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1. Astrologie van de Lichten 

 

Dit is een boek over de betekenis van de maan in de traditie van de astrologie. Van alle 

hemellichamen, is de Maan misschien wel het meest in nevelen gehuld; van de Maan 

wordt gezegd dat zij zowel onze moeder als ons kind is. Dit boek gaat over de maan 

mysteries. Echter, de Maan is een integraal onderdeel van het systeem aarde en de 

aarde een integraal onderdeel van de Zon of zonnestelsel. Deze drie lichamen zijn 

onderling afhankelijk, dus dit boek gaat ook over de Aarde en de Zon, de Maan-Aarde-

Zon relatie.  

We kunnen niet van een evenement spreken als het Volle Maan is (Maan in 

oppositie/staat tegenover de Zon) zonder dat de zon aan de ene kant, de aarde in het 
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midden, en de Maan aan de andere kant staat. Dit werk gaat over alle drie de lichamen, 

waarvan er één een planeet is - de aarde.  
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2. Waar de Zon en de Maan staan in de traditionele astrologie 

 

 

De Zon  

De Zon is geen planeet, maar een van de lichten, en is belangrijker dan wat woorden 

kunnen uitdrukken. Het is de bron van alle licht, warmte en leven, en het centrum waar 

het hele zonnestelsel van planeten rond draaien, voor zover ons bekend. In de 

astrologie, staat de zon voor het Zelf, met een hoofdletter "Z". 

Het heeft alles te maken met naar wat we streven om te ontdekken, en wat we hopen te 

worden, en wat we koesteren op oudere leeftijd. Het is het ultieme referentiepunt. De 

Zon is het hele proces van het leven. En misschien alles wat kan worden gezegd is: de 

Zon schijnt. De Zon staat voor je identiteit en Zelf, vitaliteit of hart-essentie. De vader, 

echtgenoot en mannen, autoriteiten, vooral de mannetjes, maar ook koningen, 
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presidenten, staatshoofden, werkgevers, en hoge religieuze figuren.  

 

De Zon / Aarde vertegenwoordigt altijd de toekomst, wat je zult Zijn of worden, in de 

tijd, je ware identiteit of ware Zelf. Dit is waar je naar uit kijkt en tegen op ziet.  

De Zon staat voor oudsten, autoriteiten, leraren, goeroes, en iedereen die meer ervaren 

is. De Zon is je eigen toekomst licht en schijnt als een baken in de tijd, en is dat deel van 

je dat je nog niet hebt meegemaakt.  

 

De Aarde / Zon staat voor je Zelf of je identiteit, en wat je hoopt te worden in de 

toekomst, en dat wat je respecteert of gebruiken kan als referentiepunt. Met andere 

woorden, de Zon staat voor alle veranderingen die nog komen, alles van jezelf dat je nog 

niet hebt meegemaakt. De Zon, in iemands leven, is dan ook in eerste instantie meestal 

iemand waar je naar opkijkt en respecteert, vaak een mentor, leraar, ouder persoon - 

instanties of die meer ervaren zijn in het leven - de essentie van je toekomst. De Zon 

brandt helder voor ons, laat onszelf zien zoals we kunnen of zullen zijn, maar kan ook 

nog te warm voor ons zijn op bepaalde momenten.  

 

Zon  

Sleutelwoorden: Zelf, Zijn, Bestaan, Bewustzijn, Mind, Realisatie (zelf) Wilskracht, Wil 

om het zelf te leven, Objectiviteit, Man, Mannelijkheid, Yang, Autoriteiten, Vader, 

Koningen, leiders, ambtenaren,  

 

Executives  

Objectiviteit, Vitaliteit, Fysiek, Lichaam, Gezonde Levenskracht, Hart, Held, 

Individualiteit, Persoon, Het Individu, De individuele prestaties  
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3. De Maan 

 

 
De Maan, ook geen planeet, is de verzorger van de Aarde, en ze besteedt haar tijd 

pendelend binnen de baan van de aarde, naar buiten en weer terug. De maan weerkaatst 

het licht van de zon, als een grote spiegel, verlichting in de nacht van ons leven, 

eindeloos herverdelen van het zonlicht door haar fasen. Zij is de grote moeder, de 

verzorger, een schoot waaruit alle leven ontstaat. De Maan heeft vele geheimen, 

waarvan we in een ander deel sommige zullen onthullen. Naast de Zon, is de Maan het 

belangrijkste orgaan in de hemelen boven ons. De Maan staat voor de moeder en vrouw, 

het vrouwelijke, in het algemeen. De Maan is ook, je omgeving, je achtergrond en 

verleden, de baarmoeder, embryo, het moederschap, vruchtbaarheid en de getijden en 

het publiek, de massa en menigte, de geest, je onderbewustzijn en psyche.  

De Maan staat voor alles wat vrouwelijk is, voedend en ondersteunend in het leven, met 

inbegrip van het milieu waaruit wij kwamen, net als moederschap, huis, familie, jeugd, 
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de omgeving, en het verleden. Het vertegenwoordigt ook de wereld van gevoelens, 

emoties en de geest - alle betekenis, geheugen, nostalgie en geschiedenis. De Maan is de 

passieve kracht, doordat de maan helpt dingen te laten passeren en te vergeten. De 

Maan is wat ons heeft gevoed, ons ´support system´, en de hele omgeving van waaruit 

we kwamen of geboren zijn, vertegenwoordigt onze moeder, onze persoonlijke verleden 

of de geschiedenis, onze oude gewoontes. De Maan is een mysterie, en is zowel onze 

moeder en het kind in ons. De Maan is onze ouder, want het baarde ons, en 

vertegenwoordigt alle vormende ervaringen die ons gemaakt hebben.  

De Maan heerst in het geheugen van onze ervaringen. Er wordt gezegd dat we kunnen 

zien door het licht van de Maan, dat het ons kind is, omdat we ons kunnen herinneren en 

de jongere personen kunnen zien die nu leven, in het verleden, waar wij ooit hebben 

geleefd als kind. Dit heet ´kijken naar de maan´ al die jongere zielen die onbewust zijn 

op hun eigen niveau.  

 

Maan en woorden  

Moeder 

Geboorte 

Vruchtbare  

Moederschap  

Baarmoeder 

Vrouw  

Vrouwelijkheid 

Vrouw 

Vrouwen  

Yin  

Ontvankelijkheid 

Emoties  

Humeurigheid  

Gevoelens  

Psychisch  

Ziel  

Koesterende omgeving  

Verleden  

Kind  

Geheugen  

Innerlijke Zelf  

Jongere Mensen  

Onbewuste  
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Subjectiviteit  

Openbaar  

Publiek  
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4. De Lichten: De Zon en de Maan  

 

 

De twee belangrijkste hemellichamen zijn de Zon en de Maan. 

 

 

Zoals eerder vermeld, in de traditie van de astrologie worden de Zon en de Maan ´De 

Lichten' genoemd en we moeten dit altijd lezen als de Maan-Aarde-Zon. Er is altijd van 

de centrale plaats van de Aarde in dit alles, uitgegaan. Elke maand bij de Volle Maan 

staan we op de Aarde tussen de Zon en de Maan. 
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5. Welk Teken ben JIJ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer we spreken van de Zon en de Maan, de astrologische ´Lichten´, bedoelen we 

de Zon op dezelfde manier als het astrologisch Zonneteken. Als ik je vertel dat mijn 

Zonneteken Kreeft is, vertel ik je eigenlijk dat vanaf de aarde, op mijn verjaardag, je de 

Zon in het sterrenbeeld Kreeft ziet. Wanneer we spreken van de "De Lichten”, de Zon en 

de Maan, bedoelen we altijd de Zon-Aarde-Maan relatie. De Aarde en de Maan als een 

eenheid, maar in relatie met de Zon.  

Met andere woorden, de meeste verwijzingen naar de Maan, zoals de maandelijkse 

maancyclus en de baan van de Maan om de Aarde, dan gaat dit ook om de positie van de 

Zon, evenals - Aarde-Zon-Maan.  

 

 

 

 

Lente 

Herfst 
Winter 

   Zomer 
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6. De Maan  

 

 

De Maan is een onderdeel van de Aarde. In feite, de Aarde en de Maan vormen een binair 

systeem dat een gezamenlijk zwaartepunt onder het aardoppervlak delen. Dit punt ligt 

ongeveer 1,060.68 mijl onder het aardoppervlak. Het is een interessant astronomisch feit 

dat, vanuit het perspectief van de Aarde, de relatieve omvang van de Zon en de Maan 

aan de hemel gezien vanaf de Aarde gelijk zijn. Dit is wat de totale zonsverduisteringen 

mogelijk maakt. Er zijn veel feiten over de Maan, de baan van de Maan, en de relatie met 

de Aarde en de Zon die interessant zijn voor ons om hun esoterische betekenis te 

verkennen.  
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7. De Maan als Moeder  

 
In de geschiedenis van de astrologie, steeds opnieuw, wordt er gezegd dat de Maan een 

mysterie is en zowel onze moeder en ons kind is. De Maan is onze moeder, omdat 

(vergelijkbaar met de terugkeer van Saturnus in de geboortehoroscoop) alles en elk 

lichaam er uit voort komt  of wordt geboren. De Maan staat voor het onderbewuste en 

niet-manifeste regio's van waaruit alle leven, letterlijk alle ´dingen´ te voorschijn komen. 

Als een eindeloze hoorn des overvloed, komen de Maanmoeders voort. Daarom is de 

Maan ons support systeem, alles wat ons voedt, in die zin dat we ons letterlijk vormen en 

ontstaan vanuit haar baarmoeder. Er zijn allerlei historische schilderijen, tekeningen, 

beelden en teksten over het leven (lichaam) het ontstaan vanuit de baarmoeder vanuit 

de grote leegte. In die zin is de Maan onze moeder. Op welke manier is de Maan ons 

kind?  
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8. De Maan als ons Kind 

  

 
Zoals ieder van ons wordt geboren uit de Maan, trekken we rond in onze geest ongeacht 

de vorm en of het lichaam geschikt is. We individualiseren en vormen ons zelf vanuit 

Moeder Maan en nemen onze individuele vorm aan. We zijn niet langer deel van de grote 

matrix van de baarmoeder waaruit wij kwamen, maar op een gegeven moment zijn wij 

geboren en beginnen ons af te scheiden van de moeder. Wij zijn een individu, nu 

gescheiden van onze moeder, en leven op onze eigen wijze.  

De Maan, eenmaal van ons gescheiden, is iets wat we ons kunnen herinneren en/of er op 

terugkijken. In feite kunnen we door het licht van de Maan zien. Het zonlicht wat 

terugkaatst op de Maan, verhelderd datgene, zodat het kan worden gezien. Anders gaat 

het verloren in de duisternis van de hemel.  
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9. Starend naar de Maan  

 

Als we naar de Maan staren, zijn wij op zoek naar waar wij zijn, ons zelf, waar we uit 

voort komen, terugkijkend op het verleden waar wij ooit waren. En hier is het punt: Het 

leven is een proces. Als we scheiden van de Maan, stopt het proces van de Maan niet om 

leven voort te brengen. De Maan is de baarmoeder van waaruit alle dingen voortkomen, 

afgezien van de plaats en het moment dat we kwamen. Terugkijkend op die maan, zien 

we anderen, die net als wij waren, die nu worden gevormd, en in het proces van zelf 

extraheren uit de baarmoeder, net zoals wij ooit deden. In de westerse esoterische 

teksten, kan de Maan ook overwinnen of ons verstikken, als we ophouden om te 

individualiseren en voorwaarts te bewegen, maar in plaats daarvan terug vallen in haar 

armen. 

Ik herinner me Robert Heinlein's science-fiction roman ´The Moon Is a Harsh Mistress'. 

(De Maan is een wrede maîtresse) Ja, dat kan ze zijn. 
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10. De Maan en het Geheugen 

 

 

Ik probeer hier in woord en beeld te schilderen. Het punt is dat we ons niet alleen vooruit 

duwen in het leven, maar dat we ons zelf ook los maken van onze Maan. Bovendien, door 

het licht van de Zon, staren we ook vaak omhoog naar de Maan. We kijken terug op 

onszelf, zoals we ooit waren, en zien jongere zielen (zielen zoals wij) die nu worden 

geboren, net zoals wij waren. Bij het licht van de Maan, esoterisch sprekend, kunnen we 

ons zelf jong zien. Het is een continue voortdurend proces. Op deze manier, is de Maan 

ons kind, want we zijn niet meer van de Maan, maar we kwamen uit de Maan. We 

herinneren ons de tijd van toen. De Maan weet alles, opgeslagen in het geheugen, over 

het verleden en over waar we vandaan kwamen.  
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11. Groeien vanuit de Groep  

 

Misschien zal dit voorbeeld duidelijker zijn: als kinderen, hebben we de neiging om in 

groepen samen te zijn. Degenen van jullie die dit lezen, die door middel van wat de 

‘Lager School,’ wordt genoemd en de tussenliggende niveaus van de school, zoals de 6e, 

7e en 8e groepen, weten heel goed wat een snelle rit dat is. Op die leeftijd, zijn we 

sociaal meer een groep dan een individu. Individuatie is precies wat er gebeurt in die 

jaren. Als de puberteit is bereikt, de eerste terugkeer van Jupiter op 12 jarige leeftijd, 

maar meer in fysieke zin, en de oppositie of halverwege de eerste Saturnus-cyclus (15 

jaar), beginnen we het kinderlijke en de groep-vastklampende neiging te verliezen en 

beginnen we kenmerken van een volwassene, zoals gezichtshaar en de 

menstruatiecyclus, te zien. De intense druk van de regels vanuit de groepsgeest in de 

vroege tienerjaren begint af te breken. De meer onafhankelijke zielen worstelen om de 

groep te verlaten en worden individuen. Het beeld waar vele beeldhouwers aan gewerkt 

hebben, is dat van een massa klei waaruit individuele figuren uit ontstaan. Dit is een 

bekend thema.  
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12. Moeder en Kind 

 

Misschien kun je in dit beeld zien waar het idee van de Maan die zowel onze moeder en 

ons kind is, vandaan komt. We gaan allemaal door dit geboorteproces en we eindigen als 

individuele volwassenen, vroeg of laat. We gaan buiten de groep denken, onderscheiden 

ons. We kijken niet alleen naar waar we vandaan kwamen, maar zien nu ook anderen 

zoals wij ooit waren. We staren naar ‘onze’ Maan. Als we terug vallen, als we te dicht bij 

het verleden komen, de manier waarop we waren, lopen we het risico om verstrikt te 

worden in de massa van de Maan en worden we verstikt.  

Een voorbeeld uit mijn eigen leven: toen ik terug ging naar mijn ouders, wilde ze de 

vooruitgang zien die ik gemaakt had. Ik raakte vaak verstrikt in mijn oude gewoontes in 

de omgang met hen, en hun toevlucht tot vage argumenten, en me vertellen: ‘Kijk, je 

bent niet veranderd’. Dit is wat ik bedoel als ik zeg dat de Maan kan verstikken of ons 

terug kan trekken, terug van wat we met moeite hebben bereikt door individuatie, je zelf 

zijn.  
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13. Astro Sjamanisme 

 

De Zon  

 
Nu hebben we een beetje gekeken naar het Maan-mysterie, maar eigenlijk hebben we 

alleen maar de helft gepresenteerd van de vergelijking. Als je het je nog herinnert, is het 

altijd de Maan-Aarde-Zon (relatie), en moeten we de Zon in deze discussie brengen.  

Net zoals erop gewezen is, dat het voor ons leven hier op aarde nodig is om een gepaste 

afstand te houden tot onze Maan, zodat we minder vaak terug vallen, geldt hetzelfde 

voor de Zon. We kunnen niet te dicht bij de Zon komen of we worden, net als Icarus, 

verbrand door de zonnestralen. De Aarde in onze horoscoop is altijd ergens tussen de 

Maan aan de ene kant, en de Zon aan de andere kant, ver genoeg van de Maan om tot 

een individu uit te groeien, en ver genoeg van de Zon, om zijn warmte te voelen, maar 

niet verbrand te worden door de zonnestralen. 
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14. Het Zelf en Vader  

 

Als de Maan onze moeder vertegenwoordigt en de plek waar we vandaan komen, dan 

vertegenwoordigt de Zon het vaderprincipe en waar we naartoe gaan, wat wij zullen 

worden - ons eindresultaat. In de traditie van de astrologie, is de Zon de vader, de 

mentor, de Eén in gezag, waar we naar opkijken, naar wat we hopen te worden, onze 

toekomst. We komen voort uit de Maan en we gaan in de richting van (en uiteindelijk op 

in) de Zon.  

 

Van de Zon wordt gezegd dat het Zelf representeert, en alles van ons dat 

toekomstgericht is, wat we zullen worden als alles is gezegd en gedaan, hoe we zullen 

zijn. Als we alle mogelijke veranderingen zijn aangegaan, is de Zon (ons Zelf) wat 

overblijft. Dan is ons potentieel gerealiseerd. 

 

Op dit punt moet je het idee hebben dat in deze Maan-Aarde-Zon relatie alles draait om 
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onze balans, wie we zijn, balancerend tussen ons verleden (de Maan) en onze toekomst 

(de Zon), niet te ver en niet te dichtbij. We strekken ons uit tussen het verleden en de 

toekomst, de Maan en de Zon. Ons leven op aarde is altijd ergens in het midden van 

deze twee uitersten. Afstand nemen tussen beide maakt het leven mogelijk.  
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15. De Zon en de Maan 

 

 

Wanneer de Maan sterk is, herinneren we en worden we naar ons verleden getrokken, en 

raken misschien verstrikt in de dromen en oude gewoontes. Als de Maan te sterk is, 

verliezen we onze toekomst, en blijven we steken in het verleden. Wanneer de Zon sterk 

is, laten we het achter ons liggen en gaan we in de richting van de toekomst, kom je 

steeds meer in je Zelf, een burn-out riskerend, als we te ver gaan, te snel.  

De gebalanceerde middenweg is de weg van groei. Je onderzoekt de posities van de Zon 

en de Maan in de horoscoop, hun hoeken en opposities, en meet hoe sterk of zwak de 

twee lichamen zijn in de geboortehoroscoop. Is de Maan zo sterk dat het je terughoudt 

van de toekomst? Verdrink je in het verleden? Of is de zon te sterk en verzengend bij 

elke poging om vooruit te komen voordat het kan komen tot iets?  

Dit zijn voorbeelden van hoe esoterische kennis van de Zon en Maan in je voordeel kan 

worden toegepast. 
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16. Ons Zelf en de Zon 

 

In deze moderne tijd, worden de esoterische tradities van het Westen en het Oosten 

onderzocht en vergeleken. Voor een groot deel, wordt het westerse denken zich bewust 

van het oosterse denken, en terecht; we gaan naar school.  

Het verschil tussen Oost en West, is misschien nergens duidelijker dan in het concept van 

het Zelf. Hier in het Westen, heeft het concept van het Zelf altijd en ook nu nog een 

centrale plaats in ons denken. Tegelijk is er een sterke stroom aanwezig die de Zon en de 

Maan (yang en yin) gelijk stelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Michael Erlewine 
 27 

                 Marjanne Hess van Klaveren 

  

17. De Zon als Zelf  

 

Aan de ene kant zijn we, vanaf de kindertijd, aangespoord om ons Zelf te leren kennen, 

te ontdekken, om ons Zelf te vinden, en vooral om ons Zelf te ‘zijn’.  

Tegelijkertijd wordt ons door bijna elke spirituele en religieuze overtuiging verteld om 

niet egoïstisch te zijn. Om niet te veel aan ons Zelf te denken, of niet alleen maar aan 

ons Zelf te denken, maar eerder om aan anderen te denken. In feite wordt van ons 

gevraagd om de behoeften van anderen boven die van ons eigen Zelf te stellen. En dan 

verbazen we ons over schizofrenie. Waar gaat dit allemaal over?  

 

In de moderne westerse astrologie, in vrijwel alle tradities, is het identificeren van het 

Zelf, voor zover we het eens worden wat dat precies is, met de Zon standaard. De Zon, 

in de geocentrische astrologie, wordt als synoniem van de Zon beschouwd. Een legitieme 

vraag zou kunnen zijn: hebben we het hier over de Zon als in ‘zonne-teken’ astrologie (in 
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welk teken je vanaf de Aarde de Zon ziet staan?) of hebben we het over die grote vurige 

bol, het middelpunt van het zonnestelsel? 
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18. De Westerse Zon – Zelf 

 

Het antwoord in mijn beleving is: beide. De Zon als het Zelf is een standaard gegeven in 

de Westerse astrologie. Dit is niet zo in het Oosten, en we zullen het daar zo over 

hebben. Voor nu, laten we eens meer zeggen over deze westerse astrologische 

identificatie van de Zon als het Zelf, en de Zon die te maken heeft met zelfontplooiing en 

dergelijke.  

De Zon, in de meeste astrologische definities, is wie we zijn in essentie, ons eigenlijke 

Zelf. Het zijn ook onze doelen, die we na streven te zijn, wat we in de toekomst zullen 

worden, als we klaar zijn met het doorlopen van al onze grote veranderingen.  

We zullen er uiteindelijk zijn. De Zon vertegenwoordigt net zo goed de toekomst als de 

Maan het verleden. Ik wil niet veel tijd besteden aan de algemene definitie van de Zon 

als het Zelf, omdat de meesten van jullie dit al weten of het binnen een paar minuten 
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kunnen googelen. 

19. Het essentiële Zelf  

Ik wil terugkeren naar de tweedeling van de Zon als wie we zijn in essentie, het 

wezenlijke Zelf dat wij zullen (of proberen te) worden, en de eindeloze vermaningen van 

alle kanten om niet egoïstisch te zijn. Hoe kan er van ons gevraagd worden om ons Zelf 

te vinden en te ontdekken aan de ene kant, maar niet ‘egoïstisch’ te zijn aan de andere 

kant. Hoe zit dat nu?  

 

Het antwoord, natuurlijk, is beide en dit is de oorzaak van de verwarring hier. Het lijkt 

erop dat, hoe we ook proberen ons best te doen onzelfzuchtig te zijn, iedere weg van 

innerlijke ontdekking leidt naar ons Zelf. Het is ons Zelf, dat op de een of andere manier 

‘daar’ is, en als voogd op de drempel staat. Als we proberen om onszelf te vinden, en om 

naar binnen te kijken, komen we niets anders tegen dan ons Zelf. Dat is wat ons verteld 

is te zullen vinden. En toch wordt ons verteld om ons Zelf niet te serieus te nemen, niet 

al te gecharmeerd te zijn of gehecht te raken aan ons Zelf, en om te proberen om 
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gedachten over ons Zelf uit ons hoofd te zetten, of in ieder geval op een laag pitje.  

Hé, doe niet zo egoïstisch!  

 

 

IK DENK IK BEN 

 

Ik ben de zonsopgang gaan schilderen in de lucht, 

De koelte van de nacht, warmte in de dag te voelen, 

De bloemen in de grond roepen naar mij, 

Dit Zelf dat ik denk dat ik ben, is moeilijk te zien. 
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20. Het Zelf in het Oosten 

Laten we eens pauze nemen en kijken naar het concept van het Zelf in het Oosten. Voor 

het grootste deel is er geen concept. Het Zelf speelt geen prominente rol in de oosterse 

astrologie, of, wat dat aangaat, in de psychologie of filosofie. Bovendien wordt het Zelf, 

waar het wel verschijnt, meteen aangeduid als een illusie, iets dat niet werkelijk bestaat, 

een fantoom.  

 

In plaats van te zeggen dat we niet zelfzuchtig moeten zijn, wordt ons in de Oosterse 

filosofie opgedragen om het Zelf te onderzoeken en om te zien wat het is. De 

boeddhistische poëzie bijvoorbeeld, is rijk aan afbeeldingen die laten zien dat het Zelf de 

enige wolk in de anders wolkeloze hemel van onze geest, en dat het de enige grootste 

oorzaak is waardoor wij de ware aard van de geest niet zien. In deze traditie, op een hele 

wezenlijke manier, staat het Zelf voor onwetendheid, voor het feit dat wij de ware aard 

van de geest niet willen zien. 
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21. Oosterse psychologie 

In de Oosterse filosofie is het Zelf een illusie. Filosofen noemen het Zelf een 

´compositie´, dat geen werkelijkheid is, maar een verzameling van ingewortelde mentale 

gewoonten waar we aan gehecht raken en ons zelf continu mee identificeren. Het zijn 

deze ´gewoonten´ waarmee we ons Zelf identificeren in het Westen. In het Westen, 

wordt zelfonderzoek vaak geadviseerd, toch is er geen methode op welke manier je dat 

zou kunnen doen. Het is meer als een straf dan een richting. In het Oosten wordt er niet 

geïdentificeerd. Dit betekent niet dat ze niet dezelfde ervaringen hebben met het Zelf, 

zoals we hier in het Westen het zelf noemen. Dit ´Zelf´ wordt meer beschouwd, niet 

alleen als ´niet substantieel`, maar als een opstap om de ware natuur van onze ziel te 

ontdekken, hoewel het een grote opstap is.  

 

Hier in het Westen, is dit hetzelfde Zelf wat door velen beschouwd wordt als een manier 

om het doel en de bedoeling van al ons innerlijke zoeken en ontdekken, dat is: Zelf 

ontdekking.  

 

Wij streven ernaar om onszelf te vinden. Er is een willekeurig aantal boeken over hoe we 

ons zelf moeten vinden of om het ware Zelf te ontdekken. Zelfontdekking is veel meer 

dan alleen huisnijverheid. Het is een manier van leven, spiritueel gesproken, hier in het 

Westen.  
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22. Het Zelf Zien 

 

Het zien van het Zelf, neem ik aan, is dat we het eens kunnen worden over de manier 

waarop hier in het Westen het Zelf is verankerd, aan de ene kant, en verboden 

(eigenliefde) anderzijds.  

Ik benoemde dat al eerder. Laten we de Oosterse kijk op het zelf eens nader bekijken. 

Het Zelf als een composiet, een samenstelling, van iets dat geen waar bestaan heeft. Dit 

gebrek aan het bestaan van het Zelf heeft belangrijke gevolgen, wanneer gedachten over 

het leven na de dood erbij betrokken zijn. Dan heeft het Zelf, als een composiet, geen 

persoonlijke toekomst.  

 

Dit moet een van de struikelblokken zijn, wat het concept van het Zelf zo dicht bij ons 
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houd.  

Zoals ik in andere boeken heb geschreven, is het een echt nadeel dat het idee van 

meditatie hier in het Westen als ontspanningstherapie wordt gezien, terwijl in het Oosten 

meditatie een zeer nauwkeurige reis naar de aard van de geest is, stap voor stap. Ja, het 

is waar dat beginnende meditatie vereist dat de geest tot rust komt en kalmeert, maar 

dit is niet het eindresultaat of doel van meditatie. Rust is niet het primaire doel van 

meditatie, maar slechts een eerste stap. Met andere woorden, totdat de geest kalm is, 

kunnen we de eindeloze activiteit van onze geest zien, in zijn ware aard.  

 

De meeste mensen die mediteren in het Westen slagen er niet in om hun geest te 

kalmeren, waardoor de opeenvolgende stappen nog onbekend voor ons zijn, en blijft het 

populaire concept dat meditatie (op een of andere manier) gewoon ontspanning is, een 

manier om te kalmeren.  
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23. Opmerken van de Mind – Geest 

 

In het Oosten, wanneer de geest gekalmeerd is en tot rust wordt gebracht, geeft de 

leraar verdere aanwijzingen wat wordt beschouwd als de volgende grote stap in het 

proces van het onderzoeken van de geest of meditatie. Er zijn waarschijnlijk eindeloze 

manieren waarop de aard van de geest kan worden opgemerkt. 

 

Duidelijk is dat het wijzen op de aard van de geest, niet het eindresultaat is van 

meditatie-instructies. Het is gewoon de volgende stap nadat de geest tot rust is gekomen 

om mee te werken. Wanneer we de ware aard van de geest begrijpen, dan is dat geen 

verlichting, maar slechts het begin van echte meditatie. Een gemeenschappelijke 

analogie in de traditie van meditatie is dat waar de leraar de student op wijst, een wilde 

hengst is, in een kudde, galopperend over de vlakte. 

De hengst is overdekt met vuil en verwarde haren. Hij is wild en ongetemd en nooit 

bereden. De leraar wijst op de hengst en zegt tegen de leerling: ‘Dit is van jou! Je ziet 
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het voor de eerste keer.’  

 

Het wijzen op de hengst, is niets meer dan dat. Eerst worden we bewust van de hengst 

voordat we hem geleidelijk kunnen temmen, maar nog niet berijden. 
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24. Ben je je Zelf?  

 

 

De instructies resulteren er in dat de student zich niet alleen bewust wordt van hoe wild 

en weerbarstig de geest is. De student wordt zich ook bewust van de verschillende 

obstakels die ons belemmeren of blokkeren van het kennen van de ware aard van de 

geest. Misschien is de leider van deze obstakels het Ego of Zelf. Precies dezelfde Zelf 

waar we hier in het Westen zo vertrouwd en verliefd op zijn, en tegelijkertijd zo 

schizofreen over zijn.  

 

Deze grote Zelf en de Zon schijnen nu in de duisternis van onze geest. Het is alles wat 

we denken en (schijnbaar) alles wat we ooit hebben gekend. Als we denken, denken we 

aan en met ons Zelf, de grote centrale bron van onze identificatie. Het is wie we denken 

te zijn, waar we naar verwijzen, en wie we (voor zover we nu weten) altijd zijn. Wie is er 
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nog meer?  

 

Met andere woorden. Als we gaan kijken naar de ware aard van de geest, het gevoel van 

Zelf staat dan net binnen de drempel op ons te wachten, de bewaker op de drempel. We 

kunnen er niet omheen, omdat we denken dat wat we Zijn, proberen te omzeilen. Het is 

immers ons Zelf.  

 

Wie je bent. 

Als wie je bent is wie je zal zijn,  

en wie je zal zijn zal zijn wie je was,  

 

Dan:  

Wie je bent is niet wie je bent of wie je zal zijn.  

Dus, wie ben jij? 
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25. Zonsopgang in het Oosten  

 

 
In het Oosten is het Zelf dus niets anders dan een composiet, wat betekent dat het een 

verzameling is van alles, opgebouwd sinds wie weet wanneer, van onszelf.  

 

We zijn gehecht geraakt aan ons Zelf. In feite hebben we ons er bijna volledig mee 

geïdentificeerd, in ieder geval tot het punt dat we het gevoel hebben dat iedereen een 

eigen Zelf heeft. En daarmee dus alle verwijzingen naar ´egoïsme´ en dergelijke die we 

eerder hebben vermeld.  

 

Dit gevoel van Zelf is zo ingebakken in ons dat we niet kunnen zien voor wat het is. 

Tegelijkertijd kunnen we het niet doorzien of er langs heen kijken, omdat het letterlijk 

alle aandacht krijgt; het leidt ons zowat de hele tijd, dwingt ons om het te beschouwen 

als onze belangrijkste focus of filter. We kunnen niet achter het Zelf kijken, om de ware 
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aard van onze geest te zien, om geen andere reden dan dat we denken dat we het Zelf 

‘zijn’.  

 

De Aziatische benadering van het ego of het Zelf is niet door middel van een frontale 

aanval. Je rent er niet op af met je hoofd omhoog. Worstelen met het Zelf trekt juist de 

aandacht naar het Zelf. In plaats daarvan wordt er een geleidelijke en meer zijdelingse 

benadering aangeboden, een manier wat tijd en geduld vraagt van onze kant. Dit is niet 

de plaats om er nu op in te gaan, maar wat er daarna gebeurt, is dat de geest (en Zelf) 

zeer zorgvuldig wordt onderzocht om te bepalen wat het is of niet is. 
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26. Het concept van het Zelf  

 

 

Dit concept van het Zelf lijkt op het oude spel van Mikado, waar een stel stokken op de 

grond zijn gegooid. De stokken liggen als een kluwen door elkaar en wijzen alle kanten 

op. Vervolgens wordt elke stok een voor een verwijderd, en mag de stapel niet verstoord 

of bewogen worden. Geleidelijk worden alle stokken verwijderd tot er niets meer ligt. Het 

onderzoeken van de geest is iets als dit. Met de hulp van een gekwalificeerde leraar, en 

door van onze kant veel te kijken naar de geest, beetje bij beetje, wordt het dichte nest 

van ons 'Zelf', steeds transparanter, tot het moment dat we er daadwerkelijk doorheen 

kunnen zien, de ware aard van de geest zelf.  

Met andere woorden. We zien niet alleen het Zelf om de ware aard van de geest te zien. 

We zien ook dat het Zelf, zelf de verduistering is die ons ervan weerhoudt de ware natuur 

te zien.  
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Ik ben waarschijnlijk een beetje te veel in detail getreden, maar het punt is, dat wat wij 

ons Zelf noemen nooit van plan is om iets (anders dan zichzelf) te vinden, laat staan ons 

te leiden naar het kennen van de ware aard van de geest. Het houdt onze aandacht vast, 

en zijn eindeloze activiteiten zijn het zelf wat de geest vertroebelt van het ware inzicht. 

Dat is, het probleem.  
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27. Voorbij het centrum van het Hart of de Zon 

Beyond My Expectations  

 

Looking at the mind,  

It‟s not what I‟d expect.  

Expectations can‟t define,  

And you can‟t expect to find.  

That‟s the nature of the mind. 

 

 
Dit is een beetje een lange omweg om terug te gaan naar hoe dit zich verhoudt tot de 

Zon, zoals gebruikelijk in de astrologie.  

De Zon is natuurlijk een typisch onderdeel van de astrologie, oude of moderne, zowel in 
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het Oosten als in het Westen. Maar we moeten er rekening mee houden dat veel van de 

Aziatische astrologie op de maan is gebaseerd, in plaats van op de zon. Met andere 

woorden, in Tibet, zou niemand je verjaardag weten of er waarde aan hechten (de 

Zonne- dag dat je geboren bent). In plaats daarvan zouden ze je Maan-dag willen vieren, 

dat is: de maan-dag waarin je geboren bent in de solunar cyclus. Maar dat is een ander 

artikel.  

Mijn doel hier is om te wijzen over de aard van de Zon en het Zelf, en dat dit hele Zon en 

zonnestelsel zelf een constructie is, iets wat voor ons is, en het met schilden afdekt voor 

wat er achter zit. Dat is een van de diepste mysteries: Wat bedekt de Zon, of waar staat 

het voor? Wat is er achter de Zon?  

 

In het voorgaande heb ik geprobeerd om je zoveel mogelijk informatie te geven zodat je 

misschien met onderzoek zou kunnen beginnen, en er uit te halen wat dit Zelf of de Zon 

is. Of in ieder geval het ontwikkelen van een besef dat die grote stralende Zon of Zelf op 

zichzelf niets is, gewoon een constructie, een illusie, hoewel, inderdaad, een zeer 

overtuigende illusie.  
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28. Aarde of Hart Centrum 

 

Laat mij proberen om dit te ontrafelen en ons terug brengen naar het belangrijkste 

materiaal in dit boek, het mysterie van de Maan- Aarde-Zon relatie.  

 

Dat gezegd hebbende, werpen we een snelle blik op dit Hart van het Aarde Centrum, dit 

zonne-Zelf wat we erven en diep schijnend in ons zelf vinden. Ditzelfde immens stralende 

centrum van Zelf dat ons verwarmt door zijn aanwezigheid en waarmee we ons absoluut 

identificeren, en er ons hele leven lang mee hebben geïdentificeerd is ook datgene wat 

voor ons verbergt dat nog steeds in ons is, de innerlijke natuur van de geest.  

 

Willen we de innerlijke mysteries ontdekken, binnen en buiten de Aarde - Zon - Zelf, dan 

zouden we in staat moeten zijn om door het centrum van de Zon, het centrum van ons 

Zelf te kunnen zien. Het zijn de eindeloos stralende schilden die ons zicht blokkeren. En, 
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zoals je je kunt voorstellen, is dit niet een kleine opgave. Probeer het gewoon. Probeer te 

kijken naar wie je Zelf is; kijken naar wie deze zin aan het lezen is. Dat is niet 

gemakkelijk.  
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29. Het Innerlijke Zelf en de Zon  

 
Dat is de reden waarom grote heiligen en zielen mediteren en zich door de 

verduisteringen heen werken in hun ego of Zelf, om de ware aard van hun geest te leren 

kennen, een geest die niet gefilterd is door of via de Zelf-Zon. Ik heb mijn uiterste best 

gedaan om op de algemene aard te wijzen. Ik kan je niet instrueren over dit, want net 

als velen van u, sta ik hier ook te staren in de Zon, en ik ben nog maar net begonnen me 

er doorheen te werken. Ook ik ben verwarmd en verrast door de Zon, bijna als een 

complete gevangene. Ik heb er zeer weinig idee van hoe om te gaan met deze geweldige 

verduistering. Ik ben er ook niet zeker van of ik dit zelfs wel wil, wat natuurlijk de eerste 

stap zal zijn. Ik kan dit zeggen:  

 

Beschouw deze grote innerlijke Zelf en de Zon als kinderen, nu kunnen we er alleen naar 

kijken en wachten op de dag dat we er in kunnen groeien. Als ouders, kunnen we er naar 
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terug kijken, nog steeds schijnend in onze innerlijke hemel. Er is niets veranderd. Als 

drukke veertigers, zijn we bijna volledig gevangen in het hele proces om iets duidelijk te 

zien. Het is immens stralend en toch niet bestaand. Het is voor ons; het is achter ons. 

Het is zowat overal, maar waar we zijn, het is ‘ons.’ Het is van ons, ons echte Zelf. Het 

schijnt eindeloos in de duisternis van onze geest, straalt leven en licht uit op alle 

mogelijke manieren - overal. Het is altijd in onze geest, maar het heeft geen waar 

bestaan. Dit is het mysterie van de Zon. 
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30. The Point of No Return  

 

 A Poem for My Daughter Michael Anne  

 

The point of the “point of no return” is that:  

When you have reached the point of no return. 

From which there is no return. 

The point is to turn and return. 

That is the turning point. 

Every life has a turning point, Whether it‟s in the echo of age, Or in the very 

midst of life‟s prime. 

As we reach our point of no return, We pause, Then we turn. 

And, in turning, we begin to reflect.   

In our reflection, And rising into view, Perhaps for the very first time, The Sun.   

Where before it was we who were seen, And others seeing, Now we are the 

mirror in which they see themselves, And we can see our self in them,   

What we once saw shining before us, as youths, That which we gladly embraced 

in our prime, And what we now see etched in the mirror of reflection,   

Is our eternal Self, the Sun,  Ever burning in the darkness of our life. 

That‟s it. 

I understand this. 

What I find harder to understand,  Yet still believe is: 

We didn‟t know it then; We don‟t know it now. 

We never knew it. 

In truth, It never was. 

IT NEVER WAS; It never will be. 

It is not now, And still, it is.   

It still is:   

This most brilliant illusion,  Shining in the mirror of the mind.  
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31. De esoterische traditie  

 

Wat volgt is een reeks hoofdstukken over de esoterische of occulte betekenis van de 

Zon-Aarde-Maan relatie. Deze concepten zijn moeilijk te begrijpen en te vatten in de 

geest, dus misschien wil je ze overslaan. Het hele concept van het occulte spreekt niet 

over iets geheimzinnigs of verborgen, maar over dingen die zo vanzelfsprekend zijn, zo 

veel een deel van wie we zijn, dat we geen manier hebben gevonden om ze in gedachten 

te houden. Het occulte is wat het meest voor de hand liggende is voor iedereen en 

gemakkelijk genegeerd of over het hoofd wordt gezien, net als de lucht die we inademen 

en het leven dat we leven. Het is een ding om verschillende astrologische technieken toe 

te passen in onze geboortehoroscoop in een zoektocht naar interpretaties, maar iets heel 

anders, om te komen tot een nog dieper begrip. Wat volgt is een presentatie van enkele 

van de meer esoterische betekenissen van de Zon-Aarde-Maan relatie.  
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32. Het scheiden van de Maan  

 
Op een bepaald punt in het leven van elk individu (Aarde) trekt hij of zij zichzelf terug en 

scheidt zich af van de Maan, de ongedifferentieerde massa van waaruit we ontstaan en 

geboren zijn. Zie het als wat de adolescent doorstaat in de puberteit jaren wanneer elk 

persoon zich begint te individualiseren en uitkristalliseert vanuit de groepsgeest waartoe 

zij behoren en mee zijn opgegroeid. We individualiseren. Dit is de Maan die ons de 

geboorte geeft, het concept van de Maan als onze moeder.  

 

Dit afstand nemen van onze Maan (het verleden) is een proces verwant aan kristallisatie, 

het bereiken van een meer definitieve vorm, een individuele vorming vanuit de grote 

massa van de geboortemaan. Voordat dit kan gebeuren, is er het samentrekken van de 

vormen (de groei van ons lichaam) tijdens onze vormende jaren als een kind. Deze krimp 

wordt verder voortgezet tot de uiteindelijke impact van de terugkeer van Saturnus, 

wanneer de definitieve vorm begint te komen tegen de wrijving van leeftijd (boven 
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Saturnus 's ring van bescherming) en geleidelijk uitbarst in vlammen en, als een Feniks, 

reizen we op (en door) onze persoonlijke sintel.  

 

 



 
 

Michael Erlewine 
 54 

                 Marjanne Hess van Klaveren 

  

33. Astrofysische richtingen 

 

De Phoenix  

 

Voor onze Saturnus terugkeer, is de adolescent in een scheidende staat dat samentrekt 

uit de as, een nog ongedifferentieerde massa vormend een kern of een schil, onze aardse 

lichaam in de puberteit.  

Dit geïndividualiseerde lichaam neemt dan toe in dichtheid (groeit) totdat de massa het 

oneindige bereikt (de bloei van het leven) en dan letterlijk in vlammen uitbarst, zichzelf 

consumerend (als de feniks) om door te gaan in een spirituele vorm. Natuurlijk is dit op 

een van de esoterische of spirituele vlakken. Na de eerste brand, is er misschien Mars 

energie (jeugdige energie) die de ziel in leven houdt tot het mystieke centrum in vol vuur 

ontvlamt.  

  

Met andere woorden, het proces van het leven zelf verbrandt uiteindelijk onze fysieke 

vorm, het bindweefsel, bevrijdt ons verder om vrijer te bewegen naar het punt tot 

dichtere materie. We vinden ons opeens veel subtieler en, voor de eerste keer, voelen we 

in ons en vinden we compactere en dichtere objecten - dichter dan wij.  
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We komen naar buiten en omsluiten en omvatten onszelf, datgene, wie we ooit waren 

nemen we binnen in ons op. Wij omarmen de wereld, in plaats van in de schoot van 

Saturnus ’s omhelzing te blijven. We worden dan geestelijk geboren.  

 

 

Individuatie  

Met andere woorden, misschien vanwege de verdere druk van de krachten van Mars, is 

het pad voor ons uitgezet door Jupiter, en de vorm en beperkingen opgelegd door 

Saturnus, stijgen we letterlijk boven onszelf uit en gaan we ons zelf vormen vanuit de 

chaotische massa van de Maan zelf.  

 

Wanneer we volledig gevormd zijn, (volwassen) ons aardse lichaam en dichtheid groeien 

totdat de massa (niet verder groeit) wrijvend langs vuur schroeit en vlam vat. Bewijs van 

het feit van zijn bestaan, wrijving. 
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34. De terugkeer van Saturnus: ritueel  

 
Saturnus terugkeer, ongeveer na 29,4 jaar 

is een belangrijke initiatie: het einde van het lichamelijke. 

 

De terugkeer van Saturnus  

 
Na de terugkeer van Saturnus, en voor het eerst in onze ervaring, zijn we meer subtieler 

dan dichter van vorm. Tot op dit punt (onze Saturnus terugkeer), hebben we alleen 

gewerkt of zijn gegroeid in dichtere materie, als een worm weefsel vormend in onze 

spieren.  

Maar nu, na het dieptepunt of dichtste punt te hebben bereikt, zijn wij (ons fysieke 

lichaam) onderworpen worden aan de wetten van de fysieke wereld, wrijving, en de pijn 
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van het bestaan, steeds verder geduwd door de niet aflatende drijvende krachten van de 

volgende generatie, die in de rij staan, wachtend op hun beurt, wiens opkomst ons naar 

buiten duwt.  

 

Eenmaal voorbij de Saturnus terugkeer, worden we geleidelijk compacter onder de 

invloed totdat we letterlijk in vlammen opgaan en worden geconsumeerd, opnieuw en 

opnieuw, en altijd op steeds diepere niveaus. Na verloop van tijd worden we onszelf, een 

Zon die schijnt in het donkere gebied van de vallei van de Maan, de plek van waaruit we 

kwamen.  

 

Wanneer we oprijzen vanuit deze branden, is ons fysieke voertuig of cocon als eerste 

verbrand, ons bevrijdend om tussen de muren van de tijd van Saturnus te glijden. Vanaf 

dit punt is groei meer subtiel. Er is meer ruimte om te zien, en beginnen we ons zelf te 

vinden (om te zien dat we) omringd door andere minder geavanceerde zielen (jongeren) 

die het licht nog niet hebben gezien, die wachten met werken en hun eigen lichaam 

opbouwen in de schoot van de wereld. Tot het enorme gewicht van hun bestaan hen ook 

in het transformatieproces trekt en vuur hen verteerd en doet overgaan naar de andere 

kant.  

 

Het is na onze Saturnus terugkeer en het verbranden van onze gehechtheid, dat we voor 

het eerst beginnen te zien en echt zicht ontdekken - inzicht, naar binnen kijkend.  

Sinds onze eigen jeugd bouwen we van binnenuit aan onze weg in het leven en nu 

vinden we ons zelf voor de eerste keer aan de buitenkant, plotseling buiten de grenzen 

van Saturnus.  
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35. De Maan is Ongeboren  

 

 
Maar vaak brand het vuur van de tijd niet gelijkmatig. Delen van ons Zelf zijn nog steeds 

gehecht, en moeten nog worden weggebrand in de tijd. Dat wil zeggen: in reactie op het 

idee van verdere transformatie na de eerste voltooiing als het vuur dempt en licht de 

worstelende ziel niet langer helpt in zijn vlucht. In veel gevallen zijn er nog delen van ons 

Zelf die blijven hangen in onze cocon. Net als een jonge vlinder, moeten we worstelen op 

de laatste perfect gemaakte poten. Voor lange tijd functioneren we niet genoeg met een 

permanente vlam in onszelf, maar we kunnen niet terug naar de wereld van de dode 

Maan waar we vandaan kwamen. Het zou ons nu smoren. Net als de pasgeboren baby, 

zijn we naar buiten gekomen en moeten we ademen op onze eigen kracht. Het is hier dat 

de Maan, onze moeder, haar taak als verloskundige uitvoert. 
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36. De Transformatie 

  
Na onze geboorte, blijven we enige tijd afhankelijk van de Maan voor onze energie en 

licht. In zekere zin leven we in een tijd van veranderen, door het delen van onze 

ervaringen met een jongere ziel, nog steeds in afwachting van zijn of haar dag en uur. 

Het is door dit proces van conversatie, dat we heel en vrij worden, dat we onze spirituele 

ontplooiing vervullen. We wisselen onze begeleiding en ware geaardheid voor energie en 

het leven om ons eigen extractie na te streven. Dit is de zogenaamde ‘verdieping van 

onze verlichting.’  

 

De initiële stuwkracht van energie kunnen we niet meer hebben. Dit is een soort van 

beperkt vagevuur, waar we spoor voor spoor verwijderen van dat wat ons vasthoudt aan 

onze doodskist, het verleden. Dit wordt bereikt door een proces van uitwisseling met 

diegene die jonger of dichter zijn dan ons Zelf. Wij delen het licht; zij delen het leven.  
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De jongere ziel maakt gebruik van deze communicatie over en weer met ons als gids 

voor hun eigen uiteindelijke opkomst. Deze conversatie of uitwisseling is cruciaal voor 

beide zijden. Zoals we wat licht schijnen op hun leven, dat licht hardt ze af, ze beginnen 

te groeien en komen te voorschijn als het licht op hen schijnt. Als ze reageren op het 

licht, wordt een klein deel van hun levensenergie naar ons gestraald. Dit geeft ons een 

kans om verschillende denkniveaus na te streven, en om ons daadwerkelijk te verdiepen 

in onze eigen verlichting. Ze geven ons hun aandacht. Als we deze attente energie 

krijgen van onze Maan, kunnen we het gebruiken om samen verder te werken aan het 

verhaal van onze vrijheid, om onszelf te bevrijden uit de greep van ons eigen verleden. 

Op deze manier kunnen we beter zien om verder te branden uit ons karma.  

 
Voorbij de toestand van dit vagevuur, waarin we onze vrijheid vergroten, onze 

verlichting, brand op een dag onze innerlijke Zon. Branden we zelf aan de hemel als een 

Zon en hebben we ons zelf verdiept. Het is niet langer nodig in de uitwisseling met onze 

jongeren te leven, maar in vrijheid en schijnend aan het firmament vanaf dit punt en 

verder. We leren om onszelf te bevrijden. We schijnen. 
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37. De Zon verblindt  

 

 

De Zon schijnt, verblindt ons, als we er echt in kijken. We kunnen allemaal zien door het 

gereflecteerd licht, door het licht van de Maan. Om te beginnen, kunnen we de Maan 

zien, wanneer zonlicht op de Maan reflecteert.  

 

Uitleg:  

Gedeeltelijk inzicht, gedeeltelijk ontwaken, gedeeltelijke verlichting gebeurt de hele tijd, 

het is de regel, niet de uitzondering. We worden wakker wanneer een mentor op iets 

wijst of beginnen gewoon van nature wakker te worden in hun aanwezigheid; we worden 

wakker en beginnen het leven anders te zien.  

 

Als we scheiden van onze Maan, zijn we deels wakker en deels nog in slaap, gevangen in 
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onze slechte gewoonten of in het verleden - wat-heb-je? We hebben een nieuw 

vertrouwen in onszelf en het leven, maar dat vertrouwen neemt af en neemt toe, als de 

getijden. Soms zijn we ervan overtuigd, en de andere keer verliezen we dat vertrouwen.  
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38. De Oudere en de Jongere  

 

 

We kunnen niet rechtstreeks in de Zon kijken, en voelen ons comfortabel bij het 

gereflecteerd licht, het licht van de Maan. Gedurende deze tijd (zoals eerder vermeld), 

leren we vaak door uitwisseling met anderen. In feite zijn onze levens gevuld met een 

glimp en uitwisselingen, schijnbaar allemaal met een soort van boodschap, vaak zo 

simpel als: ‘do’ en don’ t’.  

 

Ik wil die persoon of het gedrag wel imiteren; Ik wil die persoon echter niet volgen of in 

die richting gaan. Vaak, in een zee van collega's, zoals een school vissen zonder richting, 

is er een constante strijd om richting. Het is vaak de wens om anderen te verlichten, om 

de leraar te zijn, de oudere of meer ervaren ziel, en dat anderen van ons leren. In feite, 

is er vaak een langdurige strijd om omhoog te klimmen over anderen heen en bewonderd 

te worden of tegen opgekeken te worden. Aangenomen wordt wel dat het beter is om 

tegen opgekeken te worden dan naar jezelf op te kijken.  
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Eigenlijk is het omgekeerde waar. Beter om een leraar te hebben waar we tegen op 

kijken en het licht ontvangen.  

 

En in deze zee van jaloezie en pikorde, zijn er ook echte uitwisselingen, waar beide 

partijen baat hebben bij de transactie. De jongere persoon levert de energie en het 

podium, en de marginaal oudere gebruikt de energie van de uitwisseling naar zijn of haar 

eigen inzicht om verder uit te breiden; de oudere verlicht het onderwerp voor de jongere. 

De oudste vult aan of verdiept hun verlichting, de jongere ziet verder in de duisternis van 

de toekomst door de verlichting van de oudere, voor goed of slecht. We kunnen ons in 

beide gevallen richten door te volgen wat we willen zien of willen vermijden. 
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39. De Maan als Gevoel 

 

 
Gevoelens zijn de niet-manifeste (nog-niet tastbaar) Wil van het Zelf. Zij zijn het 

voorbeeld van de eerst kolkende vormen van wat uiteindelijk een feit kan worden van het 

leven.  

Zoals we allemaal weten, de Maan reflecteert het licht van de Zon. De Maan wordt hier 

gezien als de reactie of het geven van vorm in reactie op de impuls van de Zon of van de 

‘Wil’. De Zon trekt de vorm van het niet-manifeste, van de Maan zelf. Gevoelens 

signaleren beweging in de diepten van het leven, en de komende generatie van 

structuren van het bewustzijn, ego en maan structuren. We moeten ons openstellen voor 

onze gevoelens en ze naar het licht brengen. Ze zijn een systeem voor vroegtijdige 

waarschuwing van iets wat gaat komen of gebeuren.  

 

Het lichaam moet eerst openen voor gevoel. We voelen met een lichaam, met elk 
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lichaam. Er is geen evolutie mogelijk totdat er een lichaam is om door te evolueren, een 

manier om het gevoel of het leven zelf te ervaren. Dat betekent: gebruik het lichaam om 

te leven.  
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40. Eén, Niet Twee  

 
Jaren geleden, in een gesprek met een occulte geleerde, vergeleek hij verlichting met het 

hebben van een voet die nog steeds vast zit in papperig drijfzand en om met de andere 

vanuit dit drijfzand op vaste grond te stappen. Mijn punt voor hem was dat die voet (uit 

reikend) alleen staat, geen plaats (geen droog land) om tot rust te komen, alsof we een 

stap buiten onszelf zetten en het gevoel hebben dat onze ene voet vast zit. Dit is het 

gevoel dat we al hebben en je hebt een nieuw perspectief nodig dat alleen gebaseerd is 

op die ene voet die vast zit.  

 

Dat betekent: dat wij hebben geprobeerd om los te komen en nu beginnen we te 

genieten of te werken met de plakkerigheid en gaan zelfs verder om te plakken. Het 
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ironische van deze dingen is dat we de dynamiek van onze poging om er uit te stappen, 

ons in feite optrekt en we naar buiten komen met een zeker wrang gevoel voor humor. 

We stijgen op en zweven rond de aarde. Het momentum voert ons verder dan we hadden 

gewild.  
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41. Maan definitie 

De Maan is de baarmoeder en de Moeder van de Aarde. Het is de lymfatische vloeistof, 

de waterige stroom, het sap in de plant, distributie van kosmische krachten het embryo 

in de baarmoeder. Ze voedt de aarde, maar ze is ook bezitterig; zij kan verstikken en 

eindeloos het kind vast houden.  

 

Binnen de baan van de aarde, werkt de Maan meer samen met de zonne-energie van de 

Zon (Zelf). Met Volle Maan, zijn de gevoelens meer extravert of dominant door de 

objectieve geest. Buiten de baan van de aarde, volgt de maan de middelpuntvliedende 

aantrekkingskracht van Mars, terwijl binnen de baan reageert ze op de 

middelpuntzoekende aantrekkingskracht van Venus.  

Er is gezegd, in de astrologische literatuur, dat de Maan dat deel van de Zon is, dat is 

omsloten door Saturnus. Ik begrijp wat de auteur bedoelde, maar heb de neiging om te 
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denken dat de lichamen en dingen die de Maan produceert onder de heerschappij en het 

domein van Saturnus komen.  

 

De Maan omvat alles wat nog niet manifest is, de schoot waaruit dingen komen, de 

wereld van de gevoelens. Het licht van de Zon dringt door in de Maan- Aardesfeer, en 

zorgt voor hitte en warmte. De omringende atmosfeer van de Aarde werd door de oude 

astroloog-astronomen het ‘ondermaanse rijk’ genoemd, het traditionele idee van 

indirecte absorptie van het licht van de Zon door de Maan en de herverdeling van dat 

licht door de maandelijkse maan cyclus.  
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