vanuit die wetenschap voor kiezen om bewust meer de tijd te
nemen om met respect naar de feitelijke input van anderen te luisteren in plaats
van altijd weer meteen met zijn eigen mening op de proppen te komen. Die aan-
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passing alleen zal al een reusachtig verschil in zijn sociale interacties uitmaken.
Allemaal bezitten we neigingen die tot ongepast gedrag en gevoelens van isolement en ongelukkig-zijn leiden. Het geheim van de smid is om de storingen
in onze bedrading op te sporen en door aan onszelf te werken ze in het vervolg
te vermijden. Gewapend met deze objectieve kennis leiden we niet langer blindelings ons leven, zonder te begrijpen waarom het leven ons de feedback blijft
geven die ons ongelukkig maakt. Het leven is te kort om geblinddoekt rond te
dolen. Het is de intentie van dit boek om te verhelderen wat wel en wat niet
‘werkt’ voor elk van de twaalf persoonlijkheidstypen zoals deze door de noordelijke en zuidelijke maansknoop gedefinieerd worden.
Een belangrijke premisse van dit boek is het idee dat we niet louter de totaalsom van onze horoscoop zijn. De horoscoop is een afbeelding van onze persoonlijkheidsstructuur, maar wij zijn de factor die achter de horoscoop schuilgaat en het is aan ons om de persoonlijkheid (de energieën zoals deze door onze
geboortehoroscoop weergegeven worden) te gebruiken zoals we verkiezen.
Wij zijn het die beslissen of we onze persoonlijkheid buiten ons bewustzijn om
laten opereren of zelf het heft in handen nemen en de energie zuiveren, zodat
ons leven zich ten gunste van ons ontwikkelt.

W innen of verlie z en – dat is de vraag
In de persoonlijkheid zijn tien verschillende sferen te onderscheiden, die vertegenwoordigd worden door de verschillende planeten waarmee de astrologie
werkt. Als we naar de tekening van je geboortehoroscoop kijken, zien we dat
sommige delen van jezelf constant overhoop liggen met andere delen, waarmee allerlei confligerende energieën het strijdperk betreden. Andere delen van
je verkeren in totale harmonie; op die gebieden van je leven zal er nooit strijd
ontbranden. Op een zelfs nog dieper niveau kunnen we het fundament ontwaren dat ten grondslag ligt aan al het overige in je persoonlijkheid. De intentie
van dit boek is dieper door te dringen in dat fundament en het te beschrijven
– en er vervolgens enkele aanpassingen in aan te brengen. Deze aanpassingen
maken het mogelijk dat de energieën van de planeten op een meer harmonieuze
manier naast elkaar bestaan en samenwerken.
Stel je voor dat zich binnen in je een generaal bevindt die beschikt over een
natuurlijk gezag. Alle andere soldaten zijn bereid zich zonder dralen achter hem
te verenigen. Het enige wat je hoeft te doen, is op de bugel van die generaal
te blazen – en terstond leggen de elkaar bestrijdende manschappen de wapens
neer en stellen zich in gelid op achter de generaal. De delen van je die een vredig bestaan leiden en misschien wat ingedommeld zijn, horen het signaal ook,
komen van hun luie gat en scharen zich eveneens achter de generaal. Wanneer
dit gebeurt, voel je je op slag één en gecentreerd en beginnen de uiterlijke situaties in je leven te veranderen. En misschien belangrijker nog – je eigen relatie
tot die situaties begint zich te wijzigen. Vanaf dit nieuwe, hogere uitkijkpunt zie

Astrologie voor de ziel 10e.indd 17

12-11-15 09:54

