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•  64	  procent	  van	  de	  mensen	  gelooft	  in	  een	  soulmate	  

•  37	  procent	  heeft	  ooit	  een	  zielsliefde	  meegemaakt	  

•  	  20	  procent	  trouwt	  met	  zijn	  soulmate	  en	  leeft	  lang	  en	  gelukkig.	  
Op	  het	  moment	  van	  de	  studie	  was	  75	  procent	  nog	  bij	  elkaar.	  

•  17	  procent	  heeft	  weer	  afscheid	  genomen	  

•  27	  procent	  hoopt	  of	  verwacht	  die	  soulmate	  nog	  tegen	  te	  komen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Dr.	  Earl	  Naumann,	  studie	  onder	  1500	  mensen,	  2001)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

We	  geloven	  in	  soulmates	  

Copyright	  Johanna	  Blok	  www.johannablok.nl	  



Wat	  de	  mythologie	  zegt:	  

• De	  oude	  Grieken:	  de	  oorsprong	  van	  de	  mens	  is	  
een	  wezen	  met	  vier	  handen	  en	  vier	  benen,	  één	  
hoofd	  met	  twee	  gezichten.	  

• Werd	  gesplitst	  door	  de	  God	  Zeus,	  omdat	  hij	  
bang	  was	  voor	  de	  macht	  die	  dit	  wezen	  had.	  	  

• Door	  de	  afsplitsing	  zijn	  we	  altijd	  op	  zoek	  naar	  
onze	  wederhelft.	  De	  zielen	  reizen	  door	  de	  tijd	  
en	  zoeken	  hun	  ‘other	  half’,	  vele	  incarnaties	  
lang.	  
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Hoe	  herken	  je	  een	  
soulmate?	  

•  Er	  is	  sprake	  van	  ‘liefde	  op	  het	  eerste	  gezicht’	  	  

•  Er	  is	  herkenning,	  het	  gevoel	  dat	  je	  vorige	  levens	  hebt	  gedeeld.	  Ook	  nuchtere	  mensen	  gaan	  door	  een	  
soulmate-‐contact	  ineens	  in	  vorige	  levens	  geloven.	  

•  De	  liefde	  is	  onvoorwaardelijk	  

•  	  Soulmates	  vinden	  dat	  er	  in	  hun	  relatie	  meer	  hartstocht,	  begrip	  et	  cetera	  is	  dan	  in	  andere	  relaties	  

•  Je	  confronteert	  elkaar	  met	  diepe	  pijn	  en	  je	  groeit	  daardoor	  

•  De	  ander	  is	  een	  spiegel,	  er	  zijn	  wonderlijke	  overeenkomsten	  

•  Er	  is	  sprake	  van	  telepathie,	  gedeelde	  dromen	  

•  Het	  lukt	  niet	  om	  de	  ander	  te	  vergeten	  

•  Je	  werkt	  samen	  aan	  een	  ‘hogere	  missie’	  
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Een	  zielsliefde	  is	  niet	  
altijd	  wat	  je	  ervan	  hoopte	  
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Elizabeth	  Gilbert,	  de	  schrijfster	  van	  

Eat,	  Pray,	  Love:	  
•  Mensen	  denken	  dat	  een	  soulmate	  perfect	  bij	  je	  past	  en	  dat	  wil	  iedereen.	  

Maar	  een	  ware	  soulmate	  is	  een	  spiegel,	  diegene	  die	  je	  alles	  laat	  zien	  wat	  
je	  tegenhoudt,	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  jij	  je	  aandacht	  op	  jezelf	  richt	  zodat	  je	  
je	  leven	  kunt	  veranderen.	  

•  Een	  ware	  soulmate	  is	  misschien	  wel	  de	  belangrijkste	  persoon	  die	  je	  ooit	  
ontmoet,	  omdat	  hij	  je	  muur	  a\reekt	  en	  je	  wakker	  schudt.	  Maar	  voor	  
altijd	  met	  je	  soulmate	  leven?	  Nee.	  Te	  pijnlijk.	  Soulmates	  komen	  in	  je	  leven	  
om	  een	  andere	  laag	  van	  je	  te	  onthullen	  en	  dan	  gaan	  ze	  weg.	  	  

•  Het	  doel	  is	  om	  je	  op	  zijn	  kop	  te	  zetten,	  om	  je	  ego	  een	  beetje	  aan	  flarden	  
te	  scheuren,	  je	  obstakels	  en	  verslavingen	  te	  laten	  zien,	  je	  hart	  open	  te	  
breken	  zodat	  er	  licht	  naar	  binnen	  kan.	  Een	  soulmate	  maakt	  je	  zo	  
wanhopig	  en	  laat	  je	  zo	  de	  controle	  verliezen	  dat	  je	  je	  leven	  moet	  
transformeren	  en	  dan	  ben	  je	  klaar	  voor	  je	  spirituele	  pad.	  
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En	  nu	  astrologie	  

• Astrologie	  bestudeert	  de	  samenhang	  tussen	  
planetenloop	  en	  wat	  er	  gebeurt	  op	  aarde	  

• Politieke	  gebeurtenissen,	  natuurrampen	  en	  
nog	  veel	  meer	  

• Mensenlevens	  en	  relaties…	  en	  soulmates	  die	  
worden	  vertegenwoordigt	  door	  Chiron	  
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Op	  1	  november	  1977	  in	  
Pasadena,	  California	  om	  10	  uur	  
‘s	  morgens	  werd	  Chiron	  
ontdekt	  door	  de	  astronoom	  
Charles	  Kowal.	  	  

Astrologen	  (niet	  te	  verwarren	  
met	  astronomen)	  hebben	  
inmiddels	  uitgezocht	  wat	  
Chiron	  betekent	  in	  je	  
persoonlijkheid	  en	  waar	  hij	  
voor	  staat.	  Soulmates	  zijn	  een	  
belangrijk	  Chiron-‐thema.	  	  

Dit	  is	  een	  horoscoop	  
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Mythologie	  Chiron	  

★ Een	  Centauer	  die	  genezer	  was	  en	  arts,	  	  
kunstenaar	  en	  boogschutter	  

★	  Hij	  was	  onsterfelijk	  	  

★	  Raakte	  gewond	  door	  een	  gifpijl	  

★	  Om	  van	  de	  pijn	  af	  te	  raken,	  gaf	  hij	  	  
zijn	  onsterfelijkheid	  aan	  Prometheus	  

★Na	  zijn	  dood	  kreeg	  hij	  een	  plek	  aan	  de	  
hemel	  in	  het	  sterrenbeeld	  Boogschutter	  
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Chiron	  de	  gewonde	  heler	  
Hij	  was	  een	  heler.	  Toen	  hijzelf	  gewond	  raakte,	  
moest	  hij	  sterven	  om	  de	  pijn	  kwijt	  te	  raken.	  
Dood	  is	  in	  de	  mythologie	  niet	  per	  se	  een	  
letterlijk	  gegeven.	  De	  dood	  kun	  je	  opvatten	  als	  
een	  diepe	  transformatie,	  een	  overgang.	  	  	  

Dat	  lijkt	  op	  de	  ontmoeting	  met	  een	  soulmate.	  
De	  ontmoeting	  raakt	  je	  diepste	  pijnplekken.	  
De	  pijn	  wordt	  door	  de	  relatie	  zo	  ondraaglijk,	  
dat	  er	  niets	  anders	  op	  zit	  dan	  transformeren.	  
De	  helende	  kracht	  daarbij	  is	  liefde.	  
Onvoorwaardelijke	  liefde.	  Die	  voel	  je	  
misschien	  alleen	  voor	  de	  ander.	  Maar	  het	  is	  de	  
bedoeling	  dat	  je	  die	  liefde	  voor	  jezelf	  gaat	  
voelen,	  met	  al	  je	  pijn	  en	  al	  je	  fouten.	  	  

Copyright	  Johanna	  Blok	  www.johannablok.nl	  



Het	  chiron-‐proces	  
•  Als	  je	  steeds	  partners	  uitzoekt	  die	  je	  veel	  pijn	  doen,	  die	  in	  jouw	  ogen	  geen	  knip	  voor	  de	  neus	  waard	  zijn,	  die	  

egoïstisch	  zijn.	  Of	  kritisch	  of	  manipulatief	  of	  agressief	  of	  ontrouw,	  of	  kil…	  Dan	  ben	  je	  behoorlijk	  je	  best	  aan	  
het	  doen	  om	  te	  leren	  om	  onvoorwaardelijk	  lief	  te	  hebben.	  Je	  hoeft	  alleen	  nog	  maar	  de	  stap	  te	  maken	  die	  
liefde	  voor	  jezelf	  te	  voelen.	  	  

•  Als	  dat	  lukt,	  kan	  de	  wond	  genezen.	  Dan	  zul	  je	  andere	  partners	  kiezen,	  partners	  die	  je	  geen	  pijn	  meer	  doen.	  
Dan	  ben	  je	  vaak	  ook	  klaar	  om	  de	  les	  die	  je	  hebt	  geleerd	  door	  te	  geven.	  Dan	  word	  je	  zelf	  een	  beetje	  een	  
wounded	  healer.	  	  

•  Mocht	  je	  daarna	  weer	  een	  soulmate	  ontmoeten,	  dan	  zou	  het	  weleens	  kunnen	  dat	  de	  relatie	  zo	  mooi	  is,	  dat	  hij	  
geen	  energie	  meer	  kost,	  maar	  energie	  geeft,	  waardoor	  je	  samen	  iets	  kunt	  betekenen	  voor	  de	  rest	  van	  de	  
wereld.	  

•  In	  de	  horoscoop	  laat	  Chiron	  zien	  hoe	  je	  verwonding	  eruit	  ziet.	  Welke	  soulmates	  je	  daardoor	  aan	  zou	  kunnen	  
trekken	  en	  hoe	  je	  de	  wond	  kunt	  genezen.	  	  

•  Daarvoor	  kijk	  je	  naar	  het	  sterrenbeeld	  waarin	  Chiron	  staat	  en	  daarnaast	  kijk	  je	  ook	  naar	  het	  huis	  (het	  
levensgebied)	  en	  naar	  het	  contact	  dat	  Chiron	  maakt	  met	  andere	  planeten.	  De	  uitkomst	  is	  voor	  iedereen	  
anders,	  maar	  er	  zijn	  wat	  algemene	  kenmerken	  voor	  mensen	  die	  Chiron	  in	  hetzelfde	  sterrenbeeld	  hebben	  
staan.	  	  
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Chiron	  in	  Ram	  
•  Alle	  mensen	  die	  geboren	  zijn	  tussen	  4	  april	  1968	  –	  18	  oktober	  1968	  of	  31	  januari	  1969	  –	  28	  mei	  1976	  of	  16	  

oktober	  1976	  –	  28	  maart	  1977	  hebben	  Chiron	  in	  Ram	  

•  Met	  Chiron	  in	  Ram	  kun	  je	  al	  jong	  het	  gevoel	  krijgen	  dat	  je	  ouders	  het	  niet	  leuk	  vinden	  als	  je	  je	  eigen	  gang	  gaat.	  
Dan	  wordt	  je	  afgestraft	  of	  geremd.	  Het	  kan	  ook	  op	  school	  zijn.	  Daardoor	  ontwikkel	  je	  afankelijk	  gedrag	  en	  je	  
gaat	  je	  eigen	  wil	  onderdrukken.	  

•  Als	  je	  volwassen	  bent	  kun	  je	  een	  partner	  (soulmate)	  aantrekken	  die	  extreem	  wilskrachtig	  is	  en	  je	  domineert,	  
maar	  het	  tegenovergestelde	  kan	  ook.	  Dan	  krijg	  je	  te	  maken	  met	  een	  partner	  die	  erg	  afankelijk	  is	  en	  waar	  je	  je	  
rot	  aan	  ergert.	  	  	  

•  Hoe	  dan	  ook	  is	  het	  thema	  in	  je	  relatie	  dat	  problemen	  oproept:	  	  mijn	  zelfstandigheid	  vs	  de	  jouwe	  en	  relaties	  
worden	  pas	  leuk	  als	  je	  leert	  voor	  jezelf	  op	  te	  komen	  en	  zelfstandig	  te	  functioneren.	  	  	  

•  Dan	  kun	  je	  eindelijk	  samen	  zijn	  zonder	  je	  zelfstandigheid	  in	  te	  leveren.	  Dan	  krijg	  je	  een	  volwassen	  relatie	  met	  
je	  soulmate,	  of	  gewoon	  met	  iemand	  waar	  je	  heel	  veel	  van	  houdt.	  
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Chiron	  in	  Stier	  
•  Als	  je	  geboren	  bent	  tussen	  21	  maart	  1927	  –	  7	  juni	  1933	  of	  29	  mei	  1976	  –	  13	  oktober	  1976	  of	  29	  maart	  1977	  –	  21	  

juni	  1983	  dan	  heb	  je	  Chiron	  in	  Stier.	  	  

•  Met	  Chiron	  in	  Stier	  kun	  je	  als	  kind	  beschadigd	  worden	  in	  je	  gevoel	  van	  goed	  en	  kwaad.	  Of	  er	  gebeuren	  dingen	  
die	  je	  doen	  twijfelen	  aan	  wat	  je	  waard	  bent.	  Armoede	  kan	  een	  rol	  spelen	  of	  andere	  geldproblemen.	  Het	  gaat	  
bijvoorbeeld	  alleen	  maar	  over	  geld.	  Dan	  ga	  je	  denken	  dat	  je	  niets	  waard	  bent.	  Dat	  zit	  misschien	  in	  wat	  je	  
ouders	  doen,	  maar	  het	  is	  ook	  je	  eigen	  gevoeligheid	  voor	  deze	  zaken.	  	  

•  Als	  je	  eenmaal	  volwassen	  bent,	  kun	  je	  een	  soulmate	  aantrekken	  die	  heel	  moeilijk	  doet	  over	  geld,	  of	  die	  
geldproblemen	  heeft,	  of	  iemand	  die	  het	  niet	  zo	  nauw	  neemt	  met	  goed	  en	  kwaad,	  iemand	  die	  geen	  geweten	  
lijkt	  te	  hebben.	  	  

•  Geld	  of	  normen	  en	  waarden	  worden	  dan	  het	  	  vechtpunt	  in	  je	  relatie.	  	  

•  Je	  kunt	  de	  strijd	  achter	  je	  laten	  als	  je	  onvoorwaardelijk	  van	  jezelf	  gaat	  houden	  en	  je	  eigenwaarde	  leert	  kennen	  
en	  gaat	  leven	  naar	  je	  eigen	  normen	  en	  waarden.	  	  

•  Dan	  kan	  er	  ene	  soulmate	  komen	  waarbij	  je	  het	  gevoel	  hebt	  dat	  hij	  of	  zij	  je	  liefde	  waard	  is.	  	  

•  	  	  
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Chiron	  in	  Tweelingen 	  

•  Als	  je	  geboren	  bent	  tussen	  8	  juni	  1933	  –	  27	  augustus	  1937	  of	  tussen	  22	  juni	  1983	  –	  21	  juni	  1988	  dan	  heb	  je	  Chiron	  
in	  Tweelingen	  

•  Met	  Chiron	  in	  Tweelingen	  ontstaat	  er	  pijn	  door	  de	  communicatie.	  Misschien	  heb	  je	  wel	  te	  horen	  gekregen	  dat	  
je	  dom	  was,	  of	  er	  werd	  thuis	  iets	  verzwegen	  of	  er	  werd	  vaak	  gelogen.	  Dat	  heeft	  je	  aan	  het	  twijfelen	  gebracht.	  
Je	  twijfelt	  aan	  jezelf	  en	  aan	  de	  waarheid.	  	  

•  Dan	  kun	  je	  een	  soulmate	  tegen	  het	  lijf	  lopen	  die	  erg	  slim	  is	  en	  jou	  graag	  het	  gevoel	  geeft	  dat	  je	  dom	  bent.	  Of	  
het	  is	  iemand	  die	  alles	  bij	  elkaar	  liegt.	  Dan	  ga	  je	  nog	  harder	  aan	  jezelf	  twijfelen.	  Dan	  zou	  je	  de	  hele	  tijd	  ruzie	  
kunnen	  maken	  over	  wat	  waar	  is	  of	  niet	  

•  Tot	  je	  er	  eindelijk	  genoeg	  van	  hebt	  en	  durft	  te	  vertrouwen	  op	  je	  eigen	  inzichten.	  Op	  jouw	  gevoel	  van	  
waarheid.	  Dan	  kan	  niemand	  je	  meer	  iets	  wijsmaken.	  Dan	  is	  de	  pijn	  eindelijk	  verleden	  tijd.	  	  	  	  

•  En	  vervolgens	  kan	  er	  iemand	  in	  je	  leven	  komen	  die	  eerlijk	  is	  en	  gelijkwaardig	  en	  die	  niet	  zo	  nodig	  altijd	  de	  
slimste	  hoeft	  te	  zijn.	  	  
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Chiron	  in	  Kreeft	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  28	  augustus	  1937	  -‐	  	  16	  juni	  1941	  of	  tussen	  22	  juni	  1988	  -‐	  	  21	  juli	  1991	  dan	  heb	  je	  Chiron	  

in	  Kreeft.	  	  

•  Met	  Chiron	  in	  Kreeft	  is	  er	  iets	  misgegaan	  toen	  je	  emotionele	  geborgenheid	  had	  moeten	  krijgen.	  Misschien	  
waren	  de	  rollen	  omgekeerd	  en	  zocht	  je	  moeder	  geborgenheid	  bij	  jou,	  misschien	  was	  je	  moeder	  kil	  of	  was	  je	  
nooit	  echt	  veilig.	  	  	  	  

•  Als	  je	  volwassen	  bent	  kan	  er	  een	  soulmate	  komen	  die	  dit	  patroon	  met	  jou	  herhaalt.	  Misschien	  is	  het	  een	  kille	  
partner	  of	  iemand	  die	  wil	  dat	  je	  over	  hem	  of	  haar	  moedert.	  	  

•  Dat	  kan	  een	  uitputtingsslag	  worden	  want	  je	  moet	  steeds	  voor	  de	  ander	  zorgen	  en	  je	  blijft	  maar	  geven	  zonder	  
dat	  je	  iets	  terugkrijgt.	  Of	  je	  krijgt	  nooit	  de	  gelegenheid	  om	  je	  gevoel	  te	  uiten	  omdat	  het	  allen	  maar	  draait	  om	  
de	  emoties	  en	  het	  drama	  van	  je	  partner.	  Ondertussen	  kom	  je	  warmte	  tekort.	  	  

•  	  Er	  kan	  pas	  een	  verandering	  komen	  als	  je	  die	  warmte	  allereerst	  aan	  jezelf	  gaat	  geven,	  als	  je	  leert	  om	  je	  eigen	  
emoties	  voorop	  te	  stellen.	  En	  dan	  is	  de	  weg	  vrij	  voor	  een	  partner	  die	  warm	  is	  en	  die	  voor	  je	  zorgt	  en	  die	  
aandacht	  heeft	  voor	  jouw	  emoties.	  
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Chiron	  in	  Leeuw	  

•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  17	  juni	  1941	  –	  26	  juli	  1943	  of	  tussen	  22	  juli	  1991	  –	  3	  september	  1993	  dan	  heb	  je	  Chiron	  
in	  Leeuw.	  

•  Met	  Chiron	  in	  Leeuw	  maak	  je	  op	  een	  of	  andere	  manier	  mee	  er	  geen	  waardering	  is	  voor	  je	  creativiteit	  of	  
zelfexpressie.	  Als	  je	  een	  mooie	  tekening	  maakt,	  zien	  je	  ouders	  het	  niet	  en	  als	  je	  wilt	  dansen	  dan	  mag	  dat	  niet	  
omdat	  je	  rustig	  moet	  zijn	  of	  ‘normaal’	  moet	  doen.	  	  	  

•  Misschien	  kom	  je	  als	  volwassene	  een	  soulmate	  tegen	  die	  heel	  erg	  creatief	  of	  artistiek	  is,	  waardoor	  jij	  je	  
inferieur	  voelt.	  Het	  kan	  ook	  iemand	  zijn	  die	  voortdurend	  je	  creativiteit	  remt,	  door	  kritiek	  of	  door	  je	  uit	  te	  
lachen.	  	  	  

•  Dat	  wordt	  dan	  echt	  een	  issue	  binnen	  die	  relatie.	  Er	  kan	  een	  competitie	  ontstaan	  en	  je	  voelt	  je	  steeds	  
geremder,	  of	  je	  wordt	  depressief	  omdat	  je	  levensvreugde	  wegvloeit	  als	  er	  geen	  ruimte	  is	  voor	  zelfexpressie.	  	  	  

•  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  weer	  leert	  om	  creatief	  te	  zijn,	  om	  die	  vrijheid	  op	  te	  eisen.	  Dat	  je	  leert	  om	  speels	  in	  
het	  leven	  te	  staan,	  wat	  de	  ander	  er	  ook	  van	  vindt.	  Als	  je	  dat	  eenmaal	  durft,	  zou	  er	  een	  soulmate	  kunnen	  
komen	  met	  wie	  je	  samen	  kunt	  dansen,	  plezier	  maken	  of	  met	  wie	  je	  	  zelfs	  samen	  mooie	  dingen	  kunt	  creëren.	  	  
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Chiron	  in	  Maagd	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  27	  juli	  1943	  –	  22	  juli	  1945	  of	  tussen	  4	  september	  1993	  –	  9	  september	  1995,	  dan	  heb	  

je	  Chiron	  in	  Maagd.	  	  

•  Mat	  Chiron	  in	  Maagd	  ben	  je	  gekwetst	  in	  je	  gevoel	  van	  reinheid,	  puurheid.	  Je	  hebt	  misschien	  al	  jong	  te	  maken	  
gehad	  met	  ziekte	  of	  kwaaltjes.	  Van	  jezelf	  of	  in	  je	  omgeving.	  Het	  hoeft	  helemaal	  niet	  ernstig	  te	  zijn,	  het	  gaat	  
om	  het	  gevoel	  dat	  je	  er	  aan	  hebt	  overgehouden.	  Het	  gevoel	  dat	  er	  iets	  met	  je	  is,	  dat	  je	  vies	  bent	  of	  niet	  goed	  
genoeg.	  	  	  

•  Een	  soulmate	  kan	  iemand	  zijn	  die	  netheid,	  schoonheid	  of	  orde	  heel	  belangrijk	  vindt.	  Die	  vindt	  jou	  niet	  netjes	  
of	  schoon	  genoeg,	  waardoor	  je	  onzeker	  wordt.	  Bovendien	  zou	  je	  extreem	  je	  best	  kunnen	  gaan	  doen	  om	  die	  
ander	  toch	  tevreden	  te	  houden.	  Of	  het	  is	  iemand	  die	  ziek	  is.	  Dan	  wil	  je	  de	  ander	  helpen,	  want	  je	  wilt	  iets	  
rechtzetten.	  Maar	  vaak	  lukt	  dat	  niet.	  	  	  

•  De	  obsessie	  voor	  netheid,	  orde	  of	  gezondheid	  kan	  dan	  een	  enorme	  strijd	  worden	  of	  de	  relatie	  sterk	  belasten.	  
Die	  strijd	  kun	  je	  stopepen	  door	  jezelf	  en	  de	  ander	  volledig	  te	  accepteren,	  met	  alles	  erop	  en	  er	  aan.	  	  	  

•  Dan	  zou	  je	  relatie	  kunnen	  transformeren	  tot	  een	  rustige	  relatie	  of	  je	  zou	  een	  andere	  partner	  kunnen	  
tegenkomen	  die	  ontspannen	  is	  en	  die	  je	  niet	  meer	  zo	  bekritiseert.	  Dan	  kun	  je	  samen	  ‘heel’	  worden	  en	  
misschien	  samen	  zelfs	  werken	  aan	  de	  gezondheid	  van	  anderen.	  	  

Copyright	  Johanna	  Blok	  www.johannablok.nl	  



Chiron	  in	  Weegschaal	  

•  Als	  	  je	  bent	  geboren	  tussen	  23	  juli	  1945	  –	  10	  november	  1946	  of	  tussen	  10	  september	  1995	  –	  3	  september	  1997	  
dan	  heb	  je	  Chiron	  in	  Weegschaal.	  

•  Met	  Chiron	  in	  Weegschaal	  heb	  je	  al	  vroeg	  besloten	  dat	  liefde	  pijn	  doet.	  Omdat	  je	  dat	  bij	  je	  ouders	  zag	  die	  een	  
slechte	  relatie	  hadden.	  Of	  omdat	  je	  teveel	  van	  jezelf	  moest	  inleveren	  in	  de	  liefdesband.	  Het	  werd	  misschien	  te	  
symbiotisch.	  Je	  bent	  verwond	  in	  de	  een-‐op-‐een	  band	  en	  voelt	  je	  eenzaam.	  	  

•  Dat	  patroon	  maakt	  zich	  kenbaar	  als	  je	  volwassen	  bent	  en	  een	  relatie	  aangaat	  met	  een	  soulmate.	  Dan	  ga	  je	  
samen	  een	  relatie	  aan	  waarin	  geen	  ruimte	  meer	  is	  om	  jezelf	  te	  zijn.	  Je	  zit	  misschien	  de	  hele	  dag	  op	  elkaars	  lip,	  
maar	  je	  voelt	  je	  nog	  steeds	  hartstikke	  eenzaam.	  	  Of	  je	  blijft	  liever	  alleen	  omdat	  je	  bang	  bent	  geworden	  voor	  
de	  pijn	  van	  relaties.	  Je	  soulmate	  zou	  ook	  iemand	  kunnen	  zijn	  die	  uiterlijk	  heel	  mooi	  is,	  maar	  	  die	  je	  heel	  veel	  
pijn	  doet.	  Maar	  wat	  er	  ook	  gebeurt,	  je	  wilt	  hem	  of	  haar	  niet	  opgeven.	  	  	  

•  Maar	  er	  komt	  een	  moment	  dat	  het	  genoeg	  is	  geweest.	  Dan	  begin	  je	  duidelijke	  grenzen	  te	  stellen.	  Dan	  kies	  je	  
voor	  de	  binnenkant	  van	  jezelf	  in	  plaats	  van	  het	  plaatje	  van	  de	  relatie	  of	  die	  mooie	  partner.	  	  

•  Als	  je	  dat	  een	  beetje	  onder	  de	  knie	  begint	  te	  krijgen,	  zou	  er	  een	  soulmate	  kunnen	  komen	  die	  jou	  laat	  zijn	  wie	  
je	  bent	  en	  die	  mooi	  is	  van	  binnen.	  Dan	  zou	  je	  samen	  kunnen	  werken	  aan	  iets	  dat	  de	  wereld	  mooier	  maakt.	  	  	  
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Chiron	  in	  Schorpioen	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  11	  november	  1946	  –	  28	  november	  1948	  of	  tussen	  4	  september	  1997	  –	  22	  september	  

1999	  dan	  heb	  je	  Chiron	  in	  Schorpioen	  	  

•  Met	  Chiron	  in	  Schorpioen	  heb	  je	  misschien	  als	  baby	  al	  een	  heftige	  ervaring	  opgedaan,	  een	  waar	  je	  leven	  van	  
afing.	  Een	  geboortetrauma	  bijvoorbeeld.	  Het	  kan	  ook	  wat	  later	  zijn	  geweest.	  Je	  hebt	  het	  overleefd,	  maar	  er	  
is	  een	  existentiële	  angst	  opgelopen.	  Een	  die	  diep	  in	  je	  systeem	  is	  gaan	  zitten.	  Je	  kunt	  maar	  moeilijk	  
vertrouwen.	  	  

•  Als	  je	  een	  relatie	  aangaat	  met	  een	  soulmate,	  kan	  het	  trauma	  zich	  herhalen.	  Je	  partner	  kan	  ook	  
getraumatiseerd	  zijn,	  of	  diegene	  kan	  erg	  onbetrouwbaar	  zijn	  of	  of	  ontrouw	  of	  misschien	  zelfs	  gewelddadig.	  
Hoewel	  die	  relatie	  een	  drama	  is,	  waarin	  je	  elkaar	  continu	  manipuleert	  ben	  je	  toch	  bang	  dat	  je	  wordt	  verlaten.	  
En	  natuurlijk	  gebeurt	  dat	  toch,	  hoe	  zeer	  je	  ook	  probeert	  om	  jezelf	  vast	  te	  klampen	  aan	  de	  ander.	  

•  Tot	  je	  ontdekt	  dat	  je	  angst	  om	  de	  ander	  te	  verliezen	  in	  feite	  een	  doodsangst	  is	  en	  dat	  je	  jezelf	  bent	  verloren.	  
Dan	  kan	  de	  angst	  ineens	  over	  zijn.	  Dan	  kun	  je	  ontdekken	  dat	  je	  eigenlijk	  niets	  kan	  overkomen.	  Dan	  ben	  je	  
veilig	  en	  heb	  je	  een	  ander	  daarvoor	  niet	  nodig.	  	  

•  Als	  je	  dan	  weer	  een	  soulmate	  of	  partner	  ontmoet,	  dan	  kun	  je	  en	  intense	  liefde	  ervaren	  zonder	  drama.	  Dan	  kun	  
je	  samen	  transformeren	  tot	  een	  harmonieus	  stel.	  En	  je	  zou	  samen	  kunnen	  werken	  om	  anderen	  te	  verlossen	  
van	  hun	  trauma’s.	  	  

•  	  	  
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Chiron	  in	  Boogschutter	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  29	  november	  1948	  -‐	  12	  februari	  1951	  of	  tussen	  19	  juni	  1951	  –	  8	  november	  1951	  dan	  

heb	  je	  Chiron	  in	  Boogschutter.	  

•  Met	  Chiron	  in	  Booogschutter	  is	  je	  geloof	  en	  vertrouwen	  al	  heel	  jong	  onderuit	  gehaald.	  Het	  blije	  optimisme	  dat	  
je	  had	  als	  kind,	  het	  vertrouwen	  in	  het	  leven,	  werd	  ontmoedigd.	  Misschien	  waren	  het	  je	  ouders	  die	  vonden	  dat	  
je	  nuchter	  moest	  zijn	  of	  niet	  zo	  goedgelovig	  of	  dat	  je	  te	  veel	  droomde.	  Het	  kunnen	  ook	  ontmoedigende	  
ervaringen	  zijn	  geweest.	  Hoe	  dan	  ook	  raak	  je	  gekwetst	  in	  je	  geloof	  en	  teleurgesteld	  in	  een	  hoger	  doel	  of	  
ideaal.	  Wat	  overblijft	  is	  een	  pijnlijk	  gevoel	  van	  zinloosheid.	  Daar	  kun	  je	  zelfs	  depressief	  van	  worden.	  	  

•  Je	  kunt	  jezelf	  dan	  compleet	  verliezen	  in	  een	  soulmate.	  Eentje	  die	  een	  soort	  goeroe	  lijkt,	  misschien	  iemand	  uit	  
een	  ver	  land	  of	  een	  andere	  cultuur,	  wat	  zijn	  verhalen	  nog	  interessanter	  maakt.	  Het	  is	  iemand	  die	  echt	  ergens	  
in	  gelooft.	  Maar	  misschien	  zijn	  het	  wel	  leugens	  of	  mooie	  praatjes.	  En	  is	  iemand	  onder	  de	  oppervlakte	  
helemaal	  niet	  zo’n	  idealist.	  Het	  zou	  ook	  kunnen	  dat	  je	  iemand	  tegenkomt	  die	  net	  als	  jij,	  nergens	  in	  kan	  
geloven.	  De	  relatie	  gaat	  dan	  gebukt	  onder	  negativiteit.	  	  	  

•  Je	  kunt	  de	  omslag	  maken	  als	  je	  opnieuw	  contact	  maakt	  met	  het	  vertrouwen	  en	  het	  geloof	  in	  jezelf	  en	  in	  je	  
idealen.	  Als	  je	  beseft	  dat	  er	  een	  hogere	  macht	  is	  die	  je	  steunt	  en	  je	  de	  weg	  wijst.	  Dan	  kun	  je	  het	  keven	  creëren	  
dat	  je	  wilt	  en	  je	  ideaal	  naleven.	  	  

•  Als	  je	  dat	  pad	  eenmaal	  kiest	  kan	  er	  een	  wijze	  soulmate	  op	  je	  pad	  komen	  met	  wie	  je	  een	  ideaal	  deelt	  en	  
waarmee	  je	  samen	  werkt	  aan	  een	  betere	  wereld.	  	  
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Chiron	  in	  Steenbok	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  13	  februari	  1951	  –	  18	  juni	  1951	  of	  tussen	  9	  november	  1951	  –	  27	  januari	  1955	  

•  Dan	  kun	  je	  verwond	  zijn	  in	  de	  band	  met	  je	  vader.	  De	  nadruk	  ligt	  meestal	  al	  jong	  op	  presteren	  of	  je	  best	  doen.	  
Er	  wordt	  alleen	  maar	  van	  je	  gehouden	  als	  je	  het	  vuur	  uit	  je	  sloffen	  rent.	  Dat	  is	  vaak	  de	  invloed	  van	  je	  vader,	  
maar	  het	  kan	  ook	  je	  moeder	  zijn	  die	  deze	  rol	  vervult.	  Omdat	  je	  alles	  de	  hele	  tijd	  goed	  moet	  doen,	  kun	  je	  een	  
extreme	  angst	  ontwikkelen	  de	  controle	  kwijt	  te	  raken.	  En	  de	  erkenning	  die	  je	  zo	  graag	  wilt,	  blijft	  uit.	  

•  Dan	  zou	  je	  een	  soulmate	  kunnen	  tegenkomen	  die	  je	  opnieuw	  keihard	  laat	  presteren.	  Je	  moet	  steeds	  braaf	  zijn	  
en	  je	  best	  doen	  om	  zijn	  of	  haar	  liefde	  waard	  te	  zijn,	  om	  liefde	  te	  verdienen.	  En	  er	  komt	  helemaal	  niets	  terug.	  
Daar	  kun	  je	  heel	  erg	  eenzaam	  van	  worden.	  In	  zo’n	  relatie	  kan	  controle	  een	  enorm	  issue	  worden.	  Je	  partner	  
oefent	  controle	  over	  je	  uit.	  Of	  jij	  controleert	  de	  hele	  tijd	  omdat	  je	  partner	  zich	  niet	  laat	  controleren.	  	  

•  Je	  komt	  er	  pas	  uit	  als	  je	  beseft	  dat	  er	  echt	  niets	  te	  controleren	  valt	  en	  dat	  je	  goed	  bent	  zoals	  je	  bent.	  Dat	  je	  
liefde	  mag	  ontvangen	  zonder	  dat	  je	  er	  iets	  voor	  hoeft	  te	  doen.	  En	  dat	  je	  begint	  met	  die	  liefde	  eerst	  aan	  jezelf	  
te	  geven.	  	  	  

•  Als	  je	  vordert	  in	  dat	  proces	  kan	  er	  een	  soulmate	  of	  partner	  komen	  die	  niets	  van	  je	  eist	  en	  die	  jou	  iets	  te	  geven	  
heft.	  Dan	  zou	  je	  samen	  verantwoordelijkheid	  kunnen	  nemen	  voor	  een	  maatschappelijk	  probleem.	  Dan	  werk	  je	  
samen	  keihard,	  maar	  de	  liefde	  tussen	  jullie	  is	  onvoorwaardelijk.	  	  
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Chiron	  in	  Waterman	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  28	  januari	  1955	  –	  26	  maart	  1960	  of	  tussen	  20	  augustus	  1960	  –	  20	  januari	  1961	  dan	  

heb	  je	  Chiron	  in	  Waterman.	  	  

•  Met	  die	  positie	  van	  Chiron	  ben	  je	  gekwetst	  in	  de	  behoefte	  erbij	  te	  horen.	  Er	  is	  misschien	  iets	  misgegaan	  toen	  
je	  voor	  het	  eerst	  probeerde	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  de	  groep.	  Je	  was	  het	  buitenbeentje	  in	  je	  familie	  of	  op	  
school	  werd	  je	  geplaagd.	  Daardoor	  kamp	  je	  voortdurend	  met	  de	  pijn	  dat	  je	  ‘anders’	  bent	  en	  je	  voelt	  je	  
uitgestoten.	  Je	  gelooft	  niet	  meer	  in	  de	  kracht	  van	  verbondenheid	  en	  je	  bent	  teleurgesteld	  in	  sociale	  idealen.	  	  

•  Als	  je	  een	  relatie	  aangaat,	  zoek	  je	  iemand	  die	  ook	  en	  buitenbeentje	  is,	  of	  een	  rebel.	  Iemand	  die	  zich	  van	  
niemand	  iets	  aantrekt.	  Ook	  van	  jou	  niet.	  Of	  je	  ontmoet	  een	  soulmate	  die	  onbereikbaar	  is	  omdat	  diegene	  zich	  
niet	  wil	  binden	  of	  al	  een	  relatie	  heeft.	  Dan	  ervaar	  je	  wat	  je	  gelooft:	  dat	  het	  toch	  niet	  echt	  mogelijk	  is	  om	  je	  met	  
anderen	  te	  verbinden.	  Zo’n	  relatie	  is	  het	  mooist	  als	  het	  spannend	  is	  en	  je	  elkaar	  net	  hebt	  ontmoet.	  Vaak	  
ontstaat	  er	  een	  knipperlichtrelatie,	  want	  een	  echt	  committment	  komt	  er	  niet,	  maar	  je	  laat	  elkaar	  ook	  niet	  
gaan.	  

•  	  De	  kunst	  is	  om	  te	  ontdekken	  hoe	  je	  vrij	  kunt	  zijn	  en	  toch	  verbonden	  met	  de	  ander.	  Dat	  lukt	  pas	  als	  je	  een	  waar	  
gevoel	  voor	  vriendschap	  ontwikkelt,	  weer	  kunt	  geloven	  in	  de	  verbondenheid.	  	  

•  Dan	  kan	  er	  een	  soulmate	  komen	  die	  voor	  alles	  een	  ware	  vriend	  of	  vriendin	  van	  je	  is.	  In	  verbondenheid	  zou	  je	  
dan	  kunnen	  vechten	  voor	  een	  sociaal	  of	  zelfs	  politiek	  ideaal.	  
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Chiron	  in	  Vissen	  
•  Als	  je	  bent	  geboren	  tussen	  27	  maart	  1960	  –	  19	  augustus	  1960	  of	  tussen	  21	  januari	  1961	  –	  1	  april	  1968	  of	  tussen	  

19	  oktober	  1968	  –	  30	  januari	  1969	  dan	  heb	  je	  Chiron	  in	  Vissen	  

•  Als	  je	  Chiron	  in	  Vissen	  hebt,	  is	  het	  lastig	  om	  te	  ontdekken	  waar	  de	  pijn	  vandaan	  komt.	  Het	  is	  namelijk	  zielpijn	  in	  
de	  puurste	  vorm.	  Je	  bent	  teleurgesteld	  in	  God’s	  liefde	  of	  de	  alomvattende	  liefde.	  Dat	  heeft	  vaak	  niet	  zoveel	  
met	  je	  ouders	  te	  maken.	  Het	  is	  je	  eigen	  kwetsbaarheid.	  Het	  resultaat	  is	  een	  sterk	  gevoel	  van	  leegte.	  	  

•  Je	  soulmate	  zou	  weleens	  met	  hetzelfde	  kunnen	  kampen.	  Als	  je	  elkaar	  tegenkomt,	  denk	  je	  dat	  de	  leegte	  wordt	  
opgelost.	  Doordat	  je	  helemaal	  in	  elkaar	  opgaat.	  Dan	  wordt	  de	  relatie	  een	  soort	  verslaving	  want	  verslaving	  is	  
vaak	  het	  symptoom	  van	  spirituele	  leegte.	  Verslaving	  kan	  sowieso	  in	  je	  relatie	  een	  destructieve	  rol	  spelen.	  Dan	  
is	  je	  partner	  verslaafd	  aan	  drank	  of	  drugs	  of	  eten	  of	  seks.	  Je	  brengt	  offers	  in	  de	  relatie	  in	  de	  hoop	  dat	  je	  een	  
ander	  kunt	  redden	  met	  je	  liefde.	  Het	  kan	  ook	  omgekeerd	  zijn.	  	  	  

•  Tot	  je	  een	  dieptepunt	  bereikt.	  Dan	  zoek	  je	  het	  spirituele	  pad	  en	  kun	  je	  weer	  vervuld	  raken	  van	  God’s	  liefde.	  
Dan	  lukt	  het	  ook	  om	  van	  je	  verslavingen	  af	  te	  komen	  en	  van	  je	  verslaving	  aan	  de	  ander.	  Dan	  word	  je	  vrij.	  	  

•  Met	  een	  volgende	  partner	  of	  soulmate	  kun	  je	  dan	  een	  gezonde	  relatie	  opbouwen.	  Misschien	  deel	  je	  dan	  een	  
spiritueel	  ideaal,	  waaraan	  je	  samen	  werkt.	  Of	  je	  brengt	  samen	  offers	  om	  anderen	  te	  redden.	  
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