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VOORWOORD
Dit naslagwerk is voortgekomen uit de behoefte om bij het beoordelen van een horoscoop het
aantal te raadplegen boeken terug te brengen naar maar een paar boeken. Dit naslagwerk
bevat naast mijn eigen inbreng de samenvatting van ongeveer 20 astrologische boeken van
diverse schrijvers (zie referentielijst Hoofdstuk 12). Hoewel geprobeerd is kernachtig en zo kort
mogelijk uitleg te geven, zijn sommige aspecten dermate complex dat voor een voldoende
begrip toch gekozen is voor een uitgebreide uiteenzetting.
Tevens treft men aan een overzicht van lichamelijke associaties, ziektes en gezondheidsaanbevelingen. Dit overzicht is vanzelfsprekend verre van volledig, maar kan voor de
horoscoopbeoordeling toch een welkome aanvulling zijn.
De schrijver gaat er vanuit dat natuurlijk alle hier behandelde aspecten uiteindelijk niet volledig
zijn en nog verder uitgewerkt kunnen worden.
Paul Wink
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BELANGRIJKE NOOT BIJ ASPECTENLEER EN HOROSCOOPBEOORDELING

Bedenkt u wel dat disharmonische aspecten, evengoed als harmonische aspecten, "neigingen"
indiceren, ja sterker nog: dat zij bij uitstek wijzen op een TAAK, een persoonlijke lotsopdracht,
die men te vervullen heeft (los van de algemene mensheidsqueeste, een opdracht die uiteindelijk
iedere mens te vervullen heeft, namelijk zelfovergave: "Heer, moge niet mijn wil, doch Uw Wil
geschieden!" De persoonlijke taak en de algemene taak zijn natuurlijk wel met elkaar
verweven). En een taak vervult men niet door onthouding, werkloos blijven, nietsdoen (hetgeen
niet verward moet worden met "niet"-doen, dat is het ongehecht-doen!). Het is naar mijn mening
principieel verkeerd, een horoscoop te gebruiken als hulpmiddel om "langs de kantjes van het
leven te lopen" en angstvallig alle risico's en gevaren uit de weg te gaan, waardoor men zijn
broodnodige ervaringen a priori beperkt! Die gevaren toont een horoscoop ons niet opdat wij er
met een brede boog omheen zullen lopen, maar opdat wij ze zullen kennen, er op voorbereid
zullen zijn, en....de juiste zielenhouding er tegenover kunnen aannemen (waarbij men dan kan
steunen op de "vermogens" welke door de harmonische aspecten aangegeven worden). Zo kan
door bewuste levenshouding een affliktie-aspect zelfs uiteindelijk ten voordele omgebogen
worden waarbij alleen de "littekens" van deze lessen achterblijven. De horoscoop schenkt ons
geen bevrijding, maar de mogelijkheid tot indringerder zelfkennis! Dus geen "desertie", maar
wetend (vooral waarom) en voorbereid "moedig de strijd aanvaarden"-- dat is de ware
levenskunst! (En juist het tegenovergestelde is levensangst!)
Enkele citaten:
"De sterren neigen, zij dwingen niet, echter deze neiging wordt meestal wel als dwingen
ervaren!"
"Eén aspect is (bijna) geen aspect". "Pas door samenwerking machtig". (Dit geldt voor zowel het
"lot" -omstandigheden-, de psyche, als het lichaam!).
“Beeft niet voor de tekenen des hemels”. Jeremia (10:2).
"Men kan niet -boven- zijn horoscoop "uitstijgen", doch men kan zijn horoscoop alleen
-WAAR-maken".
"Bewustzijnsstaat is levensstaat".
Let wel:
Van zeer groot belang is te weten hoe het bewustzijn van de persoon uit de horoscoop is omdat
ieder aspect nu eenmaal anders uitwerkt bij de "hoogstaande, gemiddelde of laagstaande" mens!
Het probleem is dat het geestelijke niveau niet uit de horoscoop sec te halen is, alsof het een
factor is dat "boven" de horoscoop aanwezig is en op een andere manier gevonden dient te
worden! Voor een juiste interpretatie is dit toch onontbeerlijk!!
De aspectenduiding en Teken-interpretatie in dit programma/bestand behelst de uitwerking van
het aspect en het Teken, zonder inbreng van de overige factoren in de horoscoop, zoals overige
aspecten, de kosmische positie van de planeten, de lokale ligging, de heer van het Huis e.a.. De
horoscoop is uiteindelijk een samenspel van alle factoren die allen, hetzij zwak of sterk,
meetellen. Het komt zelden voor, dat voor iemand de hier genoemde interpretaties, ofwel de
vele facetten van één bepaald aspect, volledig opgaan. Meestal worden elementen hiervan of
versterkt of verzwakt dan wel omgebogen door andere aspecten enz.!
BEOORDEEL DE HOROSCOOP DAN OOK NIET KLAKKELOOS NAAR DE
AFZONDERLIJKE STANDEN!!
Paul Wink
pdwink@planet.nl
www.spiritueelastroloog.nl
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HOOFDSTUK 1 - PLANETEN ALGEMEEN
Zon:
Hij is het centrum van ons zonnestelsel en vertegenwoordigt de levenskracht of vitaliteit van
elk wezen. Hij is de drijfkracht, de wil, de motivatie, het vuur dat in ons brandt en leven wil
om iets te scheppen en onszelf te realiseren. Zijn warmtestraling voelen we vooral als
innerlijke kracht en liefde. Hij vormt het hart van onze identiteit; zonder zijn inbreng kunnen
we nooit echt overtuigen en stralen we niets uit. De Zon is verbonden met (heerst over) het
teken Leeuw. Lichamelijk heerst de Zon over ons hart, de bloedsomloop, de rug en de milt.
Het hart is het centrale orgaan waar onze vitaliteit zetelt, die door het lichaam wordt
verspreid door het bloed, dat door de milt wordt aangemaakt. De milt is het orgaan waar de
Zonnekracht ons lichaam binnentreedt en daarom ook van groot belang voor onze algemene
vitaliteit. Het hart regeert over de liefde in de breedste zin. Aan de houding van onze rug
kunnen we aflezen hoe het met ons zelfvertrouwen is gesteld. De Zon is van grote invloed
op onze gezondheid in het algemeen. Iemand met een zwakke Zon heeft een gebrek aan
levenslust, aan vitaliteit en voelt zich vaak slap en zonder overtuiging. Zijn weerstand is
gering en hij lijdt sneller aan gezondheidsproblemen dan een ander, in het bijzonder in
verband met het hart, de rug en de bloedsomloop, en verder met het teken waar hij zich in
bevindt, en door de polaire reflexwerking ook met het oppositieteken. Het ontbreekt hem aan
zelfvertrouwen en hij kijkt vaak tegen anderen op. In verband met de Zon moeten we leren
van het leven en onszelf te houden zoals we zijn, zelfbewustzijn en innerlijke stabiliteit te
verwerven, en analoog aan zijn symbool van de cirkel met het middelpunt, in onszelf leren
geloven als het evenbeeld van onze Schepper. Wanneer onze Zon te sterk brandt, zijn we
geneigd liefde af te dwingen en worden we arrogant, wanen we ons het midden van de
wereld en willen we anderen voor ons laten buigen. Een te sterke Zon maakt ons al gauw tot
een despoot. In dat geval zullen bescheidenheid, aandacht en liefde voor anderen tot onze
lessen behoren. De omloop is 365,25 dagen.
Maan:
Als snelst bewegend hemellichaam van voor het oog de zelfde afmeting als de Zon fungeert
onze satelliet als de bevruchter van al wat leeft. Zij vangt het licht, de warmte en de kracht
van de Zon en geeft deze door. Daarom is zij de almoeder die al het leven voedt. Haar
functie van weerspiegeling vertelt ons dat wij onszelf en de wereld om ons heen slechts door
weerkaatsing kunnen leren kennen. Alles wat bij ons binnenkomt, passeert de Maan. Zij
stuurt onze aandacht, reacties, emoties en indrukken, waardoor nooit meer dan delen van
het geheel ons kunnen bereiken of verlaten. Het is immers onmogelijk bijvoorbeeld een
ervaring of gebeurtenis ineens en in al haar aspecten op te nemen en te bevatten. We
selecteren er delen uit en komen pas aan volgende delen ervan toe wanneer we de eerste
hebben verwerkt. Dit ‘doseringsproces’ is karakteristiek voor de Maan, en haar plaatsing in
de horoscoop geeft dan ook vooral informatie over de kenmerken van dit doseringsproces.
De Maan is hoofdzakelijk verbonden met het element water, en werkt op ons in door middel
van gevoelens en emoties, benevens het vasthouden ervan in de vorm van gewoonten. Van
binnenuit werkt zij dan ook met het onbewuste als bron, want hier ligt het hoe en waarom
van al onze (gevoelsmatige) reacties meestal verborgen. Dankzij haar voortdurende
verandering (de snel wisselende fasen) houdt zij het leven in stroming en voorziet zij ons
van alle uiteenlopende ervaringen die moeten worden opgenomen en geïntegreerd. De
Maan is verbonden met het teken Kreeft en doorloopt de Dierenriem in 27 tot 29 dagen.
Lichamelijk heerst de Maan over de slokdarm en de maag, waar onze ‘stoffelijke ervaringen’
(ons voedsel) worden opgenomen, het voedsel zelf, alle lichaamsvochten, de slijmvliezen en
verder de gezondheid in het algemeen. Zij speelt vooral bij kinderen een grote rol, daar hun
opnamevermogen immers veel groter is dan dat van volwassenen. Verder vallen alle
vrouwelijke organen die met het moederschap te maken hebben onder haar invloed, zoals
de baarmoeder en de borsten. Wat wij met betrekking tot de Maan moeten leren en vooral
degenen wier Maan in de horoscoop onder druk staat, is ons niet met onze indrukken en
emoties te identificeren. Gevoelens komen en gaan en veranderen voortdurend, maar wij
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zijn ze niet zelf. Alles is veranderlijk en als wij hierin opgaan, verliezen we onze identiteit,
ons middelpunt, de Zon. De indrukken en emoties die via de Maan tot ons komen, zijn er om
ons te voeden en te doen groeien. Haar grote veranderlijkheid duidt op haar wisselvalligheid
en onbetrouwbaarheid, en we moeten leren onderscheid te maken tussen het wezenlijke en
het schijnbare, want het licht dat de Maan ons zendt, is immers afkomstig van de Zon. Een
zwaar onder druk staande Maan wijst op grote stemmingsgevoeligheid en ontvankelijkheid
voor allerlei indrukken. Labiliteit kan er het gevolg van zijn, evenals een verlies van contact
met de eigen identiteit. Een sterke en gezonde Maan wijst op een groot medeleven en
inlevingsvermogen, en geeft anderen het gevoel veilig en beschermd te zijn bij de
betrokkene. De lessen van Zon en Maan vormen in grote trekken de essentie van onze
levenslessen in het algemeen. Zon en Maan worden ook wel de twee Lichten genoemd en
onderscheiden zich op verschillende manieren van de planeten, en alleen daarin al komt
hun bijzondere betekenis tot uiting. We kunnen de betekenissen van Zon en Maan
samenvatten met de twee begrippen ‘zijn’ en ‘schijn’. In het woord verschijnsel komt deze
inhoud goed naar voren: een verschijnsel vormt namelijk niet het wezenlijke zelf, maar een
afspiegeling ervan. De functie van de Maan is om ons stukje bij beetje de werkelijkheid (de
Zon) eigen te leren maken.
Mercurius:
Dit is de planeet die zich het dichtst bij de Zon bevindt en er van ons uit gezien nooit verder
dan één teken (30 graden) van verwijderd is. Hij wordt ook wel de ‘boodschapper der goden’
genoemd en dat heeft betrekking op zijn nauwe contact met de Zon; hij staat er immers het
dichtst bij. Zijn werking berust dan ook vooral op doorgeven, contacten leggen, uitwisselen,
communiceren, het denken, associëren en verbinden. De tegenstelling tussen Zon en Maan,
tussen zijn en schijn, wordt door hem overbrugd met behulp van het verstand, het intellect.
Uit deze boodschapperfunctie van Mercurius kunnen we afleiden dat we het verstand
hebben gekregen om tussen het centrum van onze identiteit en onze emoties een brug van
kennis te slaan. Zonder de juiste kennis kunnen we onmogelijk tot juist in zicht komen en
bewust het juiste doen. Mercurius blijft echter de boodschapper en niet de boodschap zelf.
Aanbidding van het verstand als hoogste goed getuigt daarom bepaald van kortzichtigheid;
het verstand is immers niets meer dan gereedschap, een instrument. Zijn eigen aard is dan
ook neutraal en hij reageert vooral volgens de aard van de planeten waarmee hij aspecten
maakt. Mercurius is verbonden met de tekens Tweelingen (transport, communicatie en
associatie) en Maagd (analyse en dissociatie of scheiding). Zijn omloop door de Dierenriem
duurt 87 à 88 dagen. Lichamelijk heerst Mercurius over de organen die de uitwisseling en
binding met de buitenwereld onderhouden: de longen en het ademhalingsproces, de armen
en handen, waarmee men immers zowel geeft als neemt. Verder heerst hij over de
schouders en sleutelbeenderen, over het gehoor, gedeeltelijk over de spraak en stem en
over het gezicht, de schildklier, en verder over het zenuwstelsel als transportsysteem van
informatie. Het teken waarin Mercurius zich bevindt, wijst op het gebied waar de zenuwen
kwetsbaarder worden naarmate er meer spanning op komt te staan. In algemene zin regeert
hij over de linker hersenhelft waarin ons analytisch vermogen zetelt. Verder heerst Mercurius
over alles wat met communicatie te maken heeft: boeken, kranten, telefoon, enzovoort. De
lessen die wij door Mercurius te verwerken krijgen, hebben voor al betrekking op ons
verstand. We moeten leren op de juiste wijze met informatie om te gaan, want alleen
hierdoor kunnen wij tot het totale begrip komen waar wij uiteindelijk op uit zijn. Het
ontvangen, begrijpen en doorgeven van informatie verbindt ons met de wereld en de
mensen om ons heen en is een noodzakelijke stap om onze plaats erin te kunnen vinden.
Een sterke Mercurius geeft een krachtig verstand, een goed feitengeheugen en een goed
vermogen zich verbaal uit te drukken. Een sterk onderdrukte Mercurius kan het
tegenovergestelde geven, vaak als gevolg van spanningen die het denken bemoeilijken.
Een te sterke Mercurius geeft een teveel aan mentale spanningen, met als gevolg nervositeit
en een voortdurende behoefte deze mentale hoogspanning in woordenstromen te ontladen:
kletskousen dus. Overspannenheid is deze mensen niet vreemd en daar lijdt bij hen in het
bijzonder de ademhaling onder.
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Venus:
De indrukken en informatie die ons via de Maan en Mercurius hebben bereikt, moeten op
hun waarde worden beoordeeld en met elkaar in harmonie worden gebracht. Venus zet
mensen en dingen aan met elkaar te harmoniëren en komt zowel tot uiting in vriendelijkheid
en beminnelijkheid, liefde en schoonheid, als ook in de kunsten. Evenwicht en harmonie
behoren tot haar onmisbare kenmerken, evenals warmte en tederheid. Haar invloed is dan
ook verzachtend, heft spanningen op (of gaat ze juist uit de weg) en streeft naar vrede.
Venus is verbonden met de tekens Stier (comfort en gemak) en Weegschaal (evenwicht en
schoonheid). Haar omloop door de Dierenriem bedraagt 224 à 225 dagen. In de Dierenriem
is zij nooit verder dan twee tekens of zestig graden van de Zon verwijderd. Lichamelijk
beheerst Venus onze uiterlijke schoonheid en aantrekkingskracht; verder de huid; de nieren
die vele stofwisselingsevenwichten in stand houden, de keel, hals en nek, bepaalde
hormonen waaronder de vrouwelijke geslachtshormonen, de vrouwelijke geslachtsorganen
en het aderlijke (zuurstofarme) bloed. Alle zoetigheden vallen onder haar heerschappij;
snoepen is een karakteristieke compensatie voor gebrek aan warmte en tederheid;
suikerziekte is dan ook een typische Venuskwaal. De lessen die we van Venus moeten leren
hebben vooral betrekking op relaties, zowel die met anderen als die met onze omgeving.
Om een relatie in stand te houden moet er een zeker evenwicht heersen en mag niemand
tekort worden gedaan. Een aangetaste Venus kan ons zwak en toegeeflijk maken, omdat zij
elke status quo als een evenwicht en elk conflict als een bedreiging van de status quo
ervaart. Een gezonde Venus stimuleert ons onszelf met onze omgeving te harmoniseren en
wil ons leren uiterlijke schoonheid te waarderen als uitdrukking van innerlijk evenwicht.
Mars:
Dit is de planeet van het handelen, van actie en van energie. Mars is de daadkracht die
uitvoert, maar ook de agressie en de moed om tot handelen te komen. Zijn handelen
doorbreekt het statische evenwicht dat door Venus teweeg is gebracht en is erop uit een
weg naar nieuwe evenwichten te openen. Hij wil voort, nieuwe ervaringen opdoen en zijn
krachten demonstreren. Indien hij daarbij weerstand ontmoet, kan zijn agressie aanzetten tot
drift, geweld en oorlog. Mars is immers ook de oorlogsgod die regeert over zwaard en ijzer.
Ook de seksuele drift en de hartstocht worden door hem geregeerd. Hij is snel en explosief,
maar zonder hem komen we niet tot handelen en brengen we geen veranderingen tot stand.
Het teken waarover hij heerst is Ram, maar ook in Schorpioen staat hij erg sterk. Voor zijn
omloop door de Dierenriem heeft hij 1 jaar + 322 dagen nodig. Lichamelijk vallen onder de
heerschappij van Mars het hoofd, het bloed in het algemeen (denk in dit verband
bijvoorbeeld aan het woord ‘heethoofd’), de spieren (waaronder de hartspier) en sommige
hormonen, zoals adrenaline. De mannelijke geslachtsorganen behoren ook tot zijn domein,
evenals de bijnieren. Verder heerst hij over het proces van de verbranding, waardoor
energie en lichaamswarmte ontstaan. Hij kenmerkt zich echter eveneens door opvliegingen,
ongelukken, (snij)-wonden en bloedingen, ontstekingen, koorts en andere plotselinge en
heftige symptomen. Van Mars moeten we leren hoe we met onze energie en agressie om
moeten gaan. Wanneer we te fel zijn of te veel aan willen pakken verbreken we daarmee
wel oude evenwichten, maar slechts om het verbreken zelf en niet om een nieuwe balans te
bereiken. Wanneer het echter aan voldoende agressie ontbreekt, komt er helemaal niets tot
stand. Behalve ons energiegebruik zelf stelt hij daarom ook moed en durf aan de orde.
Soms moeten we niet te lang aarzelen maar gewoon doen en daarvoor is moed nodig. Maar
deze moed hoeft lang niet al tijd naar buiten gericht te zijn. Innerlijke moed is vaak veel
moeilijker op te brengen dan uiterlijke en dat is ook een van de belangrijkste lessen van
Mars (Hij die zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt). Mensen met een
zwakke Mars hebben vaak last van energieblokkades, waardoor ze niet of nauwelijks tot
handelen komen en voor slap en terughoudend kunnen worden gehouden. Een onderdrukte
Mars creëert een teveel aan ingehouden spanningen, meestal als gevolg van angst voor de
eigen agressie. Dergelijke opgekropte spanning zal altijd naar uitwegen zoeken, zodat
explosiegevaar op kan treden. Mensen met een gezonde Mars kenmerken zich doordat ze
hun energie zelfstandig weten op te wekken en te sturen. Een te sterke Mars tenslotte geeft
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het tegenovergestelde van een onderdrukte: een agressieve drammer, die nergens voor
terug deinst. Al deze manieren om met energie om te gaan, zullen steeds op analoge wijze
in eventuele ziektebeelden tot uiting komen.
Jupiter:
Hij schept groei, expansie, welvaart, succes, optimisme en rechtvaardigheid, en zonder hem
zou ons handelen zinloos zijn. Zijn domein is de ‘hogere’ kennis, en het is zijn streven de
feiten samen te smeden tot een zinvolle samenhang. Hij verbindt ons met de hemel en
brengt de wetten van de hemel op aarde via religies, filosofieën, hoger onderwijs, profetieën,
visioenen enzovoort. Hij geeft ons verwachtingen en vertrouwen, maakt ons handelen
rechtvaardig en biedt ons met zijn idealen en zijn filosofische en religieuze overtuigingen een
kader om de handelingen van Mars doel en zin te geven. Hij stimuleert, propageert en
onderwijst en is sterk verbonden met de natuur, want waar is de groeikracht duidelijker te
zien dan daar? Zijn sterkste eigenschappen zijn dan ook wijsheid, rechtvaardigheid,
opgewekte levendigheid en vermogen tot herstel. Zijn teken is Boogschutter, zijn omloop
door de Dierenriem duurt 11,86 jaar. Lichamelijk heerst Jupiter over de heupen en dijen,
waar het stoffelijke en het geestelijke deel van de mens met elkaar verbonden zijn en in
elkaar overgaan; het gezondheidscentrum de lever, voorraadkamer van energie en de plaats
waar met aminozuren als bouwstenen de eiwitten worden samengesteld, de pancreas, het
slagaderlijk bloed, glycogeen, de koolhydraten- en vethuishouding en alles wat te veel is:
ophopingen, zwellingen en overgewicht. Hij heeft over het algemeen een gunstige invloed
op de gezondheid, maar kan tot overdaad aanzetten, wat op den duur steeds de lever
belast. Ook bloedstoornissen en -stuwingen vallen onder zijn heerschappij. De lessen van
Jupiter hebben betrekking op aanpassing en groei. Zijn taak is het onze aandacht op de
hemel te richten en ons handelen er mee overeen te laten stemmen. Optimisme, geloof en
vertrouwen zijn daarbij onontbeerlijk. Onze hoop, idealen en overtuigingen stuwen ons
voorwaarts, herstellen ons vertrouwen en hebben een bijzonder genezend vermogen.
Zonder hen vallen we ten prooi aan Saturnus, die door zijn tegengestelde en remmende
werking een sterke relatie met Jupiter onderhoudt. Wanneer geloof en vertrouwen te sterk
worden onderdrukt, ontstaat de scepticus en verliezen we aan veerkracht; al te sterke
idealen en optimisme daarentegen leiden tot lichtzinnigheid en hemelbestormingen en
maken ons tot een fanatiekeling of belerende moralist, zodat we onze eigen
geloofwaardigheid ondergraven. De heupen zijn het gebied waar dit zich makkelijk uiten kan.
Saturnus:
Deze planeet doet alles wat met verharden te maken heeft. Zijn werking is tegengesteld aan
die van Mars en Jupiter en voorkomt dat zij met zichzelf aan de haal gaan. Hij remt af, koelt
af, verzwaart, condenseert, concentreert, beperkt en kristalliseert. Door deze werking kan er
echter vorm en structuur ontstaan. Hoe degelijker de structuur, des te langer zal zij stand
houden en des te meer kan men erop terugvallen, maar ook, des te moeilijker zal zij te
veranderen zijn. Een vaste structuur kan immers ook als beperking en belemmering gaan
werken, als praktische tegenwerking bijvoorbeeld, of in de vorm van angsten of depressies.
Zonder de vormgevende arbeid van Saturnus zou echter niets tot stand kunnen komen of
stand
kunnen
houden.
Saturnus
schenkt
daarom
stabiliteit,
zekerheid,
doorzettingsvermogen en gezag. Saturnus is de verst verwijderde met het blote oog
zichtbare planeet en werd tot de ontdekking van Uranus in 1781 als de laatste beschouwd.
Als ‘wachter op de drempel’ bewaakt en vertegenwoordigt hij de grens tussen deze en gene
zijde, tussen het zichtbare en het onzichtbare. Wanneer we een grens naderen, ontmoeten
we de wachter in de vorm van angst (Ahriman, kleine wachter op de drempel; en Christus de
grote wachter). Angst houdt ons tegen; wie toch verder wil, zal zijn angsten moeten
overwinnen. Maar op zeker moment is de tijd rijp voor de oogst en is het de ‘maaier’
Saturnus die met zijn zeis alles afmaait wat de grens niet over kan. Zijn criterium voor dit
oordeel berust op de wet: wat ge zaait, zult ge oogsten. Slechts wie zijn eigen oogst geheel
heeft binnengehaald, kan verder. Met andere woorden, het is Saturnus die ons met onze
daden en ons verleden confronteert en ons verantwoording afdwingt, met als doel ons te
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corrigeren, ons weer op de goede weg van evenwicht te krijgen. Zijn stem klinkt veel al door
in het geweten. Vandaar zijn slechte reputatie, want men houdt er niet van te worden
gecorrigeerd of iets op te moeten geven, zelfs al heeft het geen functie (meer). Van hetgeen
zijn oordeel doorstaat, bouwt Saturnus echter de meest stabiele en duurzame vormen.
Dankzij hem hebben we normen, regels, wetten en zekerheden. Zijn teken is Steenbok en
zijn omloop door de Dierenriem duurt 29,5 jaar. Lichamelijk heerst Saturnus over alles wat
beschermt, verhardt en structuur geeft: de huid (als bescherming en begrenzing van ons
lichaam), het skelet, het gebit, kraakbeen, de gewrichten en in het bijzonder de knieën.
Naast verstijving, verstopping, verharding en verdroging zijn gewichtsverlies en magerheid
typische eigenschappen van hem. Hij is niet zachtzinnig en geeft niet op; ziekten kunnen
dan ook flink aanhouden. Botbreuken en valpartijen vallen onder zijn heerschappij, evenals
de ouderdom en zijn verschijnselen. Verder zorgen, kwellingen, straf, onzekerheid, angst en
depressies. De lessen van Saturnus behoren in hun algemeenheid tot de moeilijkste van
allemaal, juist omdat zij ons dwingen terug te keren tot de realiteit. Hij leert ons te beperken
en op onszelf te bouwen, ontneemt ons het nutteloze waaraan we gehecht zijn en is daarbij
vaak genadeloos ontnuchterend. Zijn doel is echter niet ons te dwarsbomen, maar ons te
sterken en zeker te maken van onszelf. Door zijn beproevingen blijft slechts dat behouden
wat echt waardevol is, zodat hij ons langzaam maar zeker dwingt het pad te volgen dat naar
onze bestemming leidt. Zonder Saturnus zou geen mens ooit zijn doel bereiken... Waar een
te sterke Saturnus tot geslotenheid, eigenwijsheid, starheid, dogmatiek, ernst en somberheid
kan leiden, duidt een te zwakke meer op lafhartigheid, onderdanigheid of gebrek aan
structuur. Een gezonde Saturnus leidt tot zelfbeheersing, geduld en wijsheid uit ervaring, en
maakt iemand een betrouwbare en stabiele rots in de branding.
Uranus:
Dit is de eerste van de drie mysterieplaneten, zo genoemd omdat zij met het blote oog
onzichtbaar zijn en daarom vooral met de wereld achter het zichtbare en bekende in
verband staan. Na de begrenzing van Saturnus is Uranus degene die het risico neemt toch
verder te gaan dan de vertrouwde wereld en door de grens heen te breken. Hij breekt met
het bekende, is plotseling en onverwacht, brengt flitsen van vernieuwend inzicht en voedt de
intuïtie. Maar omdat hij elke regel en elke grens als een uitdaging ervaart, is hij de grilligste
van allemaal. Hij is voortdurend uit op verandering en nooit bang om daarbij onbetreden
paden te gaan. Zijn inzicht leidt soms tot genialiteit en revolutionaire (uit)vindingen en
vernieuwingen. Hij wil hervormen, afrekenen met de lagere aspecten van Saturnus
(verouderde wetten en regels, een stugge hiërarchie, strepen op de mouw, enzovoort),
streeft naar vrij zijn van beperkingen en heeft als motto vrijheid, gelijkheid en broederschap,
in de geest wel te verstaan. Zijn introductie in ons bestaan viel samen met het tijdperk van
de Franse Revolutie, waarin dit motto geboren werd. Maar ook de industriële revolutie viel
onder zijn invloed, evenals de moderne technologische revolutie. Zijn teken is Waterman,
zijn omloop door de Dierenriem duurt vierentachtig jaar. Lichamelijk beheerst Uranus de
elektriciteit van het zenuwstelsel, zintuiglijke en vooral spasmodische zenuwprikkels en de
hypofyse, maar ook de onderbenen, kuiten en enkels en de bloedsomloop. Zijn werking
verhoogt de spanning en maakt afwijkend van de doorsnee. In het algemeen hebben de
mysterieplaneten een grotere psychische dan lichamelijke invloed en zijn ze beter te
herkennen in de werking of het karakter van een eventuele aandoening dan in bepaalde
organen zelf. Wanneer zich krampen, heftige spanningen of plotselinge en ingrijpende
situaties voordoen, wijst dat in de richting van Uranus. Uranus leert ons dat we nooit klaar
zijn wanneer we denken dat we alles op een rijtje hebben. Met een plotselinge,
elektrificerende schok of bliksemschicht doet hij onze zekerheden wankelen. Alertheid op de
intuïtie en openstaan voor nieuwe, voorheen onvoorziene mogelijkheden en avontuur bieden
ons de kans steeds weer vernieuwende inzichten op te doen, want hoever we ook komen,
aan het einde van de mogelijkheden zijn we nooit. Een te sterke Uranus drijft onophoudelijk
naar veranderingen en hervormingen en maakt rusteloos, gespannen en zenuwachtig.
Verzet, anarchie en rebellie tegen de bestaande orde zijn tekenend; deze mensen laten zich
nimmer in een hokje duwen en veranderen voortdurend van positie, zolang ze maar ‘anders’
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zijn. Onder het mom van streven naar vrijheid staan ze nergens (bij) stil en ontlopen ze elke
binding uit angst erin verstrikt te raken of erdoor beperkt te worden. Een sterke en gezonde
Uranus maakt oorspronkelijk en intuïtief, geeft het vermogen door dingen heen te kijken en
verbanden op te sporen tussen het ‘gewone’ en het ‘ongewone’, de wereld achter het
zichtbare. Een te zwakke Uranus maakt conservatief en ouderwets en verzet zich tegen elke
vorm van vooruitgang, in het bijzonder op technologisch gebied. Alle moderne vindingen,
vanaf de ontdekking van de elektriciteit tot de microchip, van de eerste telegraaf tot de
modernste satellieten en hightech computers, (snelle) motorvoertuigen, vliegtuigen, raketten
enz. vallen onder zijn beheer, alsmede astrologie.
Neptunus:
Nadat we met Uranus een kijkje over de grens hebben genomen, wordt deze door Neptunus
geheel vervaagd en opgelost, zodat er niet alleen een grotere eenheid is ontstaan, maar ook
elke vorm van tastbare zekerheid is verdwenen. Neptunus is bij uitstek de planeet van het
vormloze waarin elke individualiteit oplost, zoals elk waterdruppeltje in de oceaan. Zijn
nadruk ligt op oplossing, versmelting en eenwording, want wanneer elke vorm van
begrenzing wegvalt, krijgt men toegang tot het domein van absolute vrijheid,
ongebondenheid en onbeperktheid, niet zoals bij Uranus door zich af te zetten tegen
grenzen, maar door ze daadwerkelijk op te lossen. Vandaar dat we hier te maken hebben
met de planeet van zowel ongebreidelde fantasie en artistieke en religieuze inspiratie, als
van mystiek en helderziendheid; maar ook van misleiding, vervalsing en oplichterij en van
schijnheiligheid, bedrog, illusies en psychotische wanen. Neptunus heerst over het teken
Vissen en doet ongeveer 163 jaar over zijn omloop door de Dierenriem. Lichamelijk heerst
Neptunus over de voeten, maar vooral over de lymfe en het immuniteitssysteem en de
bedreigingen ervan, zoals vergiftigingen en infecties. Het immuniteitssysteem is overal
onzichtbaar in ons lichaam aanwezig, aan geen orgaan of plaats gebonden, maar een
aantasting of verbreking van deze onzichtbare eenheid leidt tot verzwakking of afbraak van
de immuniteit en zo tot mogelijke infecties. Verder heerst Neptunus over de epifyse en de
rechter hersenhelft waar ons vermogen tot het begrijpen en ervaren van eenheid ze telt.
Neptunus heeft de lastige eigenschap ziekten te verbergen en onvindbaar te maken. Lijkt
een kwaal gelokaliseerd, dan verplaatst zij zich plotseling, of verdwijnt zomaar weer, om dan
later en vaak nog ergens anders ook, terug te komen. De ziekte lijkt wel overal te zitten! Een
eerste diagnose van een Neptunusziekte (beter: Neptunus-zieke) is daarom nooit honderd
procent betrouwbaar! Het betreft hier vaak ziekten waar de traditionele geneeskunde geen
raad mee weet, zodat de kans bestaat dat er verkeerde medicijnen worden voorgeschreven,
de patiënt wordt vergiftigd en de kwaal eerder verergert dan afneemt. Mensen met een
verdrukte Neptunus ondergaan dan ook vaak het tragische lot van de ene dokter naar de
andere te gaan, steeds weer zonder resultaat, totdat uiteindelijk het etiket ‘psychisch’ erop
wordt geplakt, teken dat het zoeken wordt opgegeven. Reden voor dit bizarre gedrag van
het lichaam is de (meestal onbewuste) wens de ware oorzaak van de kwaal te blijven
ontlopen. Sleutelwoord voor Neptunuskwalen is daarom: vluchten voor de werkelijkheid.
Neptunus beheerst dan ook alle verschijnselen aan en buiten de randgebieden van de
‘gewone’ psychologie, zoals visioenen, hallucinaties, psychosen, enzovoort. Tot het vluchten
voor de werkelijkheid behoort ook het weglekken of volkomen verliezen van energie, met als
gevolg lusteloosheid, zwakte en apathie, culminerend in volledige verlammingen. Ook
overgevoeligheid voor lichaamsvreemde stoffen, zoals medicijnen, genotmiddelen en
vergiften, of allergieën, immers beide verhoogde afweerreacties wijzen op angst voor de
werkelijkheid. Van Neptunus moeten we leren dat alles tot dezelfde eenheid behoort en elke
begrenzing feitelijk een illusie is. In de ontdekking van de kosmos als absolute eenheid ligt
echter zowel de ontsluiting van het oneindige (zowel in tijd als ruimte), als de waanzin,
omdat een stap te ver in de vormeloze diepte een val in de leegte is van waaruit maar
moeilijk omhoog te klimmen valt. De sfeer van Neptunus is vanwege haar ontastbaarheid
bijna als een droom en daardoor uiterst geschikt om in te vluchten. Maar vluchten uit de
werkelijkheid betekent een toevlucht zoeken in de onwerkelijkheid, in fantasieën, en
waanzin.
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Pluto:
Pluto is de laatste van de planeten en of hij dat nu blijft of niet, hij heeft veel van het einde in
zich. Indien alle voorgaande lessen zijn geleerd, smeedt Pluto de ervaringen om tot nieuw
leven, een nieuwe eenheid. In de Griekse mythologie is Pluto de god van de onderwereld,
de analogie van het menselijk onbewustzijn, waar duistere krachten zich roeren en de
onwetende mens maar al te gauw verdwaalt. Afdaling in de onderwereld is echter
onontkomelijk, want ons doel is de zuivere eenheid, en hiervoor is het noodzakelijk dat alles
wat in het verborgene leeft, weer aan het licht komt (zoals Orpheus de onderwereld in moet
om zijn geliefde Eurydice te redden). Door Pluto vindt daarom de transformatie plaats van
tegenstellingen tot eenheid. Hij wekt het dode tot nieuw leven en maakt de onbewuste mens
tot meester van zichzelf. Hij kent alle wetten van dood en wedergeboorte en bezit daardoor
de uiteindelijke macht te maken en te breken wat hij wil. Pluto staat letterlijk en figuurlijk het
verst van ons af, want hij eist het ‘onmogelijke’ van ons en rust niet voor de transformatie
heeft plaatsgevonden. Hij verhult zich dan ook meestal in de gedaante van overmacht en
dwang, maar in gezonde vorm toont hij zich als de meester der beheersing. Pluto heerst
over het teken Schorpioen en zijn omlooptijd door de Dierenriem bedraagt ongeveer 248
jaar. Lichamelijk beheerst hij het hormoonstelsel, de geslachtsdelen, genen, celdeling en
erfelijkheid, de blaas en de dikke darm; als functies heeft hij de uitscheiding, de afscheiding
en de voortplanting- en regeneratie processen. Omdat hij het dode (onbewuste) weer tot
leven wil wekken en pas rust wanneer de transformatie heeft plaatsgevonden, dwingen ook
zijn ziekten hiertoe. Zo uit hij zich vooral door ziekten die aanleiding geven tot ingrijpende
innerlijke confrontaties, zoals bijvoorbeeld met de dood in de vorm van kanker. Pluto leert
ons over beheersing en macht of de macht der beheersing. Het terrein waarop hij ons toetst
en beproeft is dan ook vooral dat van de driften. Pluto wil ons leren de driften niet te
onderdrukken (wat men met het woord beheersen maar al te vaak bedoelt!), maar meester
te worden over onze driften en ze te leren transformeren tot geestelijke kracht. Lichamelijke
honger vormt hij om tot geestelijke honger, de lichamelijke drang tot eenwording (de
seksualiteit) tot de geestelijke drang tot eenwording. Uit elke eenwording ontstaat nieuw
leven, en zo is Pluto heerser over leven en dood. Het doel der lichamelijke driften is
bevrediging, maar na elke bevrediging is er een groot gat, een leegte. Deze leegte is het
gevolg van de noodzakelijkheid der lichamelijke scheiding, want elke lichamelijke vereniging
kan slechts tijdelijk zijn. De geestelijke drijfkracht daarentegen richt zich op eenwording of
vereniging in de geest, want deze vereniging overstijgt de beperkingen van de materie en is
eeuwig. Leven en dood zijn immers twee aangezichten van het ene, het eeuwige leven dat
de ziel bezit. Pluto wil ons leren dat de dood niet het volledige niets betekent, maar de
keerzijde van het licht: de schaduw, de duisternis, onwetendheid, onbewustzijn. Mensen met
een te sterke Pluto worden haast obsessief beheerst door driften en opeengehoopte
emoties, en moeten leren toegeven, loslaten, minder dwang of geweld te gebruiken en
anderen vrij te laten, omdat te sterke ketenen uiteindelijk alleen maar tot haat aanzetten en
de vrijheidsdrang van de onderdrukte vergroten. Hun geconcentreerdheid op gevoelens van
woede, haat en wraak schrikt menigeen af, waardoor ze vaak een soort sociale macht
verwerven die ze meest al ook niet ongebruikt laten. Ze reageren hun wraakgevoelens op
iedereen af, zonder echter aan de werkelijke bron ervan toe te komen, welke maar al te vaak
in henzelf ligt, dat wil zeggen, dat ze voortdurend zelf hun eigen woede en haat opwekken.
Wanneer dergelijke opgekropte zelfhaat (vaak grenzend aan een al dan niet onbewust
verlangen naar de dood) al te sterk wordt verdrongen kan dit na verloop van tijd tot uiting
komen in de vorm van een kanker, waarbij een orgaan zich uit zelfhaat tegen het eigen
lichaam verzet. Het orgaan waar de kanker zetelt of zijn wortel heeft, vertelt meer over de
achtergronden van deze zelfhaat. Iemand met een goed geïntegreerde Pluto (een uiterste
zeldzaamheid!) schikt zijn leven volkomen naar de wetten van de geest, verstaat en
gehoorzaamt ze en weet ze met inzicht en wijsheid te benutten. Hij is meester over zijn lot.
Hij streeft naar macht over zichzelf en niet over anderen.
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Lilith:
Lilith is een uitgedoofde Maan, de voorgangster van onze huidige Maan Luna. Zij weerkaatst
geen licht en kan enkel worden waargenomen wanneer haar schaduw op de Zon valt bij het
passeren daarvan. Voor het eerst werd zij aan de hemel ontdekt in 1720 (in Europa). Zij
beweegt zich in 126 dagen door de Dierenriem; per dag 3 graden en 2 graadminuten. Haar
glyfe is een maansikkel met een kruisje in de holte. In de bijbel en de talmoed vinden wij
enige inlichting over haar. In de taal van de zinnebeelden is Adam onze Aarde en Eva de
huidige Maan. Men vertelt dan dat Adam eerst een andere vrouw had, Lilith, die tamelijk wild
en primitief was en een vachtje had als een dier. Nu heeft elk menselijk embryo ook
gedurende een korte tijd in zijn ontwikkeling in de baarmoeder een vachtje, dat later uitvalt.
In die periode wordt herhaald het tijdvak in de ontwikkeling van de mensheid, waarin Lilith
nog een grotere invloed op de mensen had en hun een vacht verleende. Als Lilith in de
horoscoop in het eerste huis (lichaam) staat, is er ook veel kans dat de pasgeborene
behaard is. Dit komt vaker voor dan men denkt en wordt door een bewerking zoveel mogelijk
verdreven. In de bijbel wordt het bijv. verteld van Ezau. De invloed van Lilith op de mens is
dan ook een stukje ,,erfzonde", een begeerte naar een primitief leven en vooral naar een
primitief soort seksualiteit, speciaal als zij in een horoscoop staat in Huis 1, 5 of 8. Zij geeft
ook de voorkeur voor gekleurde rassen, zodat wij bijvoorbeeld bij een blank meisje met Lilith
in 7 een niet te stuiten neiging vinden om zich seksueel te verbinden met een neger en bij
een homofiele man hetzelfde met Lilith, hier conjunct Venus, in 5, in dit geval met donkere
rassen in soorten. De talmoed verhaalt dat Lilith onenigheid kreeg met Adam en hem verliet.
Zij werd achterhaald door drie engelen, die trachtten haar te bekeren tot een ordelijke
leefwijze, maar zij schudde hen af. Daarna werd uit Adams rib " het Aardelichaam " een
nieuwe vrouw of Maan gevormd: de huidige Maan Luna of Eva. Lilith werd jaloers op Eva en
trachtte daarom haar nakomelingen - dat zijn wij allen - te verleiden tot seksuele spelen en
lusten en tot moord. Het zou Lilith’s invloed zijn, die Kain dreef tot broedermoord op Abel. Er
zijn nog altijd mensen die een amulet dragen met de drie engelen er op afgebeeld om zich te
beschermen tegen Lilith’s verleidingskunsten. Haar naam betekent ,,nacht" en zij wordt
beschreven als een demon of vampier, vooral ‘s nachts werkzaam en in het bijzonder belust
op het schaden van moeders en haar zuigelingen gedurende de eerste week na de
bevalling. Men zegt bijv. dat een conjunctie van Lilith met de vaste ster Algol en met slechte
aspecten, in 4 of 10, de dood van een vrouw in het kraambed kan aanwijzen. Men zegt dat
Lilith verhoogd is in Gemini en dus in zijn val in Sagittarius. Zij is een verleidster tot allerlei
kwaad. Het huis waarin zij bij geboorte staat, zou door haar niet tot volle bloei kunnen
komen. Zij brengt frustratie, een moeten afzien van wat tot dat huis behoort en in het
algemeen chaos. Zij demoraliseert, geeft miskramen en vergiftigingen, seksuele aberraties,
lichamelijke en emotionele abnormaliteiten, vatbaarheid voor vreemdsoortige invloeden en
obsessies. Voor sommige mensen is zij onweerstaanbaar aantrekkelijk en belichaamt zich in
die vrouwen, die natuurwezens schijnen te zijn, zonder moraal en belust op het verleiden
van mannen. Als zij genoeg hebben van een minnaar, laten zij hem een ongeluk krijgen. Bij
het overschrijden van een cusp of een radixplaneet, kan haar werking daar merkbaar
worden bij haar progressie. Waar zij in een radix sterk op de voorgrond treedt, verleent zij
die persoon iets betoverends. Waarschijnlijk is zij een sterke factor in de horoscopen van
hysterische personen. Lilith in een hoekhuis geeft soms iemand die lichamelijk mismaakt is,
maar toch zeer aantrekkelijk voor anderen. Vooral met slechte aspecten en evt. conjuncties
met ongunstige vaste sterren, geeft Lilith in hoekhuizen (1, 4, 7 en 10) vnl. lichamelijk nadeel
of gebrek of ziekte. In een opvolgend huis (2, 5, 8 of 11) geeft zij materiële schade of verlies
en in de wegvallende huizen (3, 6, 9 en 12) verstoort zij hun functie en werkzaamheid.
Cheiron:
Cheiron is ontdekt in 1977 en is een komeet met een diameter van ongeveer 174 km. Hij
wordt echter beschouwd als een planeet, met een omloopbaan van ongeveer 50 jaar tussen
Uranus en iets voorbij Saturnus (Omloop Saturnus ongeveer 4x7 jaar, Uranus 12x7 jaar,
Cheiron 7x7 jaar). Hoe Saturnus het verleden symboliseert, en Uranus de toekomst, zo
symboliseert Cheiron het actuele NU (de relatieve, onmeetbare tijd, Chiros). Hij wordt gezien
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als een zwerver, een eenling, gewond door het verleden, met de opdracht om inzicht en
evenwicht te krijgen (vaak na een crisis of een ingrijpende gebeurtenis) in de eigen
gezondheid (feitelijk door geestelijk evenwicht), en zodoende in staat zichzelf en juist
daardoor daarna tevens anderen te helen (De prijs voor een blijvende gezondheid is bij
iedereen de voortdurende ontwikkeling van het bewustzijn). Deze opdracht is
vanzelfsprekend sterk vertegenwoordigd door het Teken en het Huis in de radix. Cheiron
stimuleert ons af te vragen waar en waarom wij bescherming zoeken, waarom wij geen
risico's durven te nemen, en waar wij kansen hebben laten liggen. Cheiron leert ons,
meestal onder een sterke transit of progressie, waar onze Achilleshiel is, hoe wij omgaan
met veranderingen en vernieuwingen, waar wij onszelf eerst moeten helen alvorens wij een
ander kunnen genezen. Cheiron laat ons zien hoe het lichaam als eenheid moet
functioneren, doordat hij ons laat zien wat er gebeurt wanneer het faalt. Zodoende kan men
in een kort intens moment een keerpunt ervaren en (in het huidige nu!) een belangrijke
beslissing nemen, die soms het hele leven kan veranderen (en de -geboorte-pijn c.q.
frustratie of geestafstompende hindernissen ontstijgen!). Cheiron leert ons dat wij meer zijn
dan een opeenstapeling van biljoenen atomen, en dat wij een (unieke) bestemming hebben.
En als wij Cheiron's opdracht niet willen verstaan en vervullen, dan kan er uiteindelijk verval
optreden (Saturnus). Cheiron is het symbool voor degene die zich losmaakt van het rad van
geboorte en dood, de vicieuze cirkel (Samsara), en die één wordt met het Goddelijke Zelf en
Nirvana bereikt.

HOOFDSTUK 5
HET GELUKSPUNT EN ASPECTEN NAAR HET GELUKSPUNT
Het Gelukspunt is een Arabisch Punt en geen specifieke planeet en sommige astrologen
kijken nooit naar de gevolgen van aspecten van planeten naar dit punt in de horoscoop. Er
bestaan echter een aantal zeer sterke redenen om de planetaire contacten met dit punt wél
te beschouwen. Het moet duidelijk zijn dat het Gelukspunt een heel sensitief punt is in de
horoscoop. We reageren ook sterk op anderen wier planeten dit punt raken. We reageren
eveneens sterk op progressies en transits over dit punt. Wanneer dus een bepaald punt in
onze horoscoop sterk genoeg is om op stimuli van buitenaf te reageren, is het klaarblijkelijk
krachtig genoeg om beschouwd te worden als één van de factoren die een sterke invloed op
ons leven uitoefenen. We kunnen ons afvragen hoever de kracht van zo'n Arabisch Punt
gaat, wanneer we in gedachten houden, dat het géén planeet is. Als we dit denken, zouden
we tot de overtuiging kunnen komen dat dit punt noodzakelijkerwijs zwakker is dan een
planeet. We moeten ons dan echter realiseren dat het Gelukspunt niet de resultante is van
welke planeet ook, maar eerder de gecombineerde kracht en gevoeligheid vertegenwoordigt
van beide lichten (die vaak als de meest krachtige planeten in de horoscoop worden
beschouwd) en de Ascendant. We moeten dus begrijpen dat het Gelukspunt een heel
machtig punt in de horoscoop is, dat vaak met dezelfde, of zelfs meer kracht reageert op
externe impulsen dan een enkele planeet zou doen. Dit leidt ons tot een volgende
overweging. Als het Gelukspunt gevoelig is voor krachten van buitenaf door ervaringen en
omstandigheden die we meemaken als gevolg van transits en progressies, is het dan ook
mogelijk dat het gevoelig is voor innerlijke krachten die voortvloeien uit het bewustzijn van
het individu, dus voor krachten binnen de grenzen van zijn individuele horoscoop? Dat kan
heel eenvoudig beantwoord worden door het bestuderen van andere niet-planetaire punten
in de horoscoop. Bekijk maar eens de Ascendant, de Midhemel, de Maansknopen, de
huiscuspen, de Vertex, het IC, de Descendant en al die andere niet-planetaire punten in de
horoscoop. Zijn ze gevoelig voor de relatie die ze hebben met de echte planeten, of voor de
aspecten die ze ermee vormen? Doet het er wat toe wanneer een planeet conjunct staat met
de Ascendant? Welzeker! Het verandert de hele samenstelling van de horoscoop! Doet het
er wat toe of een planeet een vierkant maakt naar een huiscusp? Wel degelijk. Het schept
zeer specifieke spanningen tussen de energie van die planeet en de ervaringen zoals die
door dat huis worden gesymboliseerd. Doet het er wat toe of een individu een conjunctie van
drie planeten heeft met zijn Noordelijke Maansknoop? Nou en of! Het dwingt het individu
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zijn karma te vervullen met een gevoel dat het dringend is. We kunnen nog heel wat meer
voorbeelden bekijken om te zien hoe planetaire aspecten naar sensitieve punten in de horoscoop in werkelijkheid uitwerken. We moeten echter begrijpen dat een deel van een
horoscoop beïnvloed wordt door aspecten, ook al is dat punt zelf geen planeet. We kunnen
er ook nog op een andere manier naar kijken. Wanneer we de astrologie even helemaal
buiten beschouwing laten en ons herinneren dat het Gelukspunt de vreugde symboliseert
die we in het leven zoeken, moeten we het volgende eens beschouwen: op een heel
werelds en alledaags niveau van denken kunnen we zeggen dat er in het leven van de mens
dingen zijn die hem vreugde verschaffen. En met betrekking hierop zijn er zowel dingen die
het hem mogelijk maken deze vreugde te ervaren of de beleving ervan juist in de weg staan.
Iemand kan heel wel vreugde ervaren door innerlijke vrede (iets dat nogal ongrijpbaar is, net
als het Gelukspunt). Een rekening die hij met de post krijgt kan hem een ogenblik uit zijn
vreugdegevoelens halen. De rekening is heel wat tastbaarder (op een bepaalde manier
gezien meer als een planeet). Hoewel het één tastbaarder is dan het ander, blijft er toch
een sterke relatie bestaan tussen de twee. De emotionele reactie van het individu ( die van
binnenuit komt ) op het feit dat hij die rekening moet betalen, verwijdert hem van zijn doel
dat in dit geval innerlijke vrede is. Op precies dezelfde manier heeft een aspect van een
planeet zijn gevolgen voor het leven van het individu. Om nog een voorbeeld te bekijken
moeten we ons eens voorstellen dat iemand het Gelukspunt in het vijfde huis heeft dat
conjunct de Maan staat. Op het stoffelijke vlak ligt de vreugde gewoon in het verlangen naar
een baby. De Maan symboliseert de werkelijke geboorte van het kind. Wanneer we
opnieuw de astrologie er even buiten laten, kijk dan eens naar de relatie tussen het zoeken
naar, het wensen, verwachten en wachten op het spreekwoordelijke 'sprankje vreugde' en
de eventuele verwerkelijking ervan. Ook hier is het ene veel tastbaarder dan het andere.
Toch liggen ze in elkaars verlengde. Om het astrologisch te zeggen is dus het ene deel van
de horoscoop veel tastbaarder dan het andere, zonder dat dat nu betekent dat het ene veel
belangrijker is dan het andere. Het lijdt geen twijfel dat de tastbare geboorte van een baby
van groot belang is voor iemand, maar zijn de maanden vol verwachting, plannen,
toekomstdromen en het verbazingwekkende gevoel van ontzag dat men heeft door het
ervaren dat men een deel van de schepping van God is dan minder belangrijk? Het tastbare
en ontastbare zijn twee zijden van dezelfde munt. Ze werken altijd samen. Op dit punt
moeten we ons nog iets veel grootser realiseren. Het Gelukspunt is niet echt onaantastbaar.
Er zijn zeer bepaald wegen naar wat men in het leven zoekt te verwerkelijken als geluk.
Iedereen weet over het algemeen wel wat hem gelukkig maakt. Deze kennis is grijpbaar.
Het is iets dat hij kan ervaren, voelt, proeven en aanraken. Het vult hem van binnen en stelt
hem in staat om het naar iedereen die hij ontmoet uit te stralen. Met behulp van deze
analogieën is het gemakkelijk te zien dat aspecten naar het Gelukspunt uitgesproken
gevolgen hebben op de manieren waarop we de eigen vreugde kunnen verwerkelijken.
Deze aspecten hebben ook te maken met de obstakels die overwonnen moeten worden om
de vreugde werkelijk te kunnen proeven. Ik heb zorgvuldig het woord 'obstakel' gekozen om
op nog een ander punt te wijzen. In een horoscoop is er namelijk nooit iets echt negatief. Er
zijn dingen die tijd vergen om begrepen te worden. Tot het moment waarop we ze begrijpen,
lijken ze onze weg te blokkeren en ons af te houden van dat wat we wensen. Dat zijn obstakels maar obstakels zijn alleen maar opstapjes die onze persoonlijke 'Vreugde' veel
groter maken wanneer we het eenmaal gevonden hebben door al die kracht die we in onszelf hebben opgebouwd gedurende het verwerkelijking proces. Dingen die jaren nodig
hebben om tot werkelijkheid te worden en die gewoonlijk op de manier van 'twee stappen
vooruit en een achteruit' gaan, zijn des te betekenisvoller; dingen die al te gemakkelijk
komen verliezen al gauw hun waarde in onze ogen. We moeten harde of makkelijke aspecten naar het Gelukspunt in het juiste perspectief zien: elk op éigen waarde beoordelen. We
moeten nederig de dingen die gemakkelijk op ons afkomen, aanvaarden. Dingen die met
moeilijkheden gepaard gaan moeten we dankbaar aangrijpen. Want hierin ligt; meer nog dan
in alle vreugde waar het Gelukspunt voor staat de manier waarop we de ware, blijvende
kwaliteit van geluk kunnen bereiken.
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HET GELUKSPUNT IN HUIS 1:
Deze mens ervaart vreugde in het onafhankelijk van anderen kunnen zijn, zichzelf
bedruipen. Hij zal trouwens ook niet op veel steun van anderen hoeven rekenen. En als hij
om hulp van anderen vraagt, verzwakt hij min of meer de kracht die hem tot ontwikkeling
moet brengen. Wat voor doelen en ambities hij ook zal hebben, dit alles staat feitelijk ten
dienste aan het ontdekken van zichzelf. Alles wat hij bereikt zal hij ook aan zichzelf te
danken hebben. In zijn streven iets te bereiken zal hij merken dat zijn sterk wedijverende
aard het best werkt wanneer hij probeert nog verder te gaan dan zijn vroegere successen,
i.p.v. louter het hoofd te bieden aan krachten, mensen of projecten buiten hemzelf. Dat zou
zijn doelvastheid alleen maar breken en zijn energie doen versnipperen. Deze mens mag, ja,
moet zelfs subjectief zijn. Zo kan hij de wereld en zichzelf door eigen ogen gaan zien,
hetgeen nu voor de ontwikkeling van deze mens belangrijk is. Het moeten zijn
gezichtspunten zijn, en niet die van anderen. Wel moet gewaakt worden dat dit “centrisme”
niet verloopt in egoïsme! Uiteindelijk kan hij, door zijn doelstellingen op “hoog niveau” te
richten, tevens de wereld op deze golflengte mee optrekken. Voor deze mens is niet alleen
van belang wie hij is, doch ook hoe hij is. Dus, hoe beter hij er in slaagt anderen te behagen
door een harmonieus uiterlijk, een vriendelijke en plooibare persoonlijkheid, en een
bereidheid geen deining te doen ontstaan in het leven van anderen, des te meer ruimte
zullen anderen hem geven. En omdat het punt van “onpersoonlijk bewustzijn” in Huis 7 valt,
zal een meer geestelijke en onpersoonlijke instelling van het huwelijk en overige
samenwerkingsverbanden tevens gunstig voor zijn ontwikkeling zijn. Zo kunnen dan andere
mensen als het ware boden worden om zijn innerlijke deuren te openen. De hoogste
waarheden kan hij leren kennen in gezelschap van anderen. En als hij dan in staat is deze
waarheden op zichzelf toe te passen, zal hij door ik-loosheid een vrijheid van een hogere
orde kunnen ervaren, één waarin de eigen behoeften en die van anderen niet langer los van
elkaar staan. Het (beperkte) ego wordt dan onpersoonlijk (=zonder aanzien des persoons)
dienstbaar aan het hogere (goddelijke) in de mens. En door deze zelfvervulling (Huis 1) zal
werkelijke vreugde zijn deel worden.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 2:
Deze mens moet ontdekken wat nu de waarden (Huis 2) van anderen (of de wereld) zijn en
die van hem zelf, en dan moet hij leren dit goed te onderscheiden. Hij dient een waardefundament te bouwen (dus niet louter streven naar rijker in geld, bezit of seks, hoe belangrijk
ook), innerlijke stabiliteit, hetgeen een rijker inzicht in het bestaan schenkt. Het gaat er niet
om het met iedereen eens te zijn, of het bedreigend te vinden, doch om het te begrijpen en
te accepteren. Andere mensen moet hij in de gelegenheid stellen hun eigen regels te vinden
en hun eigen koers te volgen. Er is namelijk een neiging, als eenmaal ontdekt is wat
belangrijk voor persoon zelf is, dit ook aan anderen te geven, of zelfs op te dringen. Echter
die ander moet er wel aan toe zijn, anders werkt het averechts. Wanneer de eigen
levensvisie helder is, zal ontdekt worden dat alle hypocrisie en dualiteit in de wereld weinig
gevolgen heeft voor het eigen geluk. Vreugde zal gevonden worden in het vinden wat nu wel
of niet belangrijk is voor de eigen groei. Wat heeft nu werkelijke waarde of nut, wat zijn nu
betekenisvolle principes voor mij! Met als consequentie dat “vernietigd” moeten worden
(Huis 8) alle valse waarden (zowel fysiek als mentaal). Deze verandering in houding kan
echter nog wel eens botsen met vrienden of kennissen, omdat zij niet mee willen denken of
kunnen komen. Door onpersoonlijke liefde heeft men echter het meeste resultaat. Men leert
dat nuttige of mooie dingen bezitten geen probleem is zolang men er zich niet aan bindt;
alsook, dat als men iets probeert te verkrijgen dat niet overeenkomt met zijn hoogste
waarden, dit moeilijkheden geeft. Zo verkrijgt men het vermogen zichzelf en de ander het
juiste te geven (zowel materieel als immaterieel), hetgeen grote vreugde schenkt.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 3:
Vreugde zal gevonden worden in het verbreden van het denken, in helder denken, in
openheid, en in communicatie met mensen. Men wil graag anderen begrijpen en ook zelf
door anderen begrepen worden. Ideeën uitwisselen, en zeker voor de hoogstaande mens
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(onpersoonlijke) kosmische ideeën, schenkt groei en innerlijke zekerheid. Er is een drang
om tot een hoger bewustzijn te komen. Men dient zich echter wel te realiseren dat alle
ideeën, dus ook hoge(re) idealen en ideeën, veel tijd nodig hebben (wellicht incarnaties) om
zich uiteindelijk in de stof te concretiseren. Ondanks dat men dan zelf nog niet geheel in
staat is naar dit eigen ideaal te leven, moet men toch niet nalaten zichzelf aan deze hogere
norm op te blijven trekken en de wereld hiervan kond te doen. Echter ongeforceerd, niet
opgedrongen, niet ongeduldig! Omdat men zodoende steeds meer 'iets belangrijks' te
zeggen heeft, put men vreugde uit het onder de mensen zijn; eigenlijk door een toenemend
vermogen tot werkelijke communicatie. Door op de juiste manier in “het mysterie van de
ontmoeting” te gaan staan, leert men (door ware interesse in de medemens te hebben) op
het juiste moment ook het juiste woord te spreken. En omdat tevens de opdracht in het 3e
Huis (Tweelingen) is te komen tot een brede visie, door veelzijdige, verschillende ideeën te
overdenken, dus niet te vervallen in éénzijdigheid, kan men boven het (ver)oordelen komen
te staan, en leert men steeds beter de hoogste waarheden mentaal uit te drukken. Zeker de
hoogstaande mens zal hierdoor een indringerder godsbesef ontwikkelen en zal deze
waarheid (met vreugde) in zijn levenshouding proberen te tillen.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 4:
Deze mens zal een gevoelsfundament dienen te bouwen dat sterk genoeg is om
toekomstige groei te ondersteunen; vaste grond onder de voeten, stevig wortelen.
Realistische doelen moeten gesteld worden, juiste zin en richting. Dus eerst zaaien, en
loslaten wat onbereikbaar lijkt! Juist de eerste ferme schreden op dit pad (hoe onbelangrijk
het ook schijnt), het koesteren van het beginnende leven, schenken deze mens veel
vreugde; en niet zozeer het bereiken van het einddoel. Zo kan vreugde ervaren worden door
de geboorte en zorg voor kinderen, dieren, planten, ideeën, zelfs van projecten die veel
ontwikkelingszorg nodig hebben. Vervulling ligt hier in het geven, het gevoel nodig te zijn.
Doch gewaakt moet worden dat men wil oogsten voordat er gezaaid is. De boer weet niet
welke van de plantenzaden uiteindelijk zullen groeien, maar hij is geduldig en geeft ze
allemaal evenveel zorg. Dit geldt ook voor deze mens, zorgen is zijn aard, en -gewoon- en natuurlijk- zijn. Dit alles is zijn vreugde! Het kan een gevoel van eenheid met de bron van de
schepping geven. Hij moet teder en plooibaar zijn, niet verstoren wat vergankelijk en
ongevoelig is. Zo kan hij zich stevig wortelen. Tevens dient men wel de gevestigde orde in
de wereld (=Huis 10), de stoffelijke wereld, het kunstmatige, te begrijpen, en te erkennen.
De maatschappijstructuur moet hij zien, doch hij moet niet toestaan dat het zijn gevoelens
voor wat hij belangrijk vindt intimideert. Hij moet zich niet met die maatschappijvorm
identificeren opdat hij zijn eigen gevoel van doel en zin verliest. Wel dient hij de
verantwoordelijkheid die de mens t.o.v. de mensheid heeft te zien. En als hij dit
onpersoonlijk (=zonder aanzien des persoons) in zijn levenshouding kan tillen, behoudt hij
zijn gevoel van innerlijke zekerheid. De hoogstaande mens heeft het vermogen de wortels
van zijn bestaan, de oerbron aller dingen, te vinden. Op welk niveau men ook zijn
gelukspunt in 4 probeert te verwerkelijken, hij zal zijn grootste vreugde ervaren wanneer hij
ervoor zorgt dat het “wereld-ego” niet tussenbeide komt in zijn werkelijke kern, een kern die
voelt, stroomt, ademt en groeit als een kind van de natuur.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 5:
Deze mens zal vreugde kunnen ervaren door scheppende, creatieve activiteiten, of door één
of meer (bijzondere) kinderen. Of dit nu de uitdrukking is van één speciaal (kunstzinnig)
talent, of alleen maar een manier om met het leven te spelen, doet er niet toe. Hij verstaat
de kunst om van zijn dromen werkelijkheid te maken. Hij weet dat hij vanuit een ideaal (Huis
11, =ook vrienden en de Voorzienigheid) een realiteit kan scheppen (=Huis 5). Echter als de
idealen te platvloers zijn, of door verkeerde vrienden op lager niveau getrokken worden,
dooft de hogere inspiratiekracht uit en neemt ook het vermogen tot scheppen af, met als
gevolg een verminderde levensvreugde. Terwijl juist bij inspirerende vrienden, hoop, dromen
en wensen kunnen opleven, en zodoende het creatieve gelukspunt een sterke positieve
impuls krijgt. Zeker voor deze mens geldt het belang van wie zijn vrienden zijn! Om de
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creatieve drijfkracht op niveau te houden zal hij echter wel zijn (dag)dromen om moeten
zetten in (juiste) handeling (wetend dat scheppend werk 1% inspiratie en 99% transpiratie
is!). Toch dient juist deze mens uiterst waakzaam te zijn met wat hij wenst. Voor hem geldt
zeker het gezegde: ”pas op met wat u wenst, u zou het wel eens kunnen krijgen”. Hoe
onpersoonlijker (=zonder aanzien des persoons) en ideëler zijn wensen, des te creatiever en
“voorzieniger” de processen zullen zijn. Doch hoe ik-centraler en materiëler de wensen, des
te meer zal hun uitkomst net niet het gewenste effect hebben, soms zelfs ongelegen
uitkomen. En omdat de uitkomst dan dus (net) niet het beoogde resultaat heeft, beleeft men
er uiteindelijk ook geen vreugde aan (alsof de pijl naar de roos wel goed gericht, doch net
naast geschoten wordt). Bijvoorbeeld, men wenst zich rijkdom, en uiteindelijk verwerkelijkt
men dit ook ooit, echter men beleeft er geen vreugde aan omdat men dan bijvoorbeeld ziek
is, of te oud, of verlies heeft van goede vrienden e.d. De hoogstaande mens kan met deze
positie van het gelukspunt de grote toekomstdromen van de Mensheid zien en ze, door
levenservaring verkregen wijsheid, onpersoonlijk trachten te realiseren. Dus niet alleen deze
wijsheid uiten in gesprek met anderen, maar belangrijker nog, deze wijsheid in
(onpersoonlijke, bevrijdende) handeling omzetten! Deze mens beleeft grote vreugde aan het
betrokken zijn bij De en zijn schepping.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 6:
Hier is activiteit de sleutel tot geluk (Huis 6). Doch zal hij ook zichzelf uit de modderpoel van
negatieve emoties moeten optrekken (Huis 12). En vooral in de jeugd associeert men zich
veelal met het wereldleed alsof dit ook hun eigen leed is. Men moet (voornamelijk met de
zinnen) leren deze gevoeligheid te analyseren in: wat is van de wereld, wat is van mij, wat is
positief, wat is negatief? Dit lukt door stimulatie van zijn vermogen tot detaillisme, afronden
en dienen. Energie en tijd moeten zorgvuldig gebruikt worden. Niet maar blijven herkauwen
van situaties die feitelijk opgelost, verwerkt zijn. In het heden leren staan en zijn leven
systematiseren geeft een gevoel van vervulling van zijn bestemming. Deze mens heeft een
grote gevoeligheid voor de krachten der schepping, voor de behoefte van de Mensheid. Hij
kan diep mededogend zijn. Maar hij moet er wel iets mee doen, anders verloopt het in louter
zorgen maken, zwakte en zelfmedelijden. Daar zo steeds meer begrip ontstaat voor het
oneindige (12), zal deze mens juist in de eindige wereld (6) moeten functioneren; niet
passief afwachten, maar juist zijn inzichten en talenten inzetten om een ander mens
dienstbaar te zijn. Door toenemend inzicht hoe de dingen in elkaar steken, en tevens in het
leed in de wereld, ontwikkelt hij zijn natuurlijk kunnen, een krachtige gave de juiste
handelingen te verrichten. Dit schenkt hem vreugde. Dan is ook dienstbaarheid en werk
geen werelds bestaan vol verveling! De hoogstaande mens weet uiteindelijk onpersoonlijk
(=zonder aanzien des persoons) de wereld te dienen. Alleen dan zal hij werkelijk in
overeenstemming met de Universele Krachten kunnen komen.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 7:
Deze mens zal de meeste vreugde kunnen ervaren door te geven, zich op te offeren, door
wat hij voor een ander kan betekenen, door de groei en het geluk van die ander. Zijn eigen
geluk hangt dus voornamelijk af van het geluk van anderen! Mits deze mens hoogstaand is
wenst hij ook alleen datgene wat voor een ander van belang is. Wanneer hij echter alleen uit
is op te ontvangen (=identificatie met het ik, =Huis 1), dan zal hij zich uiteindelijk incompleet,
doelloos en disharmonisch voelen. Deze mens zal gehoor moeten geven aan de diepe
drang, zijn opdracht, tot vereniging (=Huis 7). Vooraleerst zal dit met een medemens zijn, in
vriendschap, compagnonschap of relationeel. Zo kan hij dan de persoonlijke identiteit van de
ander, de behoefte van de mens, leren ervaren. Hij moet leren de wereld objectief te
bekijken, alsmede acties en reacties, oorzaak en gevolg. Dan is hij ook diep begaan met de
manier waarop mensen aan elkaar relateren. Feitelijk wijzen anderen hem de weg die hij zelf
moet gaan. Eens zal hij weten hoe al deze factoren gemengd moeten worden opdat
volmaakte vereniging (met het negatieve en het positieve, dit is de 'alchemische bruiloft', de
vereniging van de ziel met de geest) kan geschieden. Deze mens ervaart dan dat -in liefde
geven-, uiteindelijk resulteert in -in veelvoud alles terug ontvangen-! Zeker de hoogstaande
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mens met het gelukspunt in Huis 7 heeft het vermogen God door alles van hemzelf tot
uitdrukking te brengen. Hij is dan de werkelijke onpersoonlijke (=zonder aanzien des
persoons) dienaar geworden die de andere mens naar zijn bestemming, zijn persoonlijke
geluk, kan voeren. Dit is werkelijk één van de meest unieke en spirituele plaatsen van het
gelukspunt.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 8:
Men kan zijn grootste vreugde ontlenen aan wat anderen aan hem 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. Zeker de hoogstaande mens
bestudeert de, soms zelfs vreemde, waardesystemen van anderen, past ze toe in het eigen
leven en wordt hierdoor innerlijk rijker (als een soort nalatenschap). Voor deze mens zullen
de meest dierbare bezittingen uiteindelijk werkelijke (eeuwigdurende) waarde moeten
bezitten. Dit betekent dat alles wat weinig betekenis meer heeft, of niet bruikbaar meer is,
losgelaten zal moeten worden (en juist degenen die geborene liefhebben dragen hier veel
aan bij). Hierdoor wordt men uiterst flexibel en regenereert men in vreugde zijn eigen ziel.
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). De nalatenschap zal dan zijn een
verrijking van nieuwe waarden (zowel stoffelijk als onstoffelijk), het steeds beter kunnen
vervullen van de essentie van het leven.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 9:
Deze mens zoekt naar een kosmische realiteit die boven het aardse bestaan uitgaat. Het
stelt hem in staat de grootste vreugde te ervaren door middel van het ontdekken van de
waarheid en zijn krachtig gevoel van betrokkenheid op het universum. Door bewust te zijn
van dualiteit, dus ook van “onwaarheden”, groeit de behoefte aan een hogere waarheid, om
uiteindelijk -eenheid- te kunnen beleven. Meestal ervaart men een sterke identificatie met de
Godheid en/of is men in overeenstemming met de krachten der natuur. Aangezien de wereld
dit niet of weinig toestaat, wordt men vaak gedwongen op lagere niveaus te communiceren.
Door echter dit wereldlijke (de dingen van alledag, profane gedachten enz.) te accepteren en
ook te begrijpen dat dit tevens nodig is, doch de eigen standaard niet hiertoe te verlagen, en
niet neer te kijken op anderen, kan men toch slagen in juiste communicatie met behoud van
eigen vreugde. Ook de ander komt dit ten goede en verhoogt hun niveau van denken. Deze
mens heeft werkelijk anderen veel te leren. Onafhankelijkheid, in evenwicht gebracht door
begrip, en loslaten hoe anderen op zijn leringen reageren, dat is voor deze mens de sleutel
tot vreugde.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 10:
Vreugde zal men ervaren door zichzelf zo te ontwikkelen dat men een baken kan worden
voor diegenen die nog een doel in hun leven zoeken. Men dient een bekwaam voorbeeld te
worden dat waard is nagevolgd te worden. Dus dient men aanvankelijk zichzelf een doel te
stellen en te omlijnen. Vorderingen lukken echter pas na werkelijk zelf volwassen te worden
(=o.a. niet in illusies leven, geen kinderlijke emoties, of geprogrammeerde reactiepatronen),
en door begrip, eenvoud, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid; en na volharding (o.a. in
morele groei). Men dient de emoties en de behoeften van anderen (=voornamelijk de
gemeenschap = Huis 10) te verstaan. En men heeft de behoefte ook door hen geaccepteerd
te worden. Het gevoelsvlak wordt de sleutel tot de materiële wereld. Velen met deze stand
vervullen (daarom) een verantwoordelijke of autoritaire positie. Ook hebben velen een jeugd
gehad welke gebaseerd is op discipline, of op godsdienstige of morele richtlijnen. Dit kan
een voordeel zijn. Bijvoorbeeld om al jong verantwoordelijkheden te leren nemen en om de
rechten van anderen te accepteren. Echter als de opvoeding te streng is kan dit persoon
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juist weer beperken in zijn groei (bijvoorbeeld een te strakke kijk op “goed en kwaad”). Met
de juiste integriteit, en het juiste gevoel wat goed is (voor zowel anderen als jezelf), schenkt
en verkrijgt men vertrouwen, en ervaart men zelfrespect, vreugde.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 11:
Deze mens kan zich min of meer bewust worden van de evolutie van de mensheid en het
uiteindelijke doel. Sommigen zijn hierin al zo ver gevorderd dat zij in een soort “eeuwig nu”
kunnen leven, vrij van alledaagse problemen, onafhankelijk, in zichzelf toelatend een
“hogere creatieve kracht”; en deze onpersoonlijk aanwenden (als katalysator) voor wereld en
mensheid. Echter, als het bewustzijn nog niet zo ver is, kan deze mens zich behoorlijk
onrustig voelen omdat deze energie zich wel op kan dringen, alsof er iets “gedaan” moet
worden. Anderen kunnen persoon dan ook onbegrepen, dromerig, of zelfs vreemd,
excentriek vinden. Toch moet deze creatieve energie niet opgepot worden (zodat zij
verschrompeld); zij dient aangewend te worden om ideeën op te wekken, projecten op te
zetten ten nutte voor algemeen belang. En natuurlijk naar gelang van ieders aanleg;
bijvoorbeeld een kunstenaar, die juist geïnspireerd is, kan dan werkelijke schoonheid
uitbeelden (en daardoor anderen bezielen). Een uitvinder met deze stand kan, bijvoorbeeld
door een visioen, een grote uitvinding doen. Bezielde visies (ultieme
Schoonheidservaringen) kunnen alzo eveneens de godsdienst verfijnen. Deze mens ervaart
tevens vreugde door vrienden die zijn kijk zullen verbreden. Uiteindelijk, na voldoende
levenservaring en zielerijpheid, kan hij dan allerlei mogelijkheden onderzoeken waar de
wereld nog geen notie van heeft, en hij kan de gevolgen voor de maatschappij en de
evolutie begrijpen. Hij prikt door oude structuren en tradities heen waarvan hij ziet dat het de
mens star maakt en gevangen houdt. Hij kan dit veranderen. Men wake echter voor
radicalisme, excentriciteit en fanatisme. Tracht te leven uit, voel het wonder dat deze
“scheppende goddelijke kracht” je wilt schenken. Zo kan men in vreugde het kanaal worden
voor waarheid en evolutie voor de gehele mensheid.
HET GELUKSPUNT IN HUIS 12:
Deze mens dient zich uiteindelijk te beseffen dat hij in diepste wezen een vrij mens is.
Echter meestal voelt men de druk van (een eindeloze reeks) verplichtingen, en ervaart men
juist onvrijheid en beperkingen, en voelt men de drang om hieraan te ontsnappen. Deze
mens kan deze paradox, deze in feite beperkte visie van de werkelijkheid, overwinnen door
de waarheid te beseffen dat iedereen nu eenmaal zijn verplichtingen heeft (Huis 6), en deze
zonder mokken moet realiseren, en dat mensendienst door onpersoonlijke (=zonder aanzien
des persoons) arbeid en mededogen (Huis 12) moet gebeuren. Dit totale onpersoonlijke
“offer” (dus niet door eigen anti-en sympathieën geleid) zal de mens uiteindelijk vreugde
schenken (en zal hem werkelijk ooit veelvoudig beloond worden). Geen identificatie met
rollen of situaties, maar oordeelloos observeren, de verbanden leren begrijpen, beseffen dat
deze tijdelijke gebeurtenissen louter leeraspecten zijn. Zo kunnen inzicht (6) en liefdevolle
overgave (12) transcenderen. In de drukte van het leven valt het echter niet mee om tot
bezinning van de Waarheid, van het eigen en andermans lot te komen. Vandaar dat, zeker
deze mens, aangeraden wordt perioden van stilte of meditatie in te lassen opdat de
herinnering aan de Waarheid (en haar vele facetten!) op kan lichten. Echter, omdat vele
mensen zich nog niet los kunnen worstelen uit het eigen (bekrompen, beperkte) ik, en ikcentraal stil blijven staan bij eigen emoties en lijden, eigen dienstbaarheid en liefde, kan de
zegen van het gelukspunt in 12 zich niet uiten. Zo bindt men zich dan zelfs meer en meer en
kan de “gevangenis” ondraaglijk worden. Men kan hiervan loskomen door in
overeenstemming met zijn ware Zelf te komen. Hiervoor dient het ik minder te worden (in
zelfovergave) t.g.v. het goddelijke in de mens. Zo komt men dan tot steeds hogere vormen
van “verlichting” en vrijheid. Men kent (herkent weer) de Ene Werkelijkheid. Tevens is dan
ook het waarom van het lijden begrepen. Deze mens weet dat alles wat hij nodig heeft hij
ook echt zal ontvangen (de Voorzienigheid). En wat anderen (echt) nodig hebben kan hij
geven. Werkelijk, deze positie van het gelukspunt bevat “de sleutels tot het koninkrijk”.
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