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LIFE IS LIKE
A BOX OF CHOCOLATES
YOU NEVER KNOW
WHAT YOU’RE GONNA GET

Forrest Gump

Inleiding
Astrologie is eeuwenoud. Deze boeiende wetenschap kan worden uitgelegd
op een heel ingewikkelde manier, met veel theorie en moeilijke woorden,
maar het kan ook eenvoudig en praktisch. Er bestaat een schat aan literatuur
rond astrologie. Je kunt er zover in gaan als je wilt. Als het je eenmaal
getriggerd heeft, zoek je vanzelf je weg in deze boeiende wereld van sterren
en planeten. In dit boek geef ik genoeg tips voor interessante websites of
andere boeken.
Ook als je alleen maar je ouders of je vriendinnen wat beter wilt leren
kennen, kun je dit boek gebruiken. Geef het een plaatsje in je boekenkast en
raadpleeg het wanneer je vragen hebt over jezelf of iemand anders.
Astrologie is heel hip de laatste tijd. Bij heel wat persoonlijke levensvragen
wil of durf je niet altijd raad te vragen aan iemand die je nauw aan het
hart ligt. In dat geval kan het handig zijn om een astroloog te raadplegen.
Dankzij dit boek kun je een beetje je eigen astroloog worden, zodat je
een beter beeld krijgt van jezelf, van je persoonlijkheid, met je goede
eigenschappen en ook je donkere kantjes, want die hebben we allemaal.
Zo kun je met de hulp van astrologie echt leren zijn of worden wie je deep
down bent, en niet degene die anderen vinden dat je moet zijn. Op die
manier leer je om echt gelukkig te zijn met jezelf.
Fantastisch toch?
Stel je voor dat er op het moment van jouw
geboorte een foto werd genomen van de hemel,
met alle sterren en planeten die op dat moment
hun invloed uitoefenden op jou en je omgeving.
Dat is nu je geboortehoroscoop.
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Je kunt zeggen dat de kosmos jou een handleiding of paspoortje heeft
meegegeven bij je geboorte. In die handleiding vind je tips van de sterren en
planeten om je leven zo goed mogelijk te leiden. Je kunt die tips volgen of
niet volgen. Die keuze heb je altijd. Maar als je besluit om ze op zijn minst te
begrijpen, maak je het voor jezelf toch wat gemakkelijker om goede en juiste
keuzes te maken in je leven.
Voor mij is astrologie een beetje vergelijkbaar met een puzzel. Als je alle
puzzelstukjes hebt samengelegd, zie je… je zelfportret.
Je kunt heel eenvoudig beginnen. Als je een puzzel wilt kopen voor een meisje
van 3 jaar, dan kies je er toch ook een met minder stukjes dan wanneer
je er een zou kopen voor een meisje van 10 jaar? Wat ik duidelijk wil
maken is dat je zelf kunt kiezen hoever je wilt gaan in het analyseren
van jezelf. Hoe dieper je graaft, hoe meer er te ontdekken valt. Echt
verslavend is dat. Spannend toch?

Sst… een geheimpje: dit boek is ook een beetje bedoeld als handleiding voor
je ouders, zodat ze je kunnen aanmoedigen om te zijn of te worden zoals je
oorspronkelĳk door de sterren en planeten in de kosmos werd ontworpen. Durf
je dat niet tegen je ouders te zeggen omdat ze je misschien uitlachen? Laat het
boek dan gewoon op een goed zichtbaar plekje liggen in je kamer. Ouders zijn
altĳd nieuwsgierig :-)
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