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Jouw Cosmic Job Description

Het hoogste punt van jouw horoscooptekening geeft aanwijzingen over wat jij te doen 
hebt in deze wereld: jouw Cosmic Job Description oftewel je missie. Het geeft een 
natuurlijk pad aan voor jouw bedrijf in samenhang met alle andere elementen van jouw 
horoscoop. Door de symboliek van de Cosmic Job Description te ontwikkelen zullen de 
wetten van Aantrekking en Synchroniciteit je helpen om verder in overeenstemming te 
komen met jouw missie. 

Beluister eventueel de opname van de sessie nogmaals. 

Dan: mijmer op onderstaande vragen. Daarmee bedoel ik: niet enorm je best doen om ze 
te beantwoorden maar de vragen als het ware in je bewustzijn laten opkomen zodat de 
woorden uit de sessie moeiteloos vermengen met jouw intuitie en eigen woorden. 

Vragen
1. Wat is jouw unieke bijdrage aan deze wereld, jouw Cosmic Job Description?
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2. Wat mag jij (verder) ontwikkelen om nog meer in afstemming te zijn met jouw missie?

3. Als jij het canvas van jouw Cosmic Job Description verder inkleurt, hoe ziet het er dan uit?     
Beschrijf zo beeldend mogelijk en in tegenwoordige tijd, alsof het er al is.

4. Wie ben je als jij onderneemt vanuit jouw Cosmic Job Description?
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5. Wat heb jij nodig om dit nog verder te manifesteren?

6. Wat is nog een uitdaging voor je?
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De vorm van analyse die voor jouw Astrologisch Profiel gebruikt is laat ook jouw patronen 
zien. Als manieren van denken en handelen zich blijven herhalen spreken we van een 
patroon. Een patroon kan helpend of belemmerend zijn. 

Vaak zijn het ook juist deze belemmerende patronen die ervoor zorgen dat je (nog) 
niet helemaal gaat staan voor wat je te bieden hebt. En dat staat uiteraard ook jouw 
authentieke zichtbaarheid in de weg.  

Als je last hebt van belemmerende patronen is het goede nieuws dat je deze patronen kunt 
doorbreken! Het Astrologisch Profiel geeft aanwijzingen over hoe je dat kunt doen. 

Vragen
1. Welke patronen mag jij doorbreken?

2. Hoe zie je dit terug in je ondernemerschap?
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3. Welke aanwijzingen geeft je Astrologisch Profiel voor het doorbreken van je patronen? 

4. Welke interne of externe hulpbronnen kun je inzetten om je patronen te doorbreken?

5. Wat wordt er mogelijk in jouw ondernemerschap als jij je patronen doorbroken hebt?
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