
Werkblad

Masterclass 3

© Patty Post 2020



Jouw gi� aan de wereld en het 10e huis

Cruciale vragen: Hoe kom ik over en wat heb ik te geven aan mensen die ik niet ken?

Het Mc (of Midhemel) markeert een gebied in de horoscoop wat te maken hee� met de sociale
pet die jij draagt in de gemeenschap. Het Mc gee� ook aanwijzingen over dat wat jij de wereld te
geven hebt. Tradi�oneel is dit het levensgebied van werk. Missie is een beter woord en we
worden er lang niet al�jd voor betaald!

Wat is het Mc?

• Het hoogste punt van de
zon op jouw
geboortedatum/�jd/plaats

• Zegt iets over hoe jij
overkomt op sociale afstand

• Samen met het 10e huis het
terrein van werk, missie, en
onze status in de
gemeenschap

Onderzoek jouw aanwijzingen om meer te leren over jouw gi� aan de wereld

In welk teken staat jouwMc?
Het teken is een belangrijke rich�ngaanwijzer voor jouw gi� aan de wereld. Kijk naar
de betekenis van het archetype (zie werkblad Introduc�e)

Staan er planeten in het 10e huis?
Deze planeten geven aan welke func�e jij mag ontwikkelen om klaar te zijn voor het
automa�sch aantrekken van jouw missie. Ontwikkel de func�e van de planeet of
planeten en geef dit vervolgens weg als gi� aan jouw gemeenschap.

In welk huis staat de heerser van het Mc? (zie lijstje met tekenheersers)
Het teken en de huisposi�e van deze planeet geven meer informa�e over de aard van
jouw missie/gi�.

Kijk ook naar alle aspecten die planeten in het 10e huis en de heerser van het Mc
maken
Deze geven een nog completer beeld.
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Mars

Venus

Mercurius

Maan

Zon

Mercurius

Venus

Pluto / Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus / Saturnus

Neptunus / Jupiter
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