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Inhoudsopgave
Wat wordt er behandeld in deze kinderhoroscoop.
Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk gaat over of u een vuur, aarde, lucht of water kindje heeft.
Hoofdstuk 2
Hier krijgt u eerst uitleg over de zon in de astrologie.
Daarna gaat het over het sterrenbeeld van André wat praktisch inhoudt dat we kijken in welk
dierenriemteken de zon van André staat.
Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk vertelt over de Maan, over hoe André zich emotioneel zal ontwikkelen.
Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk vertelt over Mercurius, over hoe André zich mentaal ontwikkelt.
Hoofdstuk 5
Dit hoofdstuk vertelt over Venus, over hoe André omgaat met affectie.
Hoofdstuk 6
Dit hoofdstuk vertelt over Mars, over hoe André omgaat met zijn driften.
Hoofdstuk 7
Dit hoofdstuk vertelt over Jupiter, over hoe André omgaat met plezier maken.
Hoofdstuk 8
Dit hoofdstuk vertelt over Saturnus, over hoe André omgaat met verantwoordelijkheden.
Hoofdstuk 9
Dit hoofdstuk vertelt over de Ascendant, de manier waarop hij zich toont naar de buitenwereld.
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Horoscooptekening André

Hoofdstuk 1
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Lucht
In de astrologie vindt alles haar oorsprong in de basiselementen, deze zijn vuur,
aarde, lucht en water. Er behoren tot alle elementen 3 sterrenbeelden. Het eerste
sterrenbeeld van lucht is Tweeling, dat het beginnende teken van lucht impliceert.
Het tweede teken van lucht is Weegschaal, dat het consoliderende van lucht
impliceert. Waterman is het derde luchtteken, wat staat voor wat je ermee kunt
bereiken. Het kan nu voor u lijken dat Waterman belangrijker is dan Tweelingen.
Echter zonder het één is het ander niet mogelijk en in die zin is er dan ook altijd een
balans. Eerst zaaien, dan laten groeien, om vervolgens te kunnen oogsten.
Luchttekens zijn:
Tweelingen
Weegschaal
Waterman

-

Mercurius
Venus
Uranus

-

nieuwsgierigheid
harmonie
gelijkwaardigheid

=
=
=

Snel reageren
Anderen
Denken

Lucht
Principes die bij een dit type horen zijn:
Het vermogen om het leven objectief rationeel te bekijken, gedachtes, denkvermogen, objectief trachten
waarheid en feiten naar boven te halen. Lucht staat voor dat wat de mens boven het dierenrijk uit laat
stijgen, denken, ideeën uitwisselend, communicatie, geestelijke vrijheid, de rede, flexibiliteit.
Het luchttype kind
André is een lucht type, één die graag de dingen rationeel begrijpen wil. Hij houdt ervan om contact te
maken en allerlei dingen te bevragen. Door de dingen te benoemen, kan André deze plaatsen en er een
bepaalde waarde aan toekennen. Hij maakt vaak een slimme indruk en kan goedgebekt zijn. Hij vindt het
leuk om te leren. Zijn nieuwsgierigheid maakt hem vindingrijk. Aangezien een Luchttype kind alles wil
kunnen verklaren, kan uw kind soms moeite hebben met gevoelens. Hij vindt het soms moeilijk om woorden
te geven aan iets wat niet tastbaar en concreet is. Soms zult u kunnen zien dat er zich iets in hem afspeelt,
terwijl uw kind zelf niet weet hoe of wat. Het kan dan belangrijk zijn om André te helpen even stil te staan
bij wat het voelt, zodat tijd wordt gemaakt om de woorden te vinden die bij dat gevoel horen. Wanneer het
eenmaal uitgesproken is, is het gevoel vaak weer voorbij en kan uw André opnieuw met nieuwsgierigheid
de wereld om zich heen ontdekken.

•

André heeft de meeste planeet krachten in Lucht staan.
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Hoofdstuk 2

Zon
In een geboortehoroscoop staat de Zon voor het ego. Bij een kinderhoroscoop staat
de Zon voor de ontwikkeling van de wil.
Kinderen leven hun wil op verschillende manieren uit. Ze hebben duidelijk steun
nodig bij de ontwikkeling van hun basiskracht. Het kind dat van nature een krachtige
wil heeft, zal met hulp van zijn ouders/verzorgers moeten leren om ook rekening te
houden met de wensen van een ander. Het kwetsbare van zo’n sterke wil is dat een
kind dan moeilijk te “temmen” is, creativiteit is dan ook op zijn plaats.

Het kind dat een zwakker ik besef (Zon) heeft, moet juist wat geholpen worden om meer eisend te worden,
dus te leren uitspreken, ‘ik wil dit’. Hoe dan ook, of een kind een sterk of juist een zwak ik besef heeft, het
blijft altijd belangrijk om het niet te dwingen om iets te doen. Doet een ouder dat regelmatig wel, dan kan
dit op den duur zijn ego (zon) breken waarmee zijn basiskracht zo’n deuk kan oplopen dat het uiteindelijk
invloed op andere aspecten van zijn leven (horoscoop) heeft.
Kinderen met een sterk ego worden het beste gesteund wanneer zij leren om rekening te houden met
anderen. Dit leren zij doordat aan hen zichtbaar wordt gemaakt wat er (met de ander) gebeurt. Kinderen
met een zwak ik besef kunnen het beste geholpen worden doordat de ouders laten zien hoe je moet
opkomen voor jezelf. Uiteindelijk ben je als ouder/verzorger het voorbeeld en dus degene van wie het ‘t
meeste gedrag zal kopiëren.
Bij de geboorte van André stond de zon in het teken Stier
André heeft de zon in het teken Stier. Dit maakt dat u een kind zult hebben met een natuurlijke uitstraling.
Hij zal waarschijnlijk fysiek ingesteld zijn en de behoefte voelen om zijn omgeving te kunnen betasten. Het
zal voor André belangrijk zijn dat de dingen om hem heen concreet en duidelijk zijn.
Leerpunt
Uw kind houdt van genieten en hij is in eerste instantie rustig van aard. Dit wil niet zeggen dat er geen drift
in uw kind zit, het is alleen zo dat hij niet snel uit het lood geslagen is. Echter als uw kind eenmaal kwaad is,
kan hij ook echt door het lint gaan.
Wat kunt u als ouder doen
Waarschijnlijk zal André gevoelig zijn voor ambachtelijke zaken en interesse tonen voor ‘schone’ zaken.
Het kan daarom leuk zijn om André te stimuleren tot creatieve activiteiten zoals bijv. schilderen,
beeldhouwen, enz., als enige kanttekening geldt dat het niet te verfijnd moet zijn. Deze gevoeligheid kan
ook geuit worden in zijn liefde voor de natuur. Door hem een eigen stukje tuin te geven of iets anders
waarin hij zijn fysieke behoefte aan activiteit kwijt kan, raakt hij in zijn sas.
Waarschijnlijk zal uw kind ook goed om kunnen gaan met dieren. Wat dat betreft heeft u een elfje in huis
dat zich buiten, in de natuur, in zijn element zal voelen.
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De Zon in een prettig aspect met planeet…
André zal een zeer persoonlijke aard van communiceren hebben. Hij plaatst de dingen om zich heen zoals
hij ze ziet. André zal waarschijnlijk nieuwsgierig van aard zijn en dingen die in zijn persoonlijke sfeer
liggen trachten om daar veel van te kunnen weten. André wil graag dingen weten en onderzoeken maar
zal het soms moeilijk vinden om objectief te zijn. André zal in zijn contact sterk vanuit zijn eigen beleving
gaan. Hij zal van zijn hart geen moordkuil maken.
Aandacht
André zal aandacht vragen op een manier die sterk vanuit hemzelf komt. Hij zal zich sterk inleven en in zijn
zonneteken Vis kunt u lezen wat zijn krachten en valkuilen zijn. Deze zal hij mentaal vergroten.
Wat verwacht André van zijn opvoeders
U kunt André stimuleren om meerdere interesses te hebben en vanuit meerdere invalshoeken iets te
laten zien. Dit zal hem helpen om de dingen om hem heen te relativeren. En de dingen niet te zeer
persoonlijk te nemen. Hij verwacht van u dat u hem leert dat aan elk verhaal twee kanten zit. Zodat hij
ondanks zijn neiging om vanuit het persoonlijke te denken leren om te zien hoe iets is voor de ander is.
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Hoofdstuk 3
Maan
In de geboortehoroscoop staat de Maan voor onze emoties. In een kinderhoroscoop
staat zij voor hoe deze emotionele kant zich ontwikkelt. De Maan vertegenwoordigt
de verzorgende ouder alsook de moeder. Kinderen zijn altijd op zoek naar veiligheid,
een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en waar ze kwetsbaar kunnen zijn. Ze
hebben het nodig om te voelen wat vertrouwen is en om te voelen dat er over hen
gewaakt wordt, de spreekwoordelijke moederkloek. Emotioneel gezien zijn kinderen
onschuldig en open. Zij voelen nog niet wat echt goed of kwaad is. Hierin heeft u een
belangrijke rol als ouder.
Emoties worden op verscheidene manieren uitgedrukt van een ‘de wenkbrauwen optrekken’ tot een ‘grote
keel opzetten’. Voor een kind is het belangrijk dat u zijn gevoelens probeert te begrijpen en ook dat u
betrokkenheid toont. Zo brengt u uw kind bij dat het kan en mag tonen wat het voelt. Tevens leert het
daarmee om open te staan voor wat sociaal gedrag is en wat niet. In die zin staat de maan voor hoe André
later zelf omgaat met emoties.
Bij teveel afwijzingen zou André een gesloten karakter kunnen ontwikkelen. Bij het te weinig stellen
van grenzen, kan André ondoordacht worden. Daarentegen bij een teveel aan grenzen kan hij bang
en te gereserveerd worden. Bij een té intellectuele opvoeding zal hij moeite hebben om zijn gevoelens te
voelen. Zo ziet u hoe kwetsbaar kinderen zijn. Ze zijn door u het meest te beïnvloeden, ze kopiëren uw
stemmingen en de manier waarop u zelf emotionele zaken hanteert. In die zin zou je kunnen zeggen
dat kinderen opvoeden ook inhoudt dat je jezelf heropvoedt.
In de kinderhoroscoop staat de maan ook voor de opvoeders van het kind, meestal voor de moeder. Echter
tegenwoordig zijn er vele vormen van gezinnen denkbaar. Wat u kunt doen, wanneer u niet in het
‘traditionele’ gezin leeft, is kijken wie van u beiden, mits u geen eenoudergezin vormt, het meest verzorgend
aanwezig is. Voor de eenoudergezinnen geldt dat zij de bijna onmogelijke opgaaf hebben om zowel de
vrouwelijke kracht als de mannelijke kracht over te brengen op hun kinderen. Zij staan dan voor beide
krachten.
Bij de geboorte van André stond de Maan in het teken ……………….
André is emotioneel fel van aard. In het uiten van zijn emoties is hij direct. Door deze directheid wordt het
meestal wel duidelijk waar zijn anti- en/of sympathiegevoelens naar uit gaan. Hij zal onderzoekend van aard
zijn en op de meeste dingen zeer persoonlijk reageren. En hoewel hij een felle en krachtige uitstalling heeft,
is uw kind hoogstwaarschijnlijk zeer gevoelig voor aandacht.
André zal graag de beste of de eerste willen zijn in de dingen die hij doet. Hij houdt van uitdagingen, dit is
dan ook de juiste manier om hem iets te leren. Toch zit er wel één ‘maar’ aan, u moet André wel leren dat
hij niet altijd de beste hoeft te zijn. Daardoor leert hij uiteindelijk meer of beter samen te spelen en te
werken.
Door zijn gedrevenheid is hij in staat om veel en snel informatie te behappen. André kan soms
een behoorlijke dwingeland zijn. Want, als hij zinnen ergens op gezet heeft, zal en moet het ook
gebeuren. Het kan dan lijken alsof hij niet meer te stoppen is.
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Leerpunt
Het leerpunt voor een kind met de Maan in ……..., is dat het moet leren om begrip te krijgen van de ander.
Hij zal niet zo gauw in de gaten hebben dat hij met zijn krachtige gevoelens zo overheersend aanwezig kan
zijn, dat hij de ander weet te overrulen. Het is niet onwaarschijnlijk dat uw kind soms last van driftbuien
heeft. Hij kan zich dan zo laten gaan in datgene wat hij op dat moment wil, dat het lijkt dat uw kind koste
wat het kost hij zijn wil zal doorzetten. Door zijn onverschrokkenheid kan André soms in gevaarlijke situaties
terechtkomen. Zijn impulsiviteit maakt dat hij geneigd is eerst te doen en zodoende te leren wat kan of niet
kan.
Wat kunt u als ouder doen
U bent de opvoeder van een ruwe diamant en het vraagt enige tact om de drift die uw kind bezit om te
zetten in een gedreven energie. Wanneer André een driftbui heeft en het blijkt voor u dat er geen land
meer mee te bezeilen is, dan kunt u het beste hem vasthouden. Het fysieke afschermen zorgt ervoor dat hij
tot bedaren kan komen en niet alle kanten opstuit. André weet aanvankelijk zelf namelijk nog niet hoe te
stoppen.
U moet stevig in uw schoenen kunnen blijven staan. Want als u zelf snel kwaad wordt dan komt u met elkaar
in een gevecht terecht wat niet op een fatsoenlijke manier te winnen valt. Door uw kind fysiek te
beschermen tegen zijn eigen driften, leert u hem om dit op den duur zelf te doen. Het kan dan leren om
zelf naar de kamer te gaan of even buiten te gaan ballen of te rennen om tot rust te komen.
Een ander belangrijk punt is dat u uw kind moet leren dat ‘verliezen’ geen persoonlijke afgang is, maar een
onderdeel van een spelletje. U kunt hierin als ouder een prima voorbeeld zijn. Het is een belangrijk facet
van het verkrijgen van de juiste sociale vaardigheden. Kinderen met Maan in Ram kunnen goede
sportmensen worden of pioniers in techniek.
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Hoofdstuk 4
Mercurius
In de horoscoop staat Mercurius voor het verstand. Hoe we dingen leren en opslaan.
Mercurius gaat ook over de manier waarop wij communiceren. Mercurius
vertegenwoordigt onze manier om ergens objectief naar te kunnen kijken. Bij de één
is deze kracht sterker dan bij de ander. Hoe dan ook, Mercurius geeft het tempo van
ons denken weer en het vermogen om de wereld om ons heen te ordenen. Het geeft
weer hoe we iets leren en wat onze manier daarbij is.
Je hebt grofweg 4 manieren om iets te leren:
De eerste manier is dat iemand vooral gestimuleerd wordt wanneer er iets in hem geprikkeld wordt;
Uitdaging is dan een sleutelwoord. Deze leerwijze hoort bij de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter.
De tweede manier is wanneer de tastzin aangesproken wordt. Hoe zit iets in elkaar en wat is de constructie
daarvan; Zekerheid is dan een sleutelwoord. Deze leerwijze hoort bij de aardetekens Stier, Maagd en
Steenbok.
De derde manier is de rationele manier van leren. Het is de manier om te weten wat iets betekent en is
onpersoonlijk van aard; Objectiviteit is dan een sleutelwoord. Deze leerwijze hoort bij de luchttekens
Tweelingen, Weegschaal en Waterman.
De vierde en laatste manier, is de gevoelsmatige manier van leren. Hierbij hoort betrokkenheid, iemand
gaat een band aan met wat hij moet leren; Aanvoelen is dan een sleutelwoord. Deze leerwijze hoort bij de
watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen.
Mercurius is de boodschapper van het ego. Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat. De zon
staat, astrologisch beschouwd, voor het ego. Daardoor is Mercurius in staat om de krachten van de andere
planeten op die van de zon te richten.
Bij de geboorte van André stond Mercurius in het teken …..
André is in zijn denken snel en gespitst. Hij reageert op alles wat hem uitdaagt. Hij is strijdlustig in zijn
woorden en houdt ervan om uitgedaagd te worden. Er zit een grote prestatiedrang in uw kind want het wil
het liefst altijd winnen. André zal waarschijnlijk veel moeite hebben om tijdens een spelletje, als het op
verliezen uitdraait, het daarbij te laten zitten. Uw kind neemt namelijk dit soort activiteiten zeer persoonlijk
op. Hij kan op die momenten echt kwaad worden en hij zou het liefst de boel kapot willen maken.
U doet er goed aan om uw kind te leren dat een spelletje maar een prettig tijdverdrijf is, waarin je leert om
met elkaar plezier te hebben. Toch zal hij kwaadheid meestal net zo snel verdwenen zijn als dat het komt,
uw kind is gewoon een beetje een heethoofd.
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Leerpunt
Ook kan hij de dingen er soms zomaar uitflappen en omdat tact bij hem niet gelijk aangeboren is, komt dit
soms bij de ander hard aan. Ja, uw kind heeft het hart op de tong liggen. Dit maakt dat uw kind oprecht van
aard is, u weet precies wat u aan hij heeft. Hij spreekt zijn eigen waarheid en zal laten zien hoe iets voor
hem voelt. Zijn kracht is, dat als hij ergens door gegrepen is, hij totaal vanuit zichzelf kan gaan en direct zegt
hoe de vork volgens hem in de steel zit. Uw kind is moedig, hij gaat de dingen met zijn omgeving wel aan.
De anderen zullen hem hierom soms bewonderen maar ook soms ‘vervloeken’. Want zijn directheid kan
hard en fel zijn waardoor er mentaal harde klappen kunnen vallen.
Wat kunt u als ouder doen
André zal waarschijnlijk moeten leren dat als hij zijn bevinding tactvol brengt, dit veelal de beste manier
is om ook daadwerkelijk gehoord te worden door anderen. Uw kind is voor de mensen die het lief heeft
een echte krijger. Het zal niet talmen om voor hen in de bres springt. André houdt ervan om
avontuurlijke spannende dingen te bedenken en heerlijk te ravotten. Het fysiek bezig zijn, kan een
belangrijke uitlaadklep zijn voor de kracht die in uw kind zit. Sport en fijne technieken horen bij Mercurius
in Ram.
.
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Hoofdstuk 5
Venus
In een horoscoop staat Venus voor hoe we met anderen omgaan, wie we aardig
vinden of niet. Het zegt ook iets over wat we mooi vinden en waar we ons zodoende
tot aangetrokken voelen. Het geeft ook weer hoe we met affectie omgaan en hoe
we deze ontvangen en geven. Venus is niet alleen de planeet van de Liefde maar ook
de planeet die onze zinnen prikkelt. Zij geeft aan waar we van houden en waarvan
niet, dus ook wat we mooi vinden of lelijk.
Het geeft ook onze verfijning aan in de omgang met anderen. Hoe we een relatie
opbouwen en hoe we hierin reageren op de ander. Verder staat Venus voor harmonie en vriendelijkheid en
voor hoe we onze tederheid uiten als ook voor hoe we ons artistiek willen uiten.
Principes die bij Venus horen zijn, het vrouwelijke principe, gevoel voor kleuren, smaak, kunst, muziek,
ontwerp, zintuiglijk genot, esthetiek, poëzie, (lieve) vrede, bindingen, liefde, schilderen, genoegens,
vermaak. Venus duidt de liefde aan, Venus is harmonieus en tot compromissen bereid.
Bij de geboorte van André stond Venus in het teken …………
André is in de omgang met anderen gevoelig van aard. hij heeft een sterk inlevingsvermogen en voelt
een diepe betrokkenheid bij hen die hij liefheeft. Deze zachtaardigheid van uw kind geeft hem een
vreedzame uitstraling. Hij zal zich niet snel in het middelpunt van een groep gooien. André zal in eerste
instantie wat afwachtend en verlegen kunnen zijn. Dit komt doordat hij zich eerst gevoelsmatig afstemt
op de ander en dan voelt hoe hij staat ten opzichte van die ander.
André is snel bereid om een ander te helpen en omdat hij zelf niet snel iets terug zal vragen, kan uw kind
een wat altruïstisch karakter hebben. Natuurlijk klinkt dit mooi, maar op een later leeftijd kan uw kind
hiermee moeite krijgen omdat hij niet geleerd heeft om zelf onder woorden te brengen wat hij wil van
mensen die hij aardig vindt. Het kan daarom al op jonge leeftijd belangrijk voor uw kind zijn dat u dit goed
blijft volgen.
Leerpunt
Een ander punt wat vaak opvallend is bij kinderen die Venus in ……. hebben staan, is dat zij een grote liefde
op kunnen brengen voor alles wat er bestaat. Hierdoor staat uw kind vreedzaam in het leven. Uw kind komt
beminnelijk over en is bereid zichzelf opzij te zetten voor een ander.
U doet er goed aan om André te leren dat respect en inlevingsvermogen inderdaad mooie eigenschappen
zijn in het leven en zeker in de liefde. Toch zal André moeten ontdekken dat als hij zelf niet aangeeft wat
hij wenst en wil van de ander, hij het die ander ook niet kwalijk kan nemen dat zij dit niet zien. Hierin kan
uw rol erg betekenisvol zijn. Leer uw kind de gevoelens die het voor een ander heeft onder woorden te
brengen zodat hij zelf keuzes kan maken, maar ook aan de ander kan vragen om keuzes te maken.
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Wat kunt u als ouder doen
Kinderen met Venus in …… kunnen een zeer verrijkte fantasiewereld hebben. Vandaar dat je ze op school
graag mee ziet doen met toneelspelen. André houdt ervan om zijn gevoelens op een beeldende wijze uit te
drukken. Het is een manier waarin hij niet zelf het achterste van zijn tong hoeft te laten zien en toch zijn
eigen gevoel kwijt kan.
Uw kind kan zich waarschijnlijk zo sterk inbeelden in een ander, dat hij deze vol overgave na kan spelen. Dit
sterke al eerder genoemde inlevingsvermogen heeft het mooie effect dat uw kind in staat is om een groot
medeleven te tonen aan de ander. Tevens kan dit talent uw kind ook beïnvloedbaar maken. Doordat hij er
niet op gericht is of iemand kwaad in de zin heeft, kan hij zich betrokken gaan voelen bij bijv. iemand die
toch enigszins door eigen schuld in de goot is geraakt. Inleven en willen helpen is goed, maar actieve
betrokkenheid kan op die manier gevaarlijk zijn.
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Hoofdstuk 6
Mars
Mars staat in de geboortehoroscoop voor assertiviteit, durf, kracht en hoe wij
omgaan met agressie. Mars moet ons helpen om bepaalde dingen aan te gaan. Dit
kan bijvoorbeeld de strijd met de ander zijn op het gebied van sport. Maar dit kan ook
het lef zijn om de concurrentiestrijd aan te durven met de rivaal.
Bij volwassenen staat Mars ook voor het libido. Mars is een mannelijke planeet en de
meesten van ons weten dat Mars gerelateerd is aan het leger, het onverschrokken
ten strijde trekken en het tromgeroffel van de band die op monotone wijze de adrenaline in de strijders
wakker moet maken.
In de kinderhoroscoop staat Mars dan ook voor de ontwikkeling om voor jezelf op te komen en om te tonen
waar je goed in bent. Zoals al gezegd, Mars is een mannelijke planeet. Vandaar dat de vader in deze
ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Wanneer een kind van nature wat angstig is, dwing het dan niet om
direct op de voorgrond te treden maar geef hem de tijd om te acclimatiseren. Als het kind zich dan zekerder
voelt, zal het zeker tot grote prestaties in staat zijn.
Daarentegen zijn er ook kinderen die alle kanten op stuiteren en de wereld zo vanuit zichzelf beleven dat
ze vergeten dat er ook nog anderen zijn. In beide gevallen is de rol van de ouder en dus de vader in het
bijzonder, erg belangrijk. U kunt uw daadkrachtige kind leren dat het rekening moet houden met anderen.
U kunt uw onzekere kind leren dat het niet noodzakelijk is om altijd goedkeuring te vragen aan de ander.
Deze laatste groep kinderen heeft het nodig dat hun ouders bijzonder trots op hen is, waardoor zij
vertrouwen ontwikkelen in het eigen kunnen.
Bij de geboorte van André stond Mars in het teken …..
U heeft een ondernemend kind dat nieuwsgierig in het leven zal staan. Voor André is er altijd wel wat te
beleven of te doen en zo niet dan creëert hij dat zelf wel. André is kwiek en alert. Wanneer het
eenmaal kan praten, zal hij u duizend dingen tegelijk willen vragen en is het niet vragen dan wel zal hij
duizend dingen tegelijk willen doen.
Uw kind wil graag aan u laten zien hoe slim hij is en wat hij allemaal kan. En met zijn snel werkend
verstand zal die kennis en kunde al snel groot zijn. Alles wat hij tegenkomt zal André interesseren.
Leerpunt
Uw kind zal in eerste instantie niet normatief op de omgeving reageren, daarbij is uw invloed van belang.
André bekijkt de boel meer en geeft een soort verslag van wat hij meegemaakt heeft. En als uw
kind betrokken raakt bij ideeën van anderen dan zal hij op een gegeven moment toch weer verder willen
gaan. In die zin zult u soms uw kindje mee horen praten met een ander. En net als u ongerust wordt
over de invloed van die ander op uw kind, is zijn interesse alweer op iets anders gericht. Zo zal het gaan
als uw kind goed in zijn vel zit. Als André minder goed in zijn vel zit, dan is de drang naar kennis eerder wat
verdoofd en juist dan is de kans groter dat een ander zijn denken kan beïnvloeden.
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Wat kunt u als ouder doen
U heeft met uw kind een bezige bij in huis die de lokkroep van nieuwe uitdagingen niet kan weerstaan. Het
is hierdoor dat André mogelijk niet zo standvastig is, hij wil niet lang aan één ding werken want dat
verveelt. Dit geldt zeker wanneer er ergens anders al weer iets gebeurt wat zijn zinnen prikkelt.
André zal ook veel verschillende activiteiten willen gaan ontplooien, de ene week tennis, dan voetbal en
dan weer iets anders. Het is op dit vlak waar uw kind uw steun echt nodig heeft. U doet er goed aan om uw
kind te leren dat als je een keuze maakt, je deze in eerste instantie ook af moet maken. Zo helpt u uw kind
om doorzettingsvermogen te creëren, want dat zal waarschijnlijk een minder sterk ontwikkelde kant van
uw kind zijn.
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Hoofdstuk 7
Jupiter
Jupiter staat in de geboortehoroscoop voor het geloof dat we in onszelf en anderen
hebben. Jupiter geeft ook weer waar onze hang naar kennis ligt en hoe we hierdoor
onze toekomst willen meebepalen. Een ander belangrijk aspect van Jupiter is dat zij
ook staat voor het vermogen om ondeugend en humorvol te zijn. Als u serieus als
ouder bent en het moeilijk vindt om zo af en toe een feestje van het leven te maken,
dan zal uw kind dit zeker van u kopiëren. Het is voor een kind belangrijk om gek en
uitgelaten te mogen doen. Uiteraard wil het dat ook terugzien in zijn ouders. U laat
tenslotte aan André zien of het leven de moeite waard is of niet en dat het wel degelijk zin heeft om aan de
toekomst te bouwen. Een grapje maken op z’n tijd is belangrijk om het leven te relativeren.
Een andere belangrijke zaak die u meegeeft als ouder/verzorger is de wijze waarop u iets bestudeert. Jupiter
moet gevoed worden met levensvragen en zaken waarover je na moet denken en gezamenlijk kunt
filosoferen. Zo staat Jupiter voor ons vermogen om moeilijke zaken af te zetten tegen het geheel. Jupiter
heeft op die manier de belangrijke functie om telkens weer een oplossing te bedenken die niet persé in het
‘hier en nu’ uitgewerkt hoeft te worden maar als zijnde een schitterende prijs aan de horizon op je wacht.
Iets wat zeker de moeite waard is om voor te gaan, kortom de zingeving van het bestaan.
Bij de geboorte van André stond Jupiter in het teken ……..
André heeft van nature een groot rechtvaardigheidsgevoel. Zijn geloofsovertuiging wordt hierdoor
danig beïnvloed. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid zou mogelijk regelmatig zijn ‘levensvreugde’
kunnen ondermijnen. Hij zal zich al snel ervan bewust zijn dat wanneer hij een uitspraak doet, hij tevens
een keuze gemaakt heeft en dus stelling heeft genomen. Hij begrijpt dat hij zodoende deelnemer is
geworden van iets wat tussen mensen onderling speelt.
Wat kunt u als ouder doen
Voor André kan het belangrijk zijn dat u hem leert dat een keuze maken niet altijd bindend is en dat
keuzes ook weer bijgesteld kunnen worden. Zijn geloofsovertuiging zou kunnen worden, ‘als ik het de
ander naar de zin maak dan heb ik het ook goed’. En dat is uiteraard niet vanzelfsprekend zo.
Voor uw zoontje is het belangrijk dat hij kan zeggen wat hij vindt zonder het gevoel te hebben dat hij door
zijn uitspraak iemand verliest.
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Hoofdstuk 8
Saturnus
Saturnus staat in de horoscoop voor het verantwoordelijkheidsgevoel, grenzen
kunnen stellen en ambities waarmaken. Daarbij vertegenwoordigt Saturnus ook het
gevoel van faalangst. In de kinderhoroscoop duidt Saturnus aan waar het kindje zich
geremd in voelt of juist niet. Ook vertelt Saturnus iets over waarbij het kind bang is
dat zijn verlangen om het goed te doen, misgaat.
In de geschiedenis werd Saturnus vaak symbolisch afgeschilderd als Vadertje Tijd. Dit met als achterliggende
gedachte dat je alert moet zijn en de dag moet plukken, want je weet nooit wat de volgende dag je brengt.
Saturnus geeft de grenzen weer van ons kunnen, wat betekent dat er geleerd moet worden wat we wel
goed kunnen en wat we niet goed kunnen. Je kunt niet op alle vlakken uitblinken en daar maakt Saturnus
ons pijnlijk bewust van.
Indien u als ouder behoorlijk ambitieus bent en de lat voor uw kind kunstmatig hoog legt, kunt u ervan op
aan dat het faalangst gaat ontwikkelen. In deze tijd eisen wij van onze kinderen dat zij zich continu
ontwikkelen en dingen bijleren. Kinderen met een overbezette agenda die amper tijd hebben om te spelen
zijn meer regel dan uitzondering. De drang om een kind op deze manier te vormen, ontneemt het kind de
mogelijkheid om te leren spelen en zodoende er zelf achter te komen waar het wel en niet in uitblinkt.
Het belangrijkste dat een ouder kan doen t.a.v. dit thema is in de opvoeding consequent zijn en regels
creëren waar het kind zich aan moet houden waardoor het zich veilig en zeker voelt. Geen enkel kind kan
zich zelf opvoeden of op een gezonde manier zichzelf vormen. Daar heb je Saturnus voor en in het bijzonder
degene die in de opvoedsituatie de vaderrol bekleedt. Saturnus geeft de grens aan van ons lichaam en
daarom valt de huid onder Saturnus.
Een leuk voorbeeld om mee te schetsen hoe Saturnus werkt, is via Fred Flinstone. Fred staat voor het
mannelijk bewustzijn en Wilma voor zijn vrouwelijk bewustzijn. Het kind staat voor het innerlijk karakter en
de Dino voor de driften: Zo komt Fred eens ongeïnteresseerd thuis en maakt geen contact met Wilma of
met de baby, waarop hij vervolgens door de Dino buiten de deur wordt gezet. Alleen en buiten zijn huis (=
lichaam) roept hij om Wilma. Want wie geen rekening houdt met zijn innerlijk, leeft met angsten omdat er
geen interactie is met zijn emoties.
Emoties zijn zich herhalende ervaringen van vroeger. Alle ervaringen, positief of negatief, beïnvloeden het
nu. Wie niet zijn leven in eigen hand neemt en niet de verantwoordelijkheid aangaat om goed voor zichzelf
te zorgen, is gedoemd om buiten te staan. De enige manier waarop de angst het ego overwint, is wanneer
angst en verdriet zo groot geworden zijn dat er echt iets moet gebeuren om uit die ‘hel’ te stappen. Maar
dan is men natuurlijk al veel te laat begonnen met het afbakenen van wie we zijn en wat we kunnen.
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Bij de geboorte van André stond Saturnus in het teken ………..
André heeft de planeet Saturnus in het teken ……staan wat maakt dat voor hem geloofsovertuiging en
plezier maken belangrijke thema’s kunnen zijn.
André is waarschijnlijk al van jongs af aan zo nu en dan ernstig ingesteld. Hij zal de behoefte voelen om te
begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten. Hij zal graag aan u en anderen laten zien wat hij allemaal weet.
Wanneer u als ouder hem hierin teveel stimuleert en hem leert dat ernstig denken “de goede eigenschap
is”, dan verliest hij het vermogen om speels te zijn. Hij zal dan waarschijnlijk graag aan uw behoeften willen
voldoen en al op jonge leeftijd hard en gedisciplineerd in het leven staan. Het kan zijn dat hij dan enigszins
pedant wordt en anderen kinderen niet zo slim vindt als dat hij zichzelf vindt. Zijn kunde om goed te leren
gaat dan tegen hem werken, hij zal dan te jong te serieus zijn. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee dat
hij dan onvoldoende plezier maakt. Daarbij komt dat hij dan een belangrijk instrument niet leert, namelijk
om zichzelf en de ander te relativeren en dat wil zeggen ‘humor’.
Aandachtspunt
U als ouder heeft een grote invloed op de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen. U kunt geneigd zijn om
André teveel te willen beschermen. Hierdoor komt zijn behoefte om de wereld te onderzoeken in het
geding. Geef hem de ruimte en het vertrouwen om zijn eigen wereldbeeld op te bouwen. Dwing uw kind
niet teveel uw eigen wereldbeeld op. André is gevoelig voor uw strengheid. Wanneer u hem teveel
regels stelt en vanuit uw moraal het wereldbeeld voor hem wilt inkleuren, dan verliest hij het geloof
in eigen kunnen.
Voor André’s ontwikkeling is het belangrijk dat hij voor een deel zelf in mag kleuren, en zodoende er voor
een deel zelf achter mag komen, wat goed en fout is of wat de zin van het bestaan is. Hij kan dan leren dat
werkelijke wijsheid iets is wat met humaniteit te maken heeft. Dat het iets is dat ook van binnenuit komt en
niet alleen maar bedacht is.
Wat kunt u als ouder doen
Door zo af en toe de weg kwijt te raken, leert hij dat hulp krijgen van hen die hij liefheeft inhoudt dat zijn
karakter juist de steun kan krijgen om deze verder te ontwikkelen. Daarbij leert hij dat twijfelen een
belangrijke bijkomstigheid is indien je de wereld om je heen probeert te begrijpen, want de waarheid is er
altijd maar voor één seconde en daarna verandert hij alweer in een andermans waarheid. Het kan zijn dat
André graag leert en uit datgene wat hij weet erkenning haalt. De dingen die hij zal willen weten, zal hij met
veel toewijding tegemoet treden.
Bij een goede ontwikkeling zal André iemand zijn die zijn kennis op een constructieve wijze over kan brengen
aan de ander. Hij zal serieus en betrouwbaar zijn. André zal in dat geval weinig angst kennen en van daaruit
eerlijk en oprecht proberen te handelen. Zijn natuurlijke behoefte om goed geïnformeerd te zijn, kan maken
dat hij in staat is om oprecht en zonder oordeel om zich heen te kijken. Het is dan goed mogelijk dat hij al
van jongs af aan geïnteresseerd is in andere mensen en dan met name in hun culturele en sociale
achtergrond.
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Hoofdstuk 9
Ascendant in een kinderhoroscoop
De ascendant is de manier waarop uw kind zich toont naar de buitenwereld. Het is de
manier waarop uw kind zich presenteert en waar anderen de eerste indruk van
opdoen. De Ascendant staat voor ‘de persona’. De Griekse term ‘persona’, wat in het
Nederlands ‘masker’ betekent, geeft in eerste instantie iemands houding weer en in
tweede instantie hoe deze persoon op de omgeving reageert. Vaak is ons masker naar
de buitenwereld een geheel ander beeld dan wat er zich in onze innerlijke wereld
afspeelt. In principe hebben wij dit masker nodig zodat we dat wat wij denken en
vinden niet direct van ons gezicht laten aflezen. Een ander ziet niet direct dat je voor de ene persoon
sympathie voelt en bij een ander het tegenovergestelde. Doordat we in staat zijn deze gevoelens te
beschermen via ons ‘masker’, is het mogelijk om ze op den duur bij te stellen en te leren omgaan met de
verschillen als ook de persoonlijke voorkeuren.
André heeft zijn ascendant in ………… staan
Dit maakt dat André nieuwsgierig over komt. Hij zal al van jongs af aan proberen om te onderzoeken
hoe iets werkt. André zal kwiek ingesteld zijn en hij wil het liefst alles vlug kunnen doen. Alles is even
interessant, vandaar ook dat hij snel afgeleid kan zijn.
André zal in eerste instantie proberen om de dingen verstandelijk te begrijpen. Vaak houden kinderen met
een ……..ascendant van taal. Voorgelezen worden en op oudere leeftijd zelf lezen, voldoet voor een groot
deel aan deze behoefte van kennisvergaring. Het zich leren te focussen op één ding per keer, kan belangrijk
voor uw kind zijn.
Leerpunt
André is in staat om verschillen op te heffen en zodoende mensen in contact te brengen met elkaar. In die
zin is uw kind ook communicatief ingesteld. Het is voor uw kind belangrijk dat u hem intellectuele behoefte
goed voedt. Bied hem uitdagende materie om te lezen en waar hij ook over na moet denken.
Indien u hem teveel voedt met lichte kost dan zal hij geneigd zijn om de wereld te oppervlakkig te bekijken.
Juist als zijn honger naar kennis met diepgang vervuld wordt, zal zijn intellect hem aanzetten om steeds
meer te willen weten. Dit kan mede opleveren dat uw kind de tijd zal nemen om iets te bestuderen.
Wat kunt u als ouder doen
André’s ascendant is een afspiegeling van onze informatie maatschappij. Je kunt de Story lezen of een
vakblad, je kunt de Telegraaf lezen of de Volkskrant. Het is aan u hoe u uw kind opvoedt. Toch voor zijn
ontwikkeling ligt het voor de hand dat het interessanter is om diepgang te vinden in het leven, dan hapklare
brokken waar niemand over hoeft na te denken.
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