
 

EGO-PROGRAMMATIE  

aanvulling van de cursus S.O. III door Sandy Van Driessche 

 

ZODIAC NATURE 

Wanneer je “wakker” leeft, symboliseert je Chinese Zodiac als hoofdteken de ware aard van 

je Zielskarakter die gedurende dit leven je Avatar overheerst.  

Het is uitermate gunstig voor je karmische cyclus het bijhorende potentieel van deze natuur 

als meerwaarde te gebruiken. We berekenen de Chinese Zodiac door de correcte gegevens 

van onze geboorte-dag, -maand en -jaar. 

 

Ieder teken draagt een vast element dat we in de 09-Leer als de Hoofdinvloed erkennen. 

Rat: Water  

Os: Aarde  

Tijger: Hout  

Konijn: Hout  

Draak: Aarde  

Slang: Vuur   

Paard: Vuur  

Schaap: Aarde  

Aap: Metaal 

Haan: Metaal  

Hond: Aarde 

Varken: Water  

Nota:  

De Chinese Kalender is lunisolar; gebaseerd op astronomische observaties van de Maanfasen en de geografische 

lengte van de Zon. Ze is veel ouder dan de Gregoriaanse kalender. In deze moderne tijd wordt onze jaartelling 

omgezet naar deze oude jaartelling om ook in het westen de Chinese Dierenriem correct te kunnen berekenen. 

 

HUMAN NATURE 

 

I. STAR SIGN (Ik-Ster) de Hoofd horoscoop (in 09-Leer)  

Je Sterrenbeeld (in Westerse Dierenriem het Zonneteken genoemd) is het hoofdteken van ons 

ego en bepaalt mede ons aardse karakter.  M.a.w. je aardse Ik-je (human nature) die – wakker 

of niet – bij dit leven hoort. Het vormt samen met je ego-kleur (Zielsster) en je invloed (2de 

element Chinese Zodiac) een beeld van je programmakeuze (ego); je ongefilterde ik als mens 

en diens potentieel. 

 

We berekenen ons Sterrenbeeld door de correcte gegevens; geboorte-dag, -maand en -jaar. 

Bij onze westerse horoscoop hoort eveneens een vast element dat we als 2de element erkennen 

bij het analyseren van het door ons gekozen programma.  

 

https://www.timeanddate.com/calendar/about-chinese.html


 

Ram: Vuur  

Stier: Aarde  

Tweelingen: Lucht  

Kreeft: Water  

Leeuw: Vuur  

Maagd: Aarde  

Weegschaal: Lucht  

Schorpioen: Water  

Boogschutter: Vuur  

Steenbok: Aarde  

Waterman: Lucht  

Vissen: Water. 

 

Het jaarelement van je Chinese Zodiac (* zie Chinese zodiac jaartabel), in de 09-Leer het 

bijkomende invloed- of 2de element genoemd, geeft tezamen met je ego-kleur de beleving van 

je aardse karakter weer. 

 

Situaties voor onze HOOFD-horoscoop tijdens Volle Maan. 

Tijdens de reis van de Maan door de Sterrenbeelden zijn haar stijgende en dalende kracht 

voelbaar. Deze krachten hebben grote uitwerking in de natuur en haar waterhuishouding  

Om de tweeënhalve dag staat onze Maan in een ander Sterrenbeeld.  

Het Volle Maan Sterrenbeeld staat in spiegelbeeld met het Sterrenbeeld waarin de Zon op dat 

moment staat en geeft via dit teken extra energie, boodschappen en inzichten.  

Binnen de 09-Leer verwerken we deze kennis vanuit een Hoofdhoroscoop-interpretatie,  

niet vanuit onze Ascendant of Zwarte Maan  

Groep I: Vissen, Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok 

Groep II: Waterman, Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter 

Deze twee groepen werden door de Ouden verdeeld op basis van de meest verenigbare 

energieën onderling. Dit heeft niks te maken met een goed of slecht resultaat omtrent relaties, 

maar doelt louter op de vruchtbaarheid van het samenwerkingspotentieel wanneer een 

horoscoop-programma correct wordt gebruikt. Hou er rekening mee dat voor een totaal beeld 

omtrent relaties ten eerste je Zielswaarde, alsook de Ascendant & Zwarte Maan, de ego-kleur, 

de Zodiac Nature-invloed & je Maandier allemaal van toepassing zijn om relaties uit te 

diepen! 

Wanneer jouw teken in een bepaald Volle Maan-Sterrenteken staat dan kun je de bijhorende 

boodschap verwerken in je spirituele beoefeningen.  

in Waterman, gunstige veranderingen en mogelijk vooruitgang voor groep 2.  

Voor anderen is het tijd voor overgave en berusting. 

 

in Vissen, “in Hogere Connectie” & gunstige ontmoetingen mogelijk voor groep 1.  

Voor anderen: een uitdagende periode waarin nostalgische gemoedstoestanden hoogtij vieren. 

in Ram, extra gunstige energie en mogelijkheden voor groep 2. 

Voor anderen: een uitdaging die onrust, explosie of zelfs agressie draagt. Geen gunstige tijd 

voor competitie en herkenning. 



 

in Stier, gunstige eigenwaarde vestigt intens zich bij de wakkeren van groep 1. 

Voor anderen: overgave aan een aardse tijd waarin men zich dient te berusten en opladen.  

 

in Tweelingen, “in Hogere Connectie” & gunstige ontmoetingen mogelijk voor groep 2. 

Voor anderen: onzekerheid, onvoorspelbaar en labiel. Dus probeer de realiteit niet te 

dramatiseren. 

in Kreeft, gunstige veranderingen en mogelijk onafhankelijkheid voor groep 1. 

Voor anderen is dit een periode waar afhankelijkheid primeert. Let echter op; er is geen 

sprake van zekerheid en juiste inschatting, dus zoek de zekerheid nu enkel binnen jeZelf! 

in Leeuw, gunstige eigenwaarde vestigt intens zich bij de wakkeren van groep 2. 

Voor anderen vormt deze uitdagende tijd een aanzet tot overmoedigheid en valse trots, een 

goede tijd dus om nederig te zijn. 

 

in Maagd, extra gunstige energie en mogelijkheden voor groep 1. 

Voor anderen steken zorgen de kop op en ontstaat hierdoor nalatigheid, valse trots en 

egoïsme. Oefen nu volop in mededogen en medeleven. 

 

in Weegschaal, ontmoetingen staan zeer gunstig voor groep 2.  

Voor anderen wacht een uitdagende tijd op familiaal en sociaal vlak.  

in Schorpioen, huidige acties kunnen gunstig resulteren voor groep 1.  

Voor anderen is het een tijd van tegenwerking en zelfs mogelijk machtsmisbruik. Let op voor 

onrust en mogelijk een agressieve aanval. Geen gunstige tijd voor competitie en herkenning. 

 

in Boogschutter, karmisch gezien gunstige werkperiode voor groep 2.  

Voor anderen steken zorgen de kop op en ontstaat hierdoor nalatigheid en egoïsme. Zoek 

vreugde en goede mensen op!  

 

in Steenbok, karmisch gezien gunstige werkperiode voor groep 1.  

Voor anderen wacht een uitdagende tijd op familiaal en sociaal vlak. 

 

 

Als de Maan zich door Boogschutter tot en met Stier beweegt is het Stijgende Maan. De 

stijgende natuurkrachten van winter en lente zijn aan het werk. Sapstromen gebeuren nu 

opwaarts gericht. Snoeien en verplanten is fataal in deze periode. Stijgende Maan is echter 

wel een uitstekende tijd om het geheel te verzorgen. 

Als de Maan zich door Tweelingen tot en met Schorpioen beweegt is het Dalende Maan. De 

natuurkrachten van zomer en herfst zijn aan het werk. Sapstromen worden naar beneden 

gezogen, dit stimuleert de wortelgroei en daarom is het dé tijd om te planten en te snoeien. 

Stijgende en Dalende Maan heeft niets gemeen met maanfasen maar beschrijft de stand van 

de Maan vanaf winterzonnewende op 21/12 tot aan zomerzonnewende op 21/6 en omgekeerd. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

 

II. ASCENDANT (Power-ik) Het Zonneteken (in 09-Leer) 

Op het moment van je geboorte wordt het rijzende teken aan de oostelijke horizon je 

Ascendant en representeert het potentieel van de opkomende (zonne-)kant van je aardse 

karakter. Ascendant = overheersend (predominant) = superior. 

We berekenen de ascendant met correcte gegevens van ons geboorte-uur,- dag, -maand, -jaar 

en -locatie. Het teken op de Ascendant reflecteert de wijze waarop we met onze omgeving 

omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen. 

De Ascendant helpt ons als persoon duidelijker de realiteit van ons heden en verleden te zien. 

Wanneer er meer vertrouwen in ons Zelf groeit zullen we onze ware persoonlijkheid beginnen 

verkennen via dit zonne-teken en later onze personaliteit via onze Zodiac Nature.  

De Ascendant vertelt ook hoe we onze geboorte hebben ervaren. Deze eerste levensindruk 

dragen we altijd mee en beleven we bij ieder begin van iets nieuws in meer of mindere mate 

opnieuw. De Ascendant beïnvloed veelal (via haar zonnekant) ook de eerste indruk die andere 

over ons vormen. 

 

Nota:  

Men kan verkregen astrologisch advies bestemd voor de Hoofdhoroscoop eveneens gebruiken 

voor diens ascendant. Het kan belangrijker zijn om naar de adviezen van je ascendant te 

bestuderen eens je thuis bent in de drievuldige beeldvorming.  

 

(DESCENDANT De Descendant markeert het punt aan de westelijke horizon waar de Zon 

ondergaat en bevat Mindmap-informatie, waaronder vooraf geplande zielscontracten, 

karmische vonnissen, lessen en doelstellingen die we tijdens dit leven dienen te be-

leven/ervaren. !De Descendant wordt enkel berekend wanneer alle andere spiegelfuncties die 

ons leren bewust te worden van onszelf hebben gefaald. Wanneer we de Descendant uit 

nieuwsgierigheid gaan berekenen bannen we de natuurlijke mogelijkheden (potentieel)  

van ons aardse karakter en ontvangen we een vertekend en verwrongen beeld ! Dikwijls wordt 

dit teken misbruikt om aan te duiden wie het best bij je past…Descend =  afdalen.  

Descendant = offspring (nakomelingen*) Onze Mindmap maakt onderdeel uit van ons 

Zielsplan die onze *Intergalactische Origine bevat.) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

III. BLACK MOON SIGN (Schaduw-ik)  Het Maan teken (09-Leer) 

Het teken waar de Maan zich bevond op het moment van onze geboorte noemen we Zwarte 

Maan (Lillith) ofwel onze astrologische schaduwkant. Dit teken geeft de grenzen aan die we 

als persoon zouden kunnen overtreden vanuit een staat van onwetendheid. Het behandeld het 

onbewust overtreden van sociale en dus collectieve wetten indien niet wakker en hoe we met 

deze kennis toch ook gunstig kunnen omgaan/werken.  



 

Zwarte Maan wordt vaak geassocieerd met de monsterachtige kant van Yin-energieën zoals 

gevaar, agressie, verleiding, obsessie, jaloezie... Je Zwarte Maanteken staat symbool voor je 

donkere kantje MAAR indien  je haar goed bestudeert helpt ze je (tijdelijk) confrontaties met 

mensen en situaties die je liever niet ervaart doorstaan, alsook geplande moeilijkheden 

impulsief te beleven, vol overgave en vertrouwen in jeZelf!  

Dit teken in het licht plaatsen (balans tussen zonnekant en schaduwkant) brengt evenwicht in 

je ervaring als mens. Maar slechts weinig mensen geven toe aan Lillith’s waarheid. 

Wanneer we onze ZM kennen en hebben leren plaatsen binnen een bruikbaar kader, bekijken 

we tevens deze schaduwkant via onze Hoofdhoroscoop om zo nog sterker aan ons ego-

programmatie te kunnen verder werken. We halen er tenslotte ook de Hoofdhoroscopen van 

onze ouders bij en speuren 9in vergelijking) naar enige verklaring van role-modelling tijdens 

onze kindertijd/jeugd.  

 

Zwarte Maan in teken van: 

WATERMAN: 

Mensen met de Zwarte Maan in dit teken zijn zeer toekomstgericht (hun toekomst ver 

vooruit)  en eerder ongeduldig en ondervinden hierdoor tijdens hun leven veel problemen 

rond vrijheid, toekomst, waarheid en vriendschap. Ze zullen regelmatig teleur worden gesteld 

en voortdurend in situaties terecht kunnen komen waarin hun vrijheid wordt belemmert. 

Toekomstplannen worden voortdurend overhoop gehaald. 

Deze mensen vinden geen evenwicht en gemoedsrust in jonge jaren, wanneer men later niet 

wakker wordt komen ook deze niet voor op hun levenspad.  

Hun uitdaging ligt er in om te leren dat ze niet kunnen vooruitlopen op bepaalde 

gebeurtenissen en dat geduld moet geoefend worden wil men iets bereiken.  

Hun grootste uitdaging: leren dat vrijheid niet van en door een ander komt, maar enkel en 

alleen diep in jezelf te vinden is en begrijpen dat de waarheid veel verschillende facetten 

heeft. 

Spirituele les: doe je verwachtingen en gevoel voor vriendschappen geen geweld aan. Leer  

inzien dat de toekomst uitsluitend afhankelijk is van wat er in het verleden is gedaan. 

Projecteer je niet op personen die niets voor je betekenen, maar richt je op jezelf en laat 

anderen vrij. 

Advies: train je talenten binnen groepsdynamische processen, je fenomenale inzicht in alle 

sociale misstanden zonder zelf de dupe van je medeleven te worden! Beleef je sociale gave in 

de samenleving en ontwikkel mededogen tot een hoger niveau. Zoek verschillende manieren 

om stoom af te blazen en doe dit regelmatig. Ontdek je pad in het onderwijzen en begeleiden 

van de maatschappij. Steun zij die minderwaardig staan binnen deze aardse samenleving en 

tracht terwijl de redenering van hun misdadigers te vatten.   

 

 



 

VISSEN:  

Mensen met de Zwarte Maan in dit teken hebben en vertrouwen veel op emoties en zijn 

uiterst vatbaar voor negatieve invloeden. Wanneer hun omgeving negatief kleurt zijn ze 

geneigd hierin mee te gaan. Door hun groot empathisch vermogen (potentieel!) zijn ze in staat 

om alle andere tekens aan te voelen (vooral de negatieve gevolgen van hiervan te ervaren), 

daardoor (kunnen) ze zelf heel beïnvloedbaar zijn. M.a.w. ze zijn uiterst ontvankelijk voor 

invloeden van buitenaf. De niet wakkeren onder hen blijven dus beter uit de buurt van 

negatief ingestelde of depressieve figuren omdat ze zelf niet in staat zijn om hun grenzen 

duidelijk aan te kunnen geven.  

Hun uitdaging ligt in het leren om dicht bij zichzelf te blijven en zich niet te erg laten 

meeslepen in de emoties van anderen. 

Hun grootste uitdaging is om te leren omgaan met regelmatig opduikende angstgevoelens 

zonder toevlucht te nemen in verslavingen zoals suikers, alcohol, medicatie of drugs. Alsook 

om duidelijkheid te scheppen in chaos en evenwicht te vinden tussen verstand en intuïtie als 

mens.  

Spirituele les: een onderscheid leren maken tussen je zuivere intuïtie en je fantasie. Wie als 

wakkere mens de Zwarte Maan in Vissen draagt, draagt de gave om anderen aan te voelen en 

hierdoor te kunnen helpen of de gave om Hoger contact te maken. Maar let op; de risico’s zijn 

groot en de informatie die via het onbewuste wordt verkregen is vaak uitermate chaotisch.  

Advies: train je talent tot een briljant inzicht binnen het grote geheel, waarin jouw blikveld 

geen vernauwing (geen tunnelvisies) kent. Leer de problemen al waar te nemen voordat 

iemand anders ze opmerkt. En neem zeer tijdig actie rond datgene dat  gedaan moeten 

worden. Schrijf je gedachten neer voordat je je geheel (alle dossiers) vergeet! 

 

RAM:  

Deze mensen leven, indien niet wakker, uitsluitend voor zichzelf  en luisteren naar wie ze 

willen zijn in plaats van wie ze werkelijk zijn. Hun trots blokkeert de ontdekking van hun 

ware identiteit. Ze hebben af en toe last van een egoïstisch trekje en krijgen dan de neiging 

om situaties naar hun hand te zetten en worden hierom vaker geconfronteerd met situaties 

waarin ze de controle niet in handen hebben en met mensen die hen beletten om de zaken op 

hun manier te behandelen. Ze zijn uiterst gevoelig voor geweld en zonder het zelf te beseffen 

zelf ook beïnvloedbaar door geweldige kracht van Mars. De schaduwkant van deze Zwarte 

Maan kan voor frustratie zorgen, dus men wordt uitgedaagd om frustratie correct te 

gebruiken; als leermiddel – om o.a. compromissen te sluiten. De Z.M. duidt op datgene wat ze 

verlangen hen tegelijk de grootste moeite bezorgt. 

Ze zullen tijdens hun leven situaties meemaken waarin ze verplicht worden te vechten voor 

iets/iemand  en daarvoor keiharde inspanningen moet leveren. Dikwijls zonder eigen 

voordeel! Ze zullen (hierdoor) enkele levensperiodes meemaken waarin ze alleen staan en bij 

het plannen belemmeringen (veroorzaakt door anderen) ervaren met als gevolg frustratie en 

teleurstelling voor de niet wakkeren onder hen. 

Hun uitdaging ligt in het zoeken van overeenkomsten waarbij harmonie en balans voor 

iedereen gecreëerd wordt. Er niet altijd voor zorgen dat dingen op jouw manier gebeuren.  



 

Hun grootste uitdaging is het aanvaardingsproces dat niets voor niets komt in dit leven en dat 

keiharde inspanningen nodig zijn op je pad op te (kunnen) gaan. 

Spirituele les: bereid je mindful voor op de verplichtingen die het leven met haar meebrengt. 

Sterk je innerlijke kracht om alleen te zijn en jezelf te herbronnen. Hou je vlam brandend!  

Advies: zoek uitdagende situaties op maar blijf bij jezelf. Jij leert er een hoop van.  

Je eigenwijsheid zal je vaak in conflict brengen met je omgeving. Mensen zullen je 

persoonlijk weigeren en je laten merken dat je niets bent en er ook niet bij hoort. Zelfs al vindt 

men je arrogant, loop de weg die jij wil lopen met zekerheid, ook al vraagt dit om 

grensoverschrijdend gedrag! 

 

STIER: 

De schaduwkant van de mensen in het teken van de Stier doet hen verlangen naar zekerheden 

op allerlei gebied. Men klampt zich hardnekkig vast aan zekerheid en zorgt ervoor dat ze 

veiligheid boven uitdaging verkiezen, waardoor ze kansen mislopen. Dit creëert frustraties op 

alle terreinen die zekerheid en vasthouden bevatten. Doordat ze niet in hun eigen waarde  

geloven maken ze vaak vruchteloze zoektochten door.  

Ze lopen vanuit een geprogrammeerde staat van onbewustzijn mee in de orde van regelmaat, 

als niet wakkere mensen komen ze zelfs slaafs over. Ze hebben vanuit hun risicoloze positie 

vaak moeite met het vinden van een “gepaste” baan en levensonderhoud. Mensen met de 

Zwarte Maan in Stier zijn erg onzeker en angstig van alles wat onbekend en nieuw is. Helaas 

zullen deze mensen vaak geconfronteerd worden met situaties en mensen die hun geordende 

planning in de war schoppen. Zodat ze nog meer zullen gaan kiezen voor veiligere, 

voorspelbare acties en relaties. 

Bij niet wakkeren wordt hun drang naar duidelijk uitgestippelde orde regelmatig overhoop 

gehaald en worden hun gemaakte plannen in de war gestuurd. Zij ervaren onverklaarbare 

behoefte om materialistische waarden en sterk seksuele behoefte te ontstijgen. 

Hun uitdaging ligt erin de Zwarte Maan binnen jezelf (angsthaas) uit te dagen om meer 

risico’s te nemen. 

Hun grootste uitdaging ligt in het zich los maken van comfortzone-wortels en op ontdekking 

gaan naar mogelijkheden die diep in hun verborgen zitten. Het “niet bezitterig zijn” omarmen 

en als geruststellend te ervaren om vandaaruit in het onbekende te springen. 

Spirituele les: de Zwarte Maan duidt op moeilijkheden die overwonnen moeten worden, op 

alle terreinen die te maken hebben met zekerheid/gehechtheid. Analyseer je verborgen 

krachten en ontwikkel ze steeds verder!  

Advies: ontwikkel die meer dan uitstekende neus om de wetenschap van dingen te zien. 

Vervorm iedere weigering die jou onzeker en faalangstig maakt in een functionaliteit ook al 

wordt die op zich ook weer geweigerd. Je zal gaandeweg je eigen talent (wat de meesten nog 

niet herkennen), in kaart brengen en uiteindelijk zelfzeker en volop in het leven staan, waar 

dan ook ter wereld! Vaak zie je hier therapeuten in spé ontstaan. 



 

TWEELINGEN: 

Draagt de meeste sub-persoonlijkheden in zijn/haar avatar. Vaak last met het juist verwoorden 

van gevoelens en daarom de waarheid soms omzeilend of rooskleuriger voor te stellen. Kan of 

wil de waarheid voor zich zelf niet (helemaal) zien en dit maakt angstig en nerveus.  

Mogelijkheid tot dubbel karakter met een onbewuste, psychologische schaduwkant, waardoor 

hun totaalbeeld van het leven vervormd kan zijn, met misverstanden die chaos kunnen 

veroorzaken, door te grote behoefte aan vrijheid. 

 

In Zwarte Maan staande dragen deze mensen vaak meerdere gezichten, houden vaak de schijn 

op om hun ware gevoelens te maskeren. Ze kunnen zich makkelijk heel anders voordoen dan 

ze in werkelijkheid zichzelf ervaren (+/-). Hebben het dikwijls heel lastig om te verwoorden 

wat ze voelen en proberen de waarheid soms te omzeilen, mooier/slechter voor te stellen dan 

ze is, omdat ze zelf de realiteit niet helemaal vatten. Dit zijn zeer onzekere mensen, indien ze 

niet wakker zijn, die moeilijkheden hebben om te communiceren en om daadkracht en 

ontvankelijkheid gaande/staande te houden. 

Hun uitdaging ligt erin hun schaduwkant de ruimte te geven zodat ze in balans kunnen komen 

met denken en voelen en daarnaast bewust durven worden van wie je bent met je gunstige én 

je minder gunstige facetten. het feit dat ieder mens een mooie en een veel minder mooie kant 

heeft.  

Hun grootste uitdaging is om te leren communiceren zodat denk- en gevoelspool bewust in 

overeenstemming staan. Zo ontdek je je aangeboren gave om te bemiddelen tussen 

verschillende partijen. 

Spirituele les: systematisch je gave te ontdekken (en ontwikkelen) die rust in de kunst van het 

bemiddelen tussen tegengestelde partijen. 

Advies: ontwikkel inzicht in taal en communicatie en train datgene wat je zintuigen 

registreren. Ga diep in op je visie en breng ze uiteindelijk in alle eerlijkheid met je hogere zelf 

naar de oppervlakte. Probeer dan voorzichtig jouw standpunt te verwoorden, indien nodig met 

een suikerige laag heen als men je visie hierdoor accepteert! Je hebt namelijk het talent om te 

verwoorden wat er onder het volk leeft.  

 

KREEFT: 

Deze mensen staan extra in het teken van de Maan en zullen uiteraard kampen met emoties, 

familiebanden én moederfiguren en hebben het niet makkelijk om volwassen te worden.  

Ze ervaren in hun leven altijd een zekere onbalans op affectief vlak, ofwel overbeschermd of 

juist zwaar in de steek gelaten/verstoten worden. In het vreemdste geval waren ze een 

ongewenst kind of een ongelukje. Veeleer ook sprake van een strijd met het vaderbeeld 

(afwezig geweest of afgewezen door) waardoor er moeite valt met het inzicht rond het eigen 

kunnen. Ze denken dat ze alles moeten  beheersen. 

Deze mensen zullen zich onder alle omstandigheden volledig inzetten voor hun eigen volk, 

maar desondanks teleurstellingen eerder ontvangen dan lof en respect. 

 

 



 

Hun uitdaging ligt in het stimuleren van zich meer voor familie en vrienden in te zetten 

zonder dat men zich aan de anderen gaat vastklampen. Om hun eigen comfortzone te vinden 

en die te aanvaarden.  

Hun grootste uitdaging is om zelf hun eigen funderingen voor hun leven te bouwen. 

Spirituele les: familiebanden respecteren en onderhouden zonder er een ketting aan te 

koppelen. Leren je niet vast te klampen aan anderen maar ook niet toelaten dat anderen een 

verstikkende uitwerking creëren binnen jouw leefwereld. 

Advies: leer omgaan met de lastige posities die je bekleedt en doorzie elke situatie; wat er aan 

de hand is of wat er mankeert. Definieer de basisvoorwaarden en pas die overal toe ook in 

vreemde situaties. Train je buitengewone scherpe neus voor wat er aan de basis ontbreekt. 

 

LEEUW: 

Deze mensen zijn niet bang voor een beetje aandacht en ondervinden veel problemen 

verbonden aan het thema ego. Ze zijn altijd op zoek naar eigenheid en authenticiteit en 

vormen graag het middelpunt van de belangstelling, zonder dat ze daar zelf echt van bewust 

zijn. Hierdoor ondervinden ze tevens dikwijls problemen in vriendschappen en dichte relaties.  

Ze hebben een aangeboren neiging om anderen de richting uit te sturen die volgens hen in het 

voordeel van die anderen ligt, maar… vaak hebben ze het wel bij het juiste eind! Wat niet 

betekent dat ze anderen zomaar hun wil kunnen opleggen.  

Deze mensen leren wanneer ze wakker zijn hun artistieke gaven en uitzonderlijke creatieve 

aanleg ontdekken, en zijn in wakkere staat de ideale opvoeders en leraren voor moeilijk 

opvoedbare kinderen.  

Hun uitdaging draait erom een stapje terug te leren zetten, om waardering te voelen zelfs 

wanneer niemand kijkt, en zelf te stralen zonder in de schijnwerpers te staan. Durf te zijn wie 

je bent, en niet wat je zou willen zijn! 

Hun grootste uitdaging is het leren inzien dat ieder voor zich beslissingen dient te nemen, 

zonder te bemoeien, zelfs voor bestwil. 

Spirituele les: leren je persoonlijke verlangens en ideeën niet op te dringen en inzien dat 

iedereen eigen beslissingen mag nemen, ook al lopen die ongunstig af. Het is niet aan jou om 

karmische paden van anderen te veranderen!  

Advies: Verhoog je creativiteit (je hebt artistiek talent) en inzicht en maak hier veel vrije tijd 

voor. Ervaar weigeringen en kritiek op een opbouwende wijze. Door de aardse sociale codes 

te respecteren kan je veel vrienden maken en je welkom voelen. 

 

MAAGD: 

Deze mensen beleven via hun schaduwkant het ongemak van het rationeel nadenken en 

kennen hun intuïtie-vermogen niet of vertrouwen het niet. Ze pogen alles via kleine brein op 

te lossen en verstaan hierdoor hun eigen gevoelens niet. Ervaren meer dan eens problemen 

met het durven vertrouwen op de intuïtie, geneigd alles onder controle te willen houden en 

voor alles concrete bewijzen te eisen.  

 



 

Door hun onnatuurlijke drang naar doordachte duidelijkheid raken ze in uiteindelijk verstrikt 

in de troebele wateren van emoties en het on(der)bewuste. Gevolg; piekeren, zorgen maken, 

stress, twijfelen, onzekerheid, tot paniekaanvallen…  

Er zullen zich in dit leven momenten en situaties voordoen dat men verplicht zal moeten 

kiezen tussen verstand en gevoel wat grote angst(en) teweeg zal brengen. Ze zullen in 

levenssituaties terechtkomen waarin ze de troebele wateren van emoties en het onbewuste 

moeten doorzwemmen.  

Mensen met Zwarte Maan in Maagd kiezen bijna altijd het veilige pad van ‘verstand’ en dan 

volgt op den duur onvermijdelijk een ingrijpende gebeurtenis zoals een ziekte of verlies om 

inzicht en inkeer te brengen. In wakkere staat komt het inzicht dat men het met verstand 

alleen niet redt. De zoektocht naar klaarheid zorgt niet meer voor paniek maar prikkeling.  

Hun uitdaging bestaat eruit om ook onbewuste gevoelens en verlangens te ontdekken en te 

plaatsen in dit leven.  

Hun grootste uitdaging ligt in hun “werk” wat deel uitmaakt van een bewust collectief, waarin 

men diensten verricht voor anderen (ondanks kritisch over de zin van het werk, bijhorende 

ondankbaarheid en/of lage vergoeding). Het zich niet “schuldig” voelen, en hun gezonde 

scherpzinnigheid niet te blokkeren door de behoefte aan eenheid, én ondanks alles zichzelf te 

zijn, verbeteren en genoeg te hebben.   

Spirituele les: je onbewuste kennis via je Inner Voice naar boven laten komen. In wakkere 

toestand zal de schaduwkant van de Zwarte Maan in Maagd een grote onbewuste kennis van 

genezende planten en kruiden aanleren om in de praktijk te gebruiken. 

Advies: train je hoogwaardige analytisch vermogen. Geef niets op als vermist! Doorzie alle 

details en wees kritisch naar anderen toe, ruik het als een ander zit te rommelen. Stel alles in 

vraag. Droom weg in jouw eigen wereld wanneer de aardse leerstof je niet interesseert, ook al 

keurt je omgeving die af. En durf deze way of life door te trekken in je beroepsleven zodat je 

kan blijven fantaseren, altijd op zoek naar die ene theorie die perfect bij je past. Doe veel aan 

zelfstudie en blijf je grenzen verleggen. 

 

WEEGSCHAAL: 

Deze mensen voelen zich, meer dan wie anders, niet compleet zonder een partner. Ze leven 

voor en door de aanwezigheid van de partner Ze ervaren veel problemen op relationeel vlak, 

dienen hier veel en moeilijkheden te overwinnen.  

Gedurende hun leven zullen ze bepaalde frustraties en moeilijkheden moeten overwinnen op 

relatiegebied. Grensoverschrijdend gehecht en veel te veel toegevend.  

Deze mensen hebben het ook moeilijk om binnen reeds bestaande relaties voldoende voor 

zichzelf op te komen. Ze hebben de neiging zich zo sterk te hechten dat ze verstikkend 

overkomen op hun omgeving en gaan liever confrontaties uit de weg. Door ruzies te 

vermijden, frustraties op te sparen komt het op een dag toch tot een uitbarsting! Voor de 

buitenwereld worden ze gezien als geduldig, meegaand en verdraagzaam. Tot de bom barst en 

die omgeving hun ware ik ziet. Ze hebben grootste moeite met keuzes maken en hierdoor 

mogelijk anderen te ontgoochelen.  



 

Niet wakkeren leveren strijd met het beeld van zichzelf. Hun psychologische schaduw 

ontstaat uit het zichzelf overdreven belangrijk vinden belemmeren relaties (needy person 

syndroom). Heimelijk zijn ze erg kritisch en veeleisend t.o.v. partners, voortgebracht uit 

onbewuste angst om zelfvertrouwen te verliezen en afgewezen te worden. 

Hun uitdaging is om te leren onafhankelijk te worden en te leren te kiezen voor wat een 

meerwaarde vormt, voor datgene/diegenen die werkelijk belangrijk zijn in hun leven.  

Hun grootste uitdaging voor deze schaduwkant is om tegelijkertijd onafhankelijk te zijn én 

voor jezelf te durven kiezen, no matter what!  

Spirituele les: de eenzaamheid verheffen naar een aangename toestand van be-leven. 

Regelmatig stilte retraites of sabbat-periodes inlassen om terug tot jeZelf te komen; thuis.  

Advies: train je (gave) inzicht in alles wat met relaties te maken heeft. Weet dat er kosmisch 

bijna geen gelijkwaardige relaties zijn; de wet van de sterkste… Breng belangrijke relatie-

dilemma’s aan het licht! Wees de communicator voor zij zonder stem en ontwikkeld je 

therapeutische vaardigheden hierin. Aanvaard dat relaties niet harmonieus kunnen blijven,  

geen perfectie kennen, dat elke relatie evenzeer een ramp als een zegen is. Hou je staande 

tussen de gekken! 

 

SCHORPIOEN: 

Deze mensen hebben moeite met middenwegen vinden en een easy life zit er voor hen niet in.  

Ze zien het ofwel wit ofwel zwart en gaan te vaak voor een uiterste, gedreven door passie. 

Oppervlakkigheid is onbekend, onbereikbare diepten gegeerd. Voor Schorpioen in Zwarte 

Maan-mensen is het leven alles of niets en trekken deze diepte door ook in de totaliteit van 

transformaties (en hun leven zal een aantal diepgaande transformaties in petto hebben!).  

Vaak dwingt het leven hen (iets) te veranderen en niet zoals zij dat willen. Velen voelen zich 

gedwongen om alles kwijt te raken opdat onbedwingbare verlangens kunnen verdwijnen. 

Niet wakkere mensen met Zwarte Maan in Schorpioen worden in dit leven op de proef 

gesteld. Zij moeten leren ego en bijhorende ambities te minimaliseren.  

Hun uitdaging ligt in het leren hun extreme verlangen naar macht en seksualiteit te temperen. 

Hun grootste uitdaging lig erin om bij weerstand en obstakels positief inzicht te vormen en 

ontwikkelen, om de moeilijkheden op hun levenspad te aanvaarden. Wie dit mastert zal meer 

dan anderen in staat zijn om steeds opnieuw te shiften – geboren te worden. 

Spirituele les: je fascinatie voor de dood te leren buigen tot je een gezonde kijk hierop bereikt 

en die leren verwerken in een natuurlijk studie-deel van je leven. 

Advies: hou vast aan je rijke fantasie en train je geniale inzicht betreffende processen en 

transformaties. Wordt de ras-therapeut en tegelijk de alchemist die zijn eigen middelen maakt. 

Train je chaotische aanpak en leer hier mee handelen (stapsgewijs is er niet bij). Voed je 

wetenschappelijke belangstelling en zoek best alles in je eentje uit (autodidactisch). Zorg 

regelmatig voor lange momenten van rust, zodat je innerlijke gevoelsstroom je uit de 

verbazing naar de ontdekking kan leiden. Hou er rekening mee dat de meeste mensen je niet 

zullen (kunnen) begrijpen.  



*Hierover sprekend met je moeder, schudt zij met haar hoofd. En jij laat je dan helemaal niet 

meer zien. En wanneer je dat per ongeluk wel doet wordt je belachelijk gemaakt zodat je dit 

ervaart als een mes in je hart. Dus laat je best je diepe kant maar niet meer zien en word je 

gaandeweg steeds handiger in je eigen bestaanszekerheid. 

 

BOOGSCHUTTER: 

Deze mensen zijn getalenteerde overdrijvers en passen dit graag toe in onwetendheid.  

Mensen met Boogschutter in Zwarte Maan doen graag opvallend, groots en enthousiast.  

Ze staan en voor idealisme, tot ze ouder zijn geworden en merken dat die idealen niet hun 

eigen idealen waren. De Zwarte Maan in Boogschutter tekent (té) veel en vaak (té)ver. 

Niet wakkeren onder hen voelen zich ware wereldverbeteraars en willen bewonderd worden. 

Ze dragen aan de lichtere kant graag de avonturier in zich en zijn vrijheidslievend op hun 

eigen persoon! Daardoor zullen ze regelmatig te kampen krijgen met situaties die trachten hun 

vrijheid naar een andere hand te zetten. Vele niet wakkeren kunnen niet zonder een ideaal, 

role-models waar men naar opkijkt. Het gekende Copy-cat gedrag tekent velen van hen.  

Hun uitdaging leert hen om tevreden te leren zijn met de positieve kant van hun 

levensverhaal, wat niet altijd mooist of best hoeft te zijn… Om te leren omgaan met de 

werkelijkheid van alledag ook al vloekt die met verlangens.  

Hun grootste uitdaging begint met de zoektocht naar hun eigen ideaal om voor te leven vanuit 

een zielspositie. En om van hieruit geen verantwoordelijkheid te ontvluchten.  

Dan wordt de kans groter om datgene waar ze zo naar verlangen te ontdekken tussen alle 

dagelijkse dingen van hun leven door. 

Spirituele les: word de eeuwige zwerver en zoek het ideaal in jezelf, niet in een gekozen 

omgeving, Her-evalueer je filosofische of religieuze visie in overeenstemming met eigen 

behoeften van jouw ziel. 

Advies: leer objectief kijken naar dingen die er voor zorgen dat je er niet bij hoort. En ook al 

weet je dat dat meedoen met de kudde een stuk makkelijker is, ontwikkel eigenheid. Train 

erop om toch jouw visie te kunnen geven (desnoods verpakt) zonder dat je aanvalt of de ander 

verontrust. 

 

STEENBOK: 

Mensen met Zwarte Maan in dit teken zijn extreem ambitieus onder hun (bescheiden)  

terughoudende aard. Diep vanbinnen willen ze de beste zijn in wat ze doen, kan dat niet, dan 

komt de drang tot vernietigen of het zich extreem materialistisch opstellen maar daarna volgt 

dan het extreem teleurgesteld achterblijven.  

Er zullen zich tijdens hun leven vaak situaties voordoen waarbinnen hun “macht” hen ontglipt 

totdat ze wakker worden.  

Niet wakkeren leven in een vertekende sfeer om koste wat kost de top te bereiken. Ze zijn 

geboren leiders maar gebruiken deze gave in onwetendheid en voeden hiermee de neiging 

materialistisch gericht te leven. 

Hun uitdaging bevat het aanleren met tegenslag verder te werken en tegelijkertijd ook 

genoegen leren nemen met minder (dan gepland/verwacht).  



 

Hun grootste uitdaging ligt in het zich ontdoen van hun zeer sterk (vaak onbewust) verlangen 

naar macht en leiderschap. Sociaal/familiaal emotionele omstandigheden kunnen hieromtrent 

voor belemmeren zorgen. Leer aanvaarden dat zonder problemen geen doelen bereikt worden.  

Spirituele les: laat het “lot” je heen voeren naar wat je het waard bent. Ook als het werk niet 

aansluiten bij jouw wensen en verlangens. Vaak kunnen deze mensen een goede therapeut 

worden, die anderen helpen om zichzelf te vinden, juist door hun eigen ervaringen door te 

vertellen. 

Advies: Voedt je kilte en koppigheid niet langer, maar leer geduldiger worden en oprecht 

tevreden met alle mensen, dingen, locaties, activiteiten die je wél bereikt. Wanneer depressie 

en eenzaamheid hun kop (weer) opsteken, omdat niet alles volgens plan verloopt, wees niet 

koppig en zoek hulp! Het is belangrijk om je te laten begeleiden om (terug) op je levenspad te 

raken. Later kan je deze geleerde levenservaringen doorgeven en anderen begeleiden, in de 

wetenschap dat we allemaal op weg zijn…  

 

************************************************************************* 

Jouw Maandier volgens Chinese Zodiac helpt je eveneens bij het uitdiepen van je donkere 

kantje, dat nu eenmaal eigen en noodzakelijk is aan je aardse avatar.  

Dit dier begeleidt en beschermt je, hoe onschuldig of klein het ook oogt. Het adviseert je op 

welke manieren je de kracht van de donkerte ten goede kan gebruiken indien je die met 

respect en de juiste intentie benaderd. Het Maandier behoort steeds tot een groep 

“soortgenoten” die op zich weer andere tipjes van de schaduwsluiers oplichten. Enkele van 

hun soortgenoten worden hier beschreven. Ga samen met je Gidsen op zoek naar nog andere 

soortgenoten van je Maandier.     

Januari: Os (Buffel, Rund, Koe, Stier, Olifant) 

Februari: Tijger (Katachtigen, Leeuw) 

Maart: Konijn (Haas en Haasachtigen) 

April: Draak (Krokodil, Varaan, Salamander, Hagedis) 

Mei: Slang (Aal, Worm) 

Juni: Paard (Pony, Eenhoorn, Hert) 

Juli: Schaap (Lam, Geit, Bok) 

Augustus: Aap (Gorilla, Beer, koala, Kangoeroe) 

September: Haan (Kip, Kalkoen, Zwaan, Pauw)  

Oktober: Hond (Wolf, Vos, Hyena) 

November: Varken (Zwijn, Everzwijn, Zeekoe, Walrus, Zeehond) 

December: Rat (Muis, Bever, Marmot, Cavia, Eekhoorn) 

 


