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The Astrology Empress

Zielsmissie
De geheime code in je horoscoop die jou leidt 

naar een leven vol vervulling en waarde 
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Zielsmissie
In een horoscoop zijn de elementen die  

iemands individuele horoscoop bepalen – de  
hemellichamen, de horizon en de midhemel –  
allemaal duidelijk zichtbaar: we kunnen ze letter-
lijk in de hemel waarnemen. 

De specifieke stand van deze elementen op 
het moment van je geboorte is de blauwdruk van 
je leven – ze vormen de basis van je karaktertrek-
ken, gaven, tegenstand en moeilijkheden, invloed 
van je ouders, enzovoort. 

Deze elementen staan vast: het is waarmee 
je geboren bent, en ze zijn voor iedereen die jou 
kent duidelijk zichtbaar. Wat deze elementen be-
treft heb je geen vrije keus: ze zijn onherroepelijk 
datgene wat je leeft en ervaart. 

Deze elementen zijn echter niet onverander-
lijk, want in de loop van je leven kun je er doel-
bewust bovenuit groeien of ze transformeren. 
Iemand met de zon in Waterman bijvoorbeeld 
voelt zich vanaf zijn geboorte eenzaam, alsof 
zij geen deel uitmaakt van de groep of van het 
geheel, en door dit doelgericht te transformeren 
kan hij verbondenheid en saamhorigheid erva-
ren. Je hebt de vrije keus om te transformeren. 

Er bestaat echter ook een geheim, verhuld 
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deel in je horoscoop, dat alleen met behulp van 
een code te ontcijferen is. Dit deel is niet zicht-
baar in de hemel, noch in je horoscooptekening, 
noch voor de mensen die jou kennen, en zelfs niet 
voor jouzelf als je er niet bewust naar op zoek 
gaat. 

Dit element staat niet vast, in de zin dat het 
heel goed mogelijk is dat je het nooit zult leven 
of ervaren, of zelfs zult weten wat het is (het 
staat wel vast op de plek in je horoscoop). 

En dit element is onveranderlijk in de zin dat 
het niet transformeerbaar is. Je bereikt het in je 
leven, of je bereikt het niet (het is overigens ook 
goed mogelijk om het te bereiken, en het weer te 
verlaten). 

Wat betreft het leven en ervaren van dit deel 
heb je volledig de vrije keus. Zelfs mensen die dit 
deel kennen, leven het vaak niet of niet volledig 
– veel mensen hebben zelfs angst om dit deel te 
leven.  

 Er wordt meestal maar weinig aandacht 
besteed aan dit deel. Maar... het is één van de 
meest belangrijke punten in onze horoscoop, om-
dat het wijst naar één van de meest belangrijke 
elementen in ons leven. 

Dit deel is je zielsmissie. Het wijst naar je 
unieke, persoonlijke weg naar vervulling. 
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Op dat punt ervaar je de Bron in jezelf. Het 
is waar de Bron zich optimaal door jou uitdrukt, 
en waar jij de Bron optimaal uitdrukt. Elk mens is 
een fysieke uitdrukking van de Bron, en een unie-
ke manier waarop de Bron zichzelf wil ervaren 
aan de ene kant, en wil groeien aan de andere 
kant. Dat stukje Bron-energie dat jij in essentie 
bent, is op Aarde geïncarneerd met een speci-
fieke missie. Die persoonlijke zielsmissie heeft tot 
doel bij te dragen aan het collectieve bewustzijn 
van de mensheid en daarmee het gehele univer-
sum op een hoger plan te brengen. Wanneer je 
je zielsmissie leeft, ervaar je diepe vervulling.

Dit punt in je horoscoop is dan ook zeker geen 
voorspellend element, noch iets wat je gegaran-
deerd op enig moment in je leven gaat doen. Het 
is een richtingaanwijzer, en het staat je als mens 
vrij om die al dan niet te volgen.   

 
Alle fysieke middelen

De angst die mensen vaak ervaren om dat-
wat-hen-vervult, hun zielsmissie, te leven, heeft 
onder andere te maken met het idee dat je daar 
je boterham niet mee zou kunnen verdienen, of 
dat je erdoor uit de groep wordt gestoten. Stress-
volle of blokkerende overtuigingen over armoede, 
(on-)veiligheid, geld, aanzien en geaccepteerd 
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worden, weerhouden ons ervan om vol vertrou-
wen te duiken in datgene waarvan we diep in ons 
hart weten dat het ons blij maakt.  

Maar het werkt precies andersom. Je zielsmis-
sie leven, is juist de reden waarom het fortuin je 
toevalt. Dat punt in je horoscoop is, soms letter-
lijk, de plek waar je fortuin ligt. Het is waardoor 
jouw waarde erkend en beloond wordt. Het is 
waar je je gedragen weet. 

Beter gezegd: wanneer jij je zielsmissie leeft, 
spant het hele universum samen om jou daartoe 
in de gelegenheid te stellen, om jou daarin te 
steunen. 

Wanneer je je zielsmissie leeft, zorgt het 
universum er voor dat jij alle fysieke middelen 
hebt om die missie te kunnen uitvoeren: goede 
gezondheid, een dak boven je hoofd, voeding, 
enzovoort. En het zorgt er voor dat dit gemakke-
lijk en voortdurend naar je toe stroomt.   

Wat belangrijk is je te realiseren, is dat je 
zielsmissie uitvoeren niet noodzakelijkerwijs ook 
datgene is waarmee je je geld verdient. Je ziels-
missie kan bijvoorbeeld liggen in het doen van 
diepgaand onderzoek naar iets, maar je fysieke 
bestaan wordt gegarandeerd en vergemakkelijkt 
doordat je bijvoorbeeld uit een rijke familie komt 
(veel wetenschappers uit de 17e en 18e konden 
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hierdoor hun belangrijke werk doen) of omdat 
je een stipendium, beurs of subsidie krijgt. Het is 
ook mogelijk je zielsmissie als belangrijke hobby 
te beleven, terwijl je daarnaast een baan hebt.  

Vibratie
Eigenlijk klopt de notie dat het universum 

voor je fysieke bestaan zorgt niet. Je moet het zo 
zien: zodra jij je zielsmissie leeft, brengt dit een 
intense ervaring van geluk. Elk moment dat je 
daaraan besteedt, voel je je vervuld, rijk, vreug-
devol. Levenskracht tintelt in elke cel van je li-
chaam. Je voelt je één met het leven, één met de 
Bron. Je vibratie is op een duidelijk hoger niveau, 
je bént overvloed. 

De fysieke buitenwereld kan niet anders dan 
jouw vibrationele binnenwereld reflecteren. Met 
andere woorden, om je heen verschijnt alles wat 
jouw vibratie weerspiegelt:

• Overvloed weerspiegelt 
  je vibratie van vervulling.
• Geld weerspiegelt 
  je ervaring van innerlijke rijkdom.
• Gezondheid weerspiegelt 
  de levenskracht die je voelt tintelen. 
• Welvaart we... [lees verder, bestel het boek!]
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José Mourinho is één van de meest succes-

volle voetbalcoaches. Zijn zielsmissie bevindt zich 

in het Twaalfde Huis in Steenbok. Dat betekent 

dat het ook echt zijn zielsmissie is om de top te 

bereiken, en de weg voor te bereiden voor zijn 

spelers. Het Twaalfde Huis deel dat zijn zielsmis-

sie invult, is wat hij zelf zijn grote kracht noemt: 

het kunnen lezen van de lichaamstaal en emo-

ties van anderen. Als kind leefde hij geïsoleerd 

van zijn klasgenootjes, en sprak nauwelijks met 

iemand. Daardoor leerde hij observeren en in-

voelen. Hij gebruikte zijn grootste leed tot zijn 

grootste troef – en dit alles zijn gevolgen van een 

Twaalfde Huis zielsmissie. Overigens wordt zijn 

zielsmissie prachtig gesteund door een driehoek 

van Jupiter vanuit het Tweede Huis van waarde-

vermeerdering.
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Wanneer de werking van het Huis en het die-
renriemteken waar je zielsmissie in staan, elkaar 
overlappen, versterkt dit de kracht van de uitwer-
king van je zielsmissie in je leven. 

Een vriendin van mij beheert het netwerk 

van oud-studenten op een grote universiteit, en 

zij is echt de belichaming van een netwerker pur 

sang. Ik verbaasde me er bijvoorbeeld telkens 

weer over hoeveel mensen ze van naam en ge-

zicht kent... totdat ik haar zielsmissie berekende. 

Die staat in Tweelingen: ze bereikt haar zielsmis-

sie door te verbinden, te netwerken en informatie 

door te geven (en inderdaad met gevoel voor hu-

mor). Dit alles wordt volledig versterkt doordat 

haar zielsmissie  staat in het Zevende Huis van 

partnerschappen, verbinden, harmonie brengen 

en anderen laten stralen. 
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Naast het punt van de zielsmissie, bestaan er 
nog meer verborgen punten in je horoscoop. 
Over de twee belangrijksten daarvan gaan 
deze miniboekjes. De eerste is het Punt van 
Eenheid, dat jou toont waar jij eenheid met 
de Bron ervaart en die complementair is aan 
jouw zielsmissie. De tweede is het Punt van 
Verlangen, dat je toont waar jouw grootste 
verlangen zit – en waarom dat zo 
ongrijpbaar blijft. Maar invulling 
van dit verlangen is essentieel voor 
het volledig leven van je zielsmissie... 
Bestel nu op: 

www.astrologyempress.nl
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