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• Zon (persoonlijkheid) : Waterman (objectiviteit)

Een sociaal iemand die desondanks afstandelijk kan overkomen, gesteld op zijn / haar vrijheid, voelt
zich vaak misbegrepen.
• Maan (psyche-innerlijke wereld) : Boogschutter (avontuurlijk)

Een open geest, een zoeker, nieuwsgierig en steeds op zoek naar nieuwe ervaringen.
• Mercurius (waarneming) : Waterman (objectiviteit)

Een nuchtere kijk op de zaken, ziet schoonheid in de realiteit, maakt praktische analyses van
indrukken en gaat er creatief mee om.
• Venus (sex-liefde-emoties) : Ram (assertiviteit)

Niet de meest humanitaire persoon, kan de dingen heel persoonlijk opnemen, snel gepikeerd,
warm wanneer geliefd.
• Mars (energie) : Ram (assertiviteit)

Een overvloed aan energie, zelfbewust, sterke persoonlijkheid, een te duchten tegenstander.
• Jupiter (manifestatie) : Waterman (objectiviteit)

Zoekt en ziet opportuniteiten in een artistieke, politieke of sociale omgeving, bouwt soms luchtkastelen
voor zichzelf.
• Saturnus (zelfbehoud) : Schorpioen (passie)

Voortdurende onderhuidse levensstrijd, vaak niet bewust van zijn / haar eigen verdedigingsmechanismen

GEBOORTEHOROSCOOP
Ridder der Staven

Je bent een energiek iemand met een open geest die de zaken nuchter
bekijkt. Tegelijk kan je ook een dromer zijn die het soms moeilijk heeft om
de zaken praktisch te benaderen. Onderhuids voel je je vaak onrustig en
je hebt de neiging om kritiek onnodig persoonlijk op te nemen.

TA R O T L E Z I N G
DE LEVENSBOOM

TA R OT L E Z I N G
DE LEVENSBOOM
Op de Da’ath positie zien we De Toren (XVI) verschijnen, een krachtige kaart die een abrupte en drastische verandering met een
potentieel grote impact aankondigt. Dat ze ondersteboven ligt wijst er op dat je in staat zal zijn om deze verandering positief aan te
wenden. Onderaan in Malkuth ligt de Zwaarden Twee ondersteboven. Je eerste levensjaren waren een periode van grote
onduidelijkheid. Je bevind je in een tweestrijd en had het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Desalniettemin schrok je er niet
voor terug om je passie te volgen en stappen te zetten om je dromen waar te maken; wat we zien in Staven Drie. Dit is niet
verwonderlijk want bij je astrologie hebben we gezien dat je een vurig en gepassioneerd iemand bent. Je eerste creatieve stappen
werden dan nog eens verder gestimuleerd door de Goddelijke Inspiratie van De Ster (XVII). Pentagrammen Zes vertelt ons dat je
altijd vrijgevig bent omgesprongen met de resultaten van je inspanningen en daar omgekeerd ook regelmatig werd voor beloond.
Echter, met Zwaarden Vijf zien we dat er recent zwaar strijd is gevoerd. Die strijd leek over de breuk met je ouders te gaan en het
emotioneel verlies dat daarmee gepaard gaat. Dat ze ondersteboven ligt zorgt wel voor een positievere noot want dit geeft aan dat
deze periode van strijd tot een einde is gekomen. In jouw geval zie ik dat ook als een moment van opluchting en bevrijding na een
intense en moeilijke periode. De druk die daardoor van je afviel bracht je vervolgens mentale en emotionele vruchtbaarheid,
gesymboliseerd door De Keizerin (III). Desondanks blijft de strijd je achtervolgen en blijft het moeilijk om een evenwicht te vinden
in deze situatie, zoals wordt aangegeven in de Staven Zeven.
Dat je ondanks het gevoel van verlossing toch nog een tijdje zal blijven worstelen met de situatie zien we in de Aas van de Staven
die ondersteboven ligt. De kans bestaat dat daardoor je eeuwige drive vastloopt en je het moeilijk krijgt om al die energie van jou
om de juiste manier te kanaliseren. De Koningin van de Pentagrammen ondersteboven waarschuwt voor de manipulerende en
dominante moederfiguur en raadt aan om op te letten dat het conflict met haar niet verder escaleert. Dit risico wordt helemaal
bovenaan in Kether nogmaals bevestigd door Bekers Vijf, een kaart die verslagenheid en emotionele moeilijkheden uitbeeldt.
Tracht er dus rekening mee te houden dat de breuk met je ouders ondanks een initieel gevoel van bevrijding een grote impact
heeft die je onbewust meer parten kan spelen dan je denkt. Wanneer de dingen moeilijker gaan lopen is de kans groot dat de
oorzaak terug te vinden is in het conflict met je ouders en hoe dat zich vooral wreekt op je energie, passie en creativiteit.

PA R A L L E L H E I M AT
LOVE
MYSTERIES
PHILO SOPHIA
A P P LY W I L L
BE CHANGE
LAUGH SING DANCE
EVERY MOMENT
FA C E F E A R
TRANSMUTE
MANIFEST
EXPRESS
LIVE
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