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Workshop
Spirituele Astrologie



Voorbij Saturnus, 
Cheiron en Pluto: op 

weg naar het ware zelf

Spirituele Astrologie



- Wat is spiritualiteit en wat is spirituele astrologie?
- Overzicht zielsproces
- Niveaus in de horoscoop
- De astrologische levensloop
- Wat blokkeert de ziel?
- Pono zijn
- Saturnus
- Cheiron
- Pluto
- Voorbeeldhoroscopen



Spirituele astrologie en spiritualiteit

Waar gaat het om?
- ‘Spirit’ betekent geest, ziel of levenskracht 
- Bewust leven vanuit of met deze geest, ziel of levenskracht
- Dat er een ziel of bewustzijn is dat voortkomt uit iets ‘hogers’ of 

goddelijks
- je verbonden voelen met het geheel of de bron
- je verbonden voelen met jezelf en daarmee met alles om je 

heen
- jezelf zijn
- het bewustzijn dat het leven zin heeft
- zelfliefde/zelfacceptatie
- Oprecht, eerlijk en trouw zijn aan jezelf,



Spirituele astrologie en spiritualiteit

Waar gaat het om?

- leven vanuit je hart: je gevoel/intuïtie volgen
- het bewustzijn dat alles in jezelf zit
- de bron in jezelf toelaten = macht ontlenen van binnen uit
- genieten van de materie en plezier maken.



Overzicht zielsproces
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De astrologische levensloop
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Niveaus in de horoscoop
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De watercyclus

Persoonlijk onbewuste
Angst

Collectief onbewuste
Prenatale stadium

Angst voor 
loslaten/meestromen



De watercyclus

Water moet stromen



Het vierde huis en de watercyclus



De vuurcyclus

Huis van Zijn

Jouw visie en 
waarheid uitdragen

Ik ben



Wat blokkeert de ziel?

Uit het boek Soul Body Fusion:

- geboortetrauma
- mishandeling 
- gebrek aan interesse om überhaupt geboren te worden
- gevoel ongewenst te zijn
- ziekte
- fysieke pijn
- in de steek gelaten zijn
- angst
- chronische stress
- shock
- negatief lichaamsbeeld



Wat blokkeert de ziel?

Uit het boek Soul Body Fusion:

- sterke binding aan het ego
- godsdienst: we zijn zondaars/onrein
- schuldgevoel
- verlies, verdriet, teleurstelling
- onveilige omgeving
- emotionele/psychische stoornissen
- alcoholisme/verslaving
- overgevoeligheid
- gebrek aan eigenliefde
- gevoel niet goed genoeg te zijn



De Bowl of Light



Van licht naar steen



Your Line of Truth
Pono



De blokkades en afweermechanismen van Saturnus, 
Cheiron en Pluto blokkeren het licht van de ziel 



UW PERSOONLIJKE BEVRIJDINGSDAG: 
U BENT HET LICHT VAN DE WERELD!

Weldra breekt Bevrijdingsdag aan. Mag ik u vragen uzelf 
te bevrijden van uw, door uzelf en door de 
maatschappij, uw opvoeding, opgelegde beperkingen? 
Na uw bevrijding van uw eigen ketenen zal u 
medebevrijder kunnen zijn van het verduisterde licht in 
andere zielen. Uw aantrekkingskracht wordt 
onweerstaanbaar. 
Uzelf hierin onderschatten is uzelf onderdrukken en 
klein houden.

Bron: Niek Zervaas doorgegeven door Marianne Lens

WWW.NIEKZERVAAS.NL

http://www.niekzervaas.nl/


www.ishtar.nl

Tot de volgende video!



Symboliek en betekenis Saturnus 

- Planeet van karma
- Planeet van de stoffelijke wereld
- Waarden en normen van cultuur/maatschappij
- Geïnternaliseerd: de innerlijke ouder
- De geboden en verboden
- Daar waar we beperking hebben gevoeld: wat ons is 

ontzegd of onthouden
- Verantwoordelijkheid: zijn we autonoom of geven we 

deze juist weg?
- Verharding
- Anderen de schuld geven 
- Beperkende overtuigingen



Saturnus 



Saturnus en de maan
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De moederfunctie:

- Beschermer
- Buffer met de buitenwereld
- Voorbeeld voor passend gedrag.

- Het gezin
- Thuisbasis
- Veilige emotionele basis
- Hechting
- Moederprincipe
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Saturnus en de zon

persoonlijkheid

Ziel
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De vaderfunctie:
- Haalt je uit de veilige basis 
- Brengt je in contact met buitenwereld
- Identiteitsbevestiging
- Betrouwbaar, vastberaden, beschermend, het sociale gedrag
- De drang om iemand te zijn
- Afgescheidenheid van het zelf en de omgeving.

- Individuele ontwikkeling
- Persoonlijkheid
- Wezen
- Identiteit en autonomie
- Innerlijke autoriteit
- Symbool voor vaderS

Uniek
zelfd



Saturnus in de astrologische levensloop
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Ziel Vanaf 6/7 jaar: Jupiter en Saturnus ontwikkelen zich.
Saturnus trekt grenzen tussen binnen en buiten.
Staat voor afscheiding, dualiteit.
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Saturnus in de astrologische levensloop
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De innerlijke ouder
Uit transactionele analyse:

Kind

Volwassene

Ouder = zorg, structuur, regels 

= verstand, rationeel denken, identiteit
en autonomie

= emoties, goed voelen, spelen, plezier,      
spontaniteit
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De innerlijke ouder

Kritische ouder

S

Voedende ouder
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Transactie egoposities

Kind

Volwassene

Ouder

s

S

d Kind

Volwassene

Ouder

s

S

d

Persoon A Persoon B



Complementaire transacties



Vragen Saturnus 

- Wat waren de waarden, normen en regels van de 
ouders? En daarmee de geboden en verboden?

- Welke overtuigingen heb je van huis meegekregen?
- Hoe ga je om met verantwoordelijkheid en structuur?
- Voel je je geremd of beperkt om jezelf te zijn?
- Waar geef je anderen de schuld van?
- Op welk vlak hebben we beperking gevoeld: wat ons is 

ontzegd of onthouden?
- Wat is je grootste leerproces? 
- In welke zin voel je je beperkt of geremd?
- Wat waren de uitspraken (oneliners) of motto's van je 

ouders?



Vragen Saturnus 

- Welke motto's heb je zelf?
- Waar en hoe voel je de weerstand van het leven?
- Wat is jouw sterkste overtuiging?



Cheiron

- Vanuit de mythe: ongewenst
- Familiethematiek
- De wond of pijn van de ziel
- De wond zit in het dierlijke deel van Cheiron: 

het onderdrukken van onze natuurlijke kant?
- Bewuste overgave aan het leven
- Leven in het nu
- De gewonde genezer: de wond wordt je kracht
- Cheiron verbindt stoffelijke en niet stoffelijke wereld
- Zane Stein: Chi en Rho



Vragen Cheiron

- Waar en hoe ervaar je een dieperliggende pijn of 
verwonding in je leven?

- Welke thema’s zijn pijnlijk voor je? 
- Op welk gebied kun je een ander goed helpen of 

ondersteunen, maar heb je zelf moeite mee in je 
leven?

- Wat is een kenmerkend patroon voor jouw familie?
- Op welk gebied zou je meer overgave moeten 

hebben?
- Kun je in het nu leven?
- Op welk gebied voel je je ongewenst in het leven?



Pluto 

- Vanuit de mythe: god van de onderwereld
- Angst (uit een vorig leven), wat kan leiden tot:

- niet durven uitleven
- of je gaat overcompenseren en beheersen

- Kracht van de ziel
- Transformatie
- Macht en onmacht
- Pluto en Persephone: 
Pluto/8e huis: overgave aan het leven



Pluto 

- Waar en hoe ervaar je een dieper liggende angst in je 
leven? 

- Waar en hoe kom je het thema macht/onmacht tegen 
in je leven?

- Sta je in je eigen kracht en macht of projecteer je dit
buiten jezelf?

- Wat is jouw grootste taboe?
- Waar en hoe ervaar je een sterke overcompensatie 

(van Pluto)?
- Hoe sta je tegenover je seksualiteit?
- Hoe ga je om met intimiteit?
- Durf je mee te stromen met het leven?









Zijn er nog vragen?

Tot slot:
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