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De Drakekop (of Noordelijke Maansknoop) in Leeuw geeft aan dat de USA een sterke wil 
moet opbouwen om een krachtige leider te worden. Dit aspect geeft de drang aan om de 1e 
te willen worden, waardoor men veelal wel alleen komt te staan (het nummer één willen zijn 
wordt ondersteund door Mars in Huis 7 = o.a. politiek). Saturnus in Huis 10 (=carrière) geeft 
een vasthoudend streven naar de hoogst mogelijke maatschappelijke positie (zie ook 
Drakekop in Leeuw) die vanwege de sterke aspecten (van Zon, Uranus en Ascendant) ook 
gerealiseerd gaat worden. Echter de Zon staat vierkant Saturnus, waardoor er een grote kans 
is dat met tegenwerkingen de zelfbeheersing wegvalt en men onwaardig egoïstisch en hard 
de hoge positie wil handhaven door dwingelandij en laakbare handelingen. Dan zal dit sterk 
de goede naam aantasten, en geeft het kans op een val van grote hoogte. Deze val, dit 
mogelijke omkeren van fortuin wordt ondersteund door Pluto in Huis 2 (=geld en bezit). 
Mercurius oppositie Pluto geeft aan dat men de (intellectuele) leider wil zijn wiens wil wet is. 
De positie van de Drakekop in Huis 8 betekent dat het land een extreme bezitsdrang heeft 
en men vaak jaloers is op andermans bezit/waarde. Ook de exacte 12e graad ascendant geeft 
een drang naar weelde en eer. Ook Uranus vierkant Lilith maakt choquerend en koppig. 
Nodig zijn beheersing en zelfdiscipline om de neiging tot perverse seksualiteit en wellust te 
doen verminderen (feitelijk moet alle extreem gedrag symbolisch gedood worden = Huis 8). 
De Zon in Kreeft in Huis 7 en 8 conjunct Venus en Jupiter, en ook Mars in Huis, geeft veel 
voorspoedige samenwerkingsverbanden (o.a. de Verenigde Staten, trusts, geheime diensten, 
sektes, enz.), maakt vasthoudend en economisch/politiek sterk, maar tevens bedisselend 
(Kreeft). Een sterk familiegevoel (i.c. nationalisme) wordt niet alleen door Zon in Kreeft 
aangegeven maar ook door de waarneming van Charubels 12e graad ascendant [‘zeer gesteld 
op zijn huis’ (= dus ook land)]. Zon-Jupiter geeft een enorme drang tot groeien, maakt 
ambitieus, actief en succesvol. Mars driehoek Saturnus in Huis 10 geeft ondernemingslust, 
leiderschap, moed en volharding; maakt zelfverzekerd. De Zon vierkant Saturnus in Huis 10 
(=carrière) geeft een behoefte aan eer en aanzien, maakt dwingend, de eigen wil opleggend 
(machtsstrijd), alsmede geeft dit een overdreven moraal (veelal uit minderwaardigheids-
gevoelens, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een eigen oude cultuur, zoals Europa, 
waar een Zon in Kreeft toch wel behoefte aan heeft).  
Ook Lilith in Huis 9 bevordert het met fanatisme opleggen van de eigen wil aan anderen. 
De sterke bezetenheid naar bezit en hebzucht (maar ook wantrouwen en achterdocht) 
wordt aangewakkerd door Mercurius in Huis 8 oppositie Pluto in Steenbok in Huis 2 (=geld 
en waarde) vanuit de gedachte ‘geld is macht’ (Pluto) en voor dit doel worden anderen 
onder druk gezet. Zon in Huis 8 bevordert het bezit (ook immaterieel bezit) van anderen te 
vermeerderen, maar ook te verspillen. De conjunctie Zon-Venus-Jupiter geeft grote welstand 
en rijkdom. Venus conjunct Jupiter is een zeer sterk aspect dat voorzienend en harmonisch 
uitwerkt zodat de scherpe kantjes van ‘slechte’ aspecten er afgehaald worden. Met de 
Ascendant in Boogschutter geeft dit het volk vriendelijkheid, een vrijheidsdrang met reislust 
en de behoefte aan kennis, idealisme, rechtvaardigheid en godsdienstbeleving. Echter de 
stand geeft wel een neiging tot grootheids-verwaandheid en uitspattingen - hetgeen 
versterkt wordt door de Ascendant in Boogschutter en de exacte 12e graad - met gulzigheid, 
genietingen van de zinnen, overdrijven, protserigheid, onbescheiden, zelfingenomen en 
schijnvroomheid, belerend. Jupiter vierkant MC en Venus vierkant MC geeft verspilling, 
verkwisting vanwege te luxueus willen leven. Maakt dik en vet (wordt ondersteund door 
Jupiter in Kreeft: geeft een tekort schieten in zelfbeheersing, maakt gulzig, o.a. in voeding). 



De exacte ascendantgraad geeft de sterke kans tot ontgoocheling en verdwazing als men 
steeds toegeeft aan de lusten der lagere zinnen.  
Zon conjunct Venus maakt narcistisch, hoogmoedig, materialistisch. 
Neptunus, kosmisch -5, in Maagd in Huis 9 (=buitenland en geloof) vierkant Mars, werkt zeer 
bedwelmend en overschaduwend, maakt decadent, asociaal, angstig, warhoofdig, machine-
mens. Bevordert allerlei illusies (o.a. The American Dream* en bijv. communistenangst) en 
verslavingen (ook illusie-voedsel = junkfood). Geeft in Maagd niet alleen junkfood maar ook 
de drang tot gebruik van kunstmest en surrogaten en oncontroleerbare bestanddelen. 
Bevordert uitbuiting en politiek buitenlands bedrog (verbinding Huis 7 met 9), met 
scheidingen (Zon, Uranus en Mars in Huis 7), en weinig vriendschappen (Drakekop in Leeuw), 
ook omdat men weinig advies aanneemt. Tevens is de godsdienstbeleving veelal 
illusoir/karikaturaal (al geeft Zon in Huis 8 wel het vertrouwen in een Hogere Macht), 
bijvoorbeeld de door sommigen gepredikte suprematie van de blanke. Neptunus sextiel 
Mercurius in Huis 8 bevordert verbeeldingskracht en inspiratie, alsmede aanleg voor 
zakendoen en illusieverkoop. *Drakekop in Leeuw geeft als enige het vermogen om de eigen 
dromen uit te laten komen zodat de American Dream zeker mogelijk is, alleen overtrokken 
wordt door Neptunus en te egoïstische wensen (geeft dan een karikaturaal resultaat). 
Neptunus driehoek Pluto ingaand geeft dat men kan profiteren van luxe en rijkdom, maar 
dat men moet waken voor alle vormen van overmatig genot en verslavingen (helaas denkt 
men hier echter geen last van te hebben!). Men geeft zich over aan illusies waarin men zich 
gelukkig voelt. Uranus in Huis 6 oppositie Ascendant bevordert de drang naar arbeidsvrijheid 
en naar uitvindingen (voornamelijk technisch). De drang naar constante veranderingen (en 
sensaties: Mercurius in Kreeft) geeft o.a. vele zielsspanningen, ruzies en conflicten. Door 
Uranus vierkant Lilith is er moeite om compromissen te maken (lukt alleen met geduld en 
takt = de opdracht). Lilith in Maagd in Huis 9 geeft een verstoring van gevoel en verstand, 
een opdringen van de eigen mening met kans op fanatisme en belemmering van het juiste 
gevoel (spiritueel/emotioneel). Men wil alles analyseren en begrijpen. Het gevoel (en het 
geweten) wordt ondergeschoven, onder andere (zie boven) binnen het raam van 
schijnvroomheid. Drakekop in Leeuw geeft aan dat de creatieve energie weer gestimuleerd 
moet worden (er is te veel neiging om louter puur wetenschappelijk objectief te kijken). 
Helaas geeft ook Maan inconjunct Mercurius een overhoop liggen tussen verstand en 
gevoel. En tevens een ongevraagde bemoeizucht naar anderen, die daar echter niet van 
gediend zijn. 
Lilith in Maagd eist dat de lat van verwachtingen een stuk lager gelegd wordt (zowel van 
jezelf als naar anderen toe), en het laten varen van een overkritische, mentale, koele of 
pietepeuterige houding. Zwarte Maan (Lilith) in Huis 9 wil je er vooral toe aanzetten om je 
behoefte aan expansie en vrijheid op een zo harmonisch mogelijke manier te voldoen. 
De Maan in Waterman in Huis 3 (=o.a. kennis en reizen) driehoek Mars bevordert een vlug 
denkvermogen, onafhankelijkheidsgevoel, humanisme, maar ook zelfexpressie via 
communicatie; maakt snel, vindingrijk, ondernemend en vlijtig. Uranus in Huis 6 (=werk) in 
Tweelingen bevordert het werken met nieuwe communicatiemiddelen (zoals internet). 
Ook Saturnus driehoek Uranus bevordert oude structuren met nieuwe inzichten harmonisch 
te kunnen veranderen, en gemak te beleven aan elektrotechnische uitvindingen. Echter door 
Uranus oppositie Ascendant kan de drang tot vernieuwingen te sterk zijn (geeft onrust). 
Het Gelukspunt voor de USA in Huis 8 zegt: Men kan zijn grootste vreugde ontlenen aan wat 
anderen aan hen schenken. Hierdoor moet men leren nederig en flexibel te zijn opdat er 
nieuwe ontdekkingen gedaan kunnen worden, om te weten te komen wat anderen nu zo 



waardevol vinden. Vele mensen hebben echter de neiging om alleen geld, bezittingen, macht 
of seks te verlangen. Dit bezit, of deze waarde, is niet eeuwigdurend en kan daarom zeker 
nooit werkelijke (=innerlijke) rijkdom schenken. Met deze stand moet men sowieso loskomen 
van het verlangen om (alle vormen van) bezittingen te vergaren. Men moet leren wat 
werkelijk waarde heeft (Huis 2) en aangehouden moet worden; en wat geen waarde (meer) 
heeft zal moeten worden losgelaten, of zelfs vernietigd (Huis 8).  
Echter Pluto staat oppositie het Gelukspunt en ook nog eens in Huis 2 (geld!), en Pluto staat 
oppositie Mercurius (het denken), zodat denken en macht(swellust) voornoemde opdracht 
niet gemakkelijk laat realiseren. Alsmede lastig met nog vele andere aspecten, zie boven. 
De vaste sterren bevorderen geweld, agressie en ongelukken, alsmede het bereiken van eer, 
aanzien en welstand.  
Drakekop in Huis 8 zegt:  Sommigen ervaren in hun aard iets animaals, iets extreems 
(uitersten), dat zelfs het weten dat deze houding naar de afgrond leidt, toch niet voert tot het 
inslaan van een andere richting. Bijvoorbeeld seksuele aberraties, of alles willen bezitten, 
strijd om geld, of juist luiheid. Deze houding geeft echter meestal problemen. De lotsopdracht 
is werkelijk beheersing om zijn leven niet te ruïneren. Deze moeilijke stand van de 
maansknoop in dit leven geeft uiteindelijk twee mogelijkheden, te weten regenereren of 
degenereren. En dit gaat vaak gepaard met crisissen en/of plotselinge ziekte. Doch, als men 
de drang tot afhankelijkheid omzet in onafhankelijkheid, zich ontdoet (loslaten, onthechten) 
van beknellingen, benauwingen, angsten (o.a. het kunnen verliezen van alles wat dierbaar of 
belangrijk is; teveel bezorgdheid over lichaam en materie), en van al het verzamelde 
vervallene en overdadige (comfort najagen), en men zichzelf kan zien tot in de diepste diepte, 
dan zorgt deze pijnlijke transformatie, deze symbolische dood van oude of extreme 
gedragspatronen, voor de verrijzenis (wedergeboorte) van een nieuw leven! 
Zon vierkant Saturnus geeft de opdracht: men moet zich ontslaven aan de dwaasheid van het 
afmeten van de eigen waarde naar het oog der wereld zodat men zich niet meer inspant voor 
schijn, maar eenvoudig zichzelf wordt: leven in eenvoud, hartelijkheid, opoffering en door 
scheppend werk.  
Zon sextiel Lilith bevordert het zelfbewustzijn. 
Drakekop in Leeuw betekent, en is dus ook de opdracht, dat men de wereld werkelijk als vrij 
mens dienstbaar kan zijn door krachtig en moedig de Watermanprincipes (Drakestaart) uit te 
dragen met alle verworven gaven. Venus conjunct Jupiter in Huis 7 maakt het mogelijk deze 
hoge principes van hartelijkheid en menselijkheid, ‘opheffing’ van zijn omgeving, 
ondersteuning van anderen, opoffering voor het algemeen welzijn (dit wordt tevens 
ondersteund door Maan in Waterman) te kunnen realiseren. 
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