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Echt jezelf zijn en het 1e huis

Cruciale vraag: Van alle mensen die ik kan zijn, wie kies ik om te zijn?

De ascendant roept automa�sch reac�es op. Het is van belang om je Ascendant af te stemmen.
Net als een radio. Als je op de juiste frequen�e afgestemd bent dan trek je automa�sch en
efficiënt de ervaringen aan die je nodig hebt. Je uiterlijke ac�es zijn in lijn met wie je echt bent en
je zit lekker in je vel.
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Wat is de Ascendant?

• Het teken wat opkwam aan
de horizon op het moment
dat je geboren werd

• Het moment van aankomst
op deze wereld

• Het vehikel waardoor je
incarneert en dat je op je
evolu�onaire reis draagt

Onderzoek jouw aanwijzingen om echt jezelf te kunnen zijn

In welk teken staat jouwAscendant?
Het teken gee� aan wat jouw filter is waardoor je naar de wereld kijkt en hoe anderen
door jouw filter naar binnen zien

Het teken gee� ook aan welke ervaringen jij nodig hebt om helemaal jezelf te zijn

Staan er nog andere planeten in het 1e huis?
Deze planeten maken ook deel uit van de Ascendant en zijn voor de buitenwereld
heel zichtbaar en voelbaar.

Deze planeten ontwikkelen helpt je om te zelf-actualiseren

In welk huis staat de ambassadeur van de Ascendant? (zie lijstje met tekenheersers)
De ambassadeur en zijn “gastland” ontwikkelen helpt om je Ascendant te ontwikkelen

Kijk ook naar alle aspecten die planeten in het eerste huis en de heerser van de
ascendant maken.
Dit zijn de “bondgenoten” van de Ascendant en zijn ambassadeur
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