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In dit boek vind je een compleet persoonlijkheidsover-
zicht voor alle geboortedagen van het jaar. Het is meer
dan een gewone horoscoop en verschaft inzicht in de

unieke kenmerken van elke dag. We hebben gebruikgemaakt
van onze kennis van de astrologie, psychologie, numerologie
en sterren, en pas na het samenvoegen van al deze disciplines
hebben we deze uitgebreide dagprofielen samengesteld. Geen
enkele dag kent dezelfde kosmische krachten als een andere en
om die reden is elke dag uniek en speciaal. Elk dagprofiel geeft
interessante informatie over jezelf en je toekomst, en de verlei-
ding is natuurlijk groot om ook de geboortedagen van vrien-
den, familieleden en collega’s op te zoeken. Je krijgt veel meer
inzicht in je mogelijkheden en potentieel en in het karakter en
de motivatie van de mensen om je heen.

Astrologie en numerologie zijn symbolische talen die de
relatie tussen mens en universum onderzoeken. Ze geven ons
een indicatie van onze plaats in de kosmos.

Sinds het begin van onze geschiedenis is de mens zich
bewust van de krachten en cycli van de natuur. Deze natuur-
lijke cycli en kosmische ritmes oefenen invloed uit op elk
levend organisme. Hoewel de sterren zich buiten ons eigen
zonnestelsel bevinden, hebben ook zij invloed op ons. Ze spe-
len al sinds mensenheugenis een belangrijke rol in de astrolo-
gie. In dit boek maken we je bekend met moderne interpreta-
ties van de invloed van sterren op de dagen van de jaarlijkse
cyclus van de zon.

Astrologie en numerologie zijn manieren om deze invloe-
den te interpreteren en om te laten zien welk effect deze cycli
hebben op onze levens. Tot de vele facetten van de astrologie
behoren astronomie, symbolisme, psychologie, natuurkunde
en geometrie, terwijl numerologie ingaat op de theorie dat
getallen zowel kwaliteit als kwantiteit in zich verenigen. Al
deze sterke interpretatiemethoden zijn in dit boek samenge-
bracht voor een uniek, dagelijks en diepgaand profiel.

Dit boek bevat twee manieren om de jaarlijkse cyclus van
de Zon te berekenen. Het astrologische jaar begint op 21
maart, bij 0 graden van Ram, terwijl het numerologische jaar
is gebaseerd op de westerse kalender en begint op 1 januari.
Deze twee zonnejaren onthullen samen de holistische visie van
de astronumerologie die leidt tot een diep psychologisch
inzicht in elke geboortedag.

Overtuigende astrologische praktijken zijn gebaseerd op
een enkel moment in tijd en ruimte, waardoor elke horoscoop
symbolisch gezien uniek is. Hoewel astrologen gebruikmaken
van het exacte jaar, de datum, tijd en plaats van geboorte om

tot een horoscoop te komen, verwijst de populaire astrologie
alleen naar de twaalf tekens van de dierenriem. Deze verdeling
van het jaar in twaalf categorieën kan samen met de planeten
worden gezien als het ABC van de astrologie.

De Zon bevindt zich in het centrum van ons zonnestelsel
en de planeten cirkelen daar, samen met de aarde, omheen. De
Aarde maakt twee belangrijke cirkels, namelijk om zijn eigen
as en tegen de richting van de klok in om de zon. Het draaien
om de eigen as zorgt voor de cyclus van dag en nacht. Vanuit
een geocentrisch oogpunt (vanuit de Aarde gezien) beweegt de
Zon van de oostelijke horizon naar de westelijke horizon. De
reis van de Zon tegen een achtergrond van de sterren in de
twaalf constellaties markeert een weg die de ‘eclips rond de
aarde’ wordt genoemd. De aardas draait niet alleen, maar
hangt ook schuin, waarbij de Noordpool op bepaalde tijden
van het jaar naar de Zon toe en op andere tijden van de Zon
af is gekeerd om voor de vier klimaatvariaties te zorgen die wij
‘seizoenen’ noemen. De vier momenten worden doorgaans de
‘lente-’ en ‘herfstequinoxen’ genoemd en de ‘zomer-’ en ‘win-
terzonnewende’. In de astrologie worden deze vier verdelingen
van het jaar de ‘vier kardinale punten’ op de dierenriem van
360 graden genoemd. Het astrologische jaar begint in het
voorjaar op 0 graden Ram; de zomerzonnewende vindt plaats
op 0 graden Kreeft; de herfst is 0 graden Weegschaal en de
winter 0 graden Steenbok. Omdat de dierenriem is verdeeld in
twaalf gelijke delen van dertig graden, worden de vier kardi-
nale tekens van de dierenriem gevolgd door de vier vaste
tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. De vier veran-
derlijke tekens Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen
completeren de dierenriem.

De dierenriem is verdeeld in twaalf afzonderlijke tekens,
maar in de gevorderde astrologie worden deze tekens nog ver-
der onderverdeeld, waarbij elk deel wordt geassocieerd met
andere krachten. De twaalf tekens worden verdeeld in derden
die ‘decanaten’ worden genoemd. Elk decanaat beschrijft tien
graden van de dierenriem, waarbij de drie decanaten van het
teken fungeren als een subinvloed die de kwaliteiten van het
teken compleet maken. Elk decanaat wordt geassocieerd met
nog een ander teken en een planeet. In dit boek vind je niet
alleen het teken waaronder je geboren bent, maar ook je deca-
naat.

Omdat de Zon elk jaar ongeveer naar hetzelfde punt
terugkeert, verwijzen astrologen naar iemands geboortedag
met ‘zonneterugkeer’. Door elk van de twaalf tekens van de
dierenriem in dertig afzonderlijke graden te verdelen en er
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numerologie en sterren bij te betrekken, creëert dit boek een
verbinding tussen de twaalf tekens van de dierenriem en de
complexe kunst van de astrologie.

We hebben ook een speciaal hoofdstuk opgenomen waarin
de lezer zijn karakter en toekomst nog verder kan onderzoeken
met behulp van numerologie. Dit omvat het berekenen van
holistische getallen en het doen van voorspellingen met behulp
van persoonlijke jaargetallen.

De geboortedagprofielen
Elk geboortedagprofiel geeft specifieke inzichten in de kenmer-
ken van elke dag. Het profiel voorziet in algemene kennis over
planetaire en numerologische configuraties samen met zonne-
teken, -graad en -decanaat die het zonneteken verder een eigen
karakter geven door de subinvloeden toe te voegen van een
ander teken en een planeet.

We hebben ook progressie, een astrologische voorspelling,
toegevoegd. Astrologen maken regelmatig gebruik van zonne-
progressies om belangrijke jaren in iemands leven aan te geven.
Deze keerpunten in iemands persoonlijke ontwikkeling komen
gemiddeld zo’n drie keer in iemands leven voor, als de Zon in
een ander teken komt.

De sterke en zwakke kanten in iemand worden onthuld in
het stukje ‘Je geheime ik’. Bij elke geboortedag staan ook de
carrièrekansen genoemd, samen met een lijst van beroemdhe-
den die op dezelfde dag jarig zijn.

In elk profiel geven we je inzicht in de numerologie van je
geboortedag. Elke dag beschrijft de kwaliteiten van je getallen
en deze getallen worden verder beschreven door de kwaliteiten
van de numerologie van de maand. Hoewel je dag- en maand-
numerologie een belangrijke rol spelen in het leren kennen van
je karakter, zijn ze ondergeschikt aan je persoonlijke holistische
getal dat je hele leven en elk aspect van je karakter beïnvloedt.
Om je karakter te leren kennen moet je dus niet alleen je dag-
en maandnumerologie lezen, maar ook je holistische getal, dat
duidelijk wordt omschreven in de inleiding van dit boek. Als je
de numerologie van elk jaar wilt leren kennen, kun je je per-
soonlijke jaargetal uitrekenen. Dit wordt eveneens uitgelegd in
de inleiding.

In elk dagprofiel staat informatie over liefde en relaties, en
worden specifieke data en categorieën mensen genoemd waar-
mee de lezer mogelijk een karmische verbinding, ideale liefdes-
relaties, vriendschappen en partners kan vinden. Hoewel we
heel wat geschikte partners hebben opgenomen, zijn de lijsten
niet volledig. Je kunt dus best een relatie hebben met iemand
die niet voldoet aan wat er in dit boek staat.

Elk geboortedagprofiel geeft ook informatie over de bijzon-
dere, sterke invloed van de sterren langs het pad van de jaar-
lijkse zonnecyclus. Verschillende sterren kunnen je geboortedag

beïnvloeden, maar mogelijk waren er die dag ook geen sterren
die sterk genoeg waren of dicht genoeg bij de locatie van de
Zon stonden om aan de Zon gerelateerde invloed uit te kunnen
oefenen. Alle sterren die dat wel konden, zijn in het boek
genoemd. En je vindt hier ook de belangrijkste sterreninvloed.
Vanaf bladzijde 795 volgt er een appendix waarin je alle ster-
ren uit je lijst kunt opzoeken. Als je nog verder in de astrologie
duikt, merk je dat sommige sterren, zelfs als ze niet gerelateerd
zijn aan de stand van de Zon op je geboortedag, wel verbon-
den zijn met de standen van de planeten op die dag. Wij hopen
dat je nog meer wilt leren en meer te weten wilt komen over de
rijkdom van de sterren.

Speciale inzichten in de kenmerken van elke dag komen
verder aan de orde bij de numerologie van die dag. Deze wor-
den aangevuld met de interpretaties van het getal van de
maand.

Door onze expertise in één boek samen te brengen, hopen
we je een zo uitgebreid mogelijk instrument aan te reiken dat je
kunt gebruiken om je persoonlijkheid te ontdekken. We hebben
geprobeerd vele jaren van onderzoek, ervaring op het gebied
van complexe horoscopen en duizenden voorbeelden van
karakterprofielen samen te voegen om je meer inzicht te geven
in je eigen karakter, mogelijkheden en potentieel en in die van
anderen. Ga nu met ons mee naar de dagen van het jaar. Elke
dag begint zoals iedere persoon begint: uniek en veelbelovend.
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VASTE STER

Naam ster: Pelagus, ook Nunki
genoemd

Positie: 11°15’-12°21’ Steenbok
tussen 1930 en 2000

Helderheid: 2
Kracht: ★★★★★★★★

Baan: 2°10’ 
Constellatie: Sigma Sagittarius
Geschikte dagen: 1, 2, 3, 4, 

5 januari
Sterkwaliteiten: Mercurius/Jupiter
Beschrijving: een ster op de vin van

de boog in de hand van de
Boogschutter

BELANGRIJKSTE INVLOED

VAN DE STER

De invloed van Pelagus schenkt liefde
voor oprechtheid, een sterk karakter
en direct, assertief gedrag. Deze ster
zorgt voor vastberadenheid om suc-
ces te boeken en een goed gezond
verstand te ontwikkelen. Pelagus sti-
muleert iemand onderwijs te volgen,
vooral in natuurwetenschappen, filo-
sofie, geschiedenis en spiritualiteit.
Deze ster wijst ook op een openhar-
tige persoonlijkheid en krachtige
overtuigingen.

Gekoppeld aan de positie van de
Zon biedt Pelagus creativiteit en een
overvloed van ideeën, een hogere,
invloedrijke openbare functie en een
goed gezinsleven. Je kunt zelf een
naam opbouwen en ook al ben je
soms betrokken bij complexe situa-
ties, je komt er gewoonlijk onge-
schonden uit.
• Positief: hoger onderwijs, gezond

verstand, liefde voor de waarheid
• Negatief: controversieel, misluk-

king door oneerlijkheid

ZON: STEENBOK

DECANAAT: STIER/VENUS

GRADEN: 9°-11° STEENBOK

MODUS: KARDINAAL

ELEMENT: AARDE

1 januari
De invloed van je geboortedag wijst erop dat je een ambitieuze en realistische
Steenbok bent die het liefst een machtspositie bekleedt. Zelfbeheersing en een
grote doelgerichtheid zijn belangrijke sleutels tot je succes en geluk; zonder die

eigenschappen ben je misschien rusteloos en ontevreden. Je bezit een enorm potentieel voor
geïnspireerd leiderschap als je je verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat.

Met de subinvloed van je decanate heerser, Stier, heb je de kracht om je doel te bereiken
als je eenmaal voor een bepaalde procedure kiest, ook al kan dat lang duren. Je bent prak-
tisch, weet goed vol te houden en kunt heel hard werken als je in een project of activiteit geïn-
teresseerd bent. Je bent loyaal en toegewijd en kunt grote offers brengen voor wat je wilt berei-
ken. Je hebt waardering of talent voor drama en je kunt dat ontwikkelen voor je plezier en
ontspanning. Je moet echter misschien oppassen dat je niet bazig of zelfzuchtig wordt, want
dat kan je geluk bederven. 

Vanwege je veelzijdigheid en dorst naar verandering ben je mogelijk in allerlei onderwer-
pen geïnteresseerd. Je bent slim en leergierig, en voelt je dan ook aangetrokken tot intelligente
mensen. In je jonge jaren ontwikkel je een onafhankelijke houding, die je je hele leven
inneemt. Je staat erom bekend geen adviezen aan te nemen en kunt soms koppig of obstinaat
zijn. Het is een uitdaging voor je boven onbeduidende emotionele overwegingen uit te stijgen
en ideale liefde door dienstverlening uit te drukken.

Voor je negentiende neem je je levenshouding waarschijnlijk heel serieus. Na je twintig-
ste, als de Zon in Waterman komt, word je minder beïnvloed door de meningen van anderen
en onafhankelijker, en druk je graag je individualiteit uit. Vrienden en maatschappelijke of
humanitaire kwesties kunnen een grotere rol in je leven gaan spelen. Op middelbare leeftijd
moet je je doelen hebben vastgesteld om frustratie en ongeduld te voorkomen. Op je vijftigste
is er weer een keerpunt, als de Zon in Vissen komt. Dan valt de nadruk op je grotere gevoe-
ligheid. Je zult ontvankelijker en fantasierijker zijn of kunt de drang voelen je creatieve talen-
ten te ontwikkelen. Door te leren op je intuïtie te vertrouwen ontwikkel je zelfverzekerdheid
en krijg je een duidelijker visie.

Je geheime ik
Hoewel je innerlijke kennis, adeldom en trots bezit, kun je ook diep vanbinnen het gevoel heb-
ben dat je niet goed genoeg bent, en dat brengt je vaak tot goede prestaties. Als je je onzeker
over jezelf voelt, kun je proberen andere mensen of situaties te overheersen. Misschien moet
je onderkennen dat je populair of geaccepteerd wilt zijn, ook al kun je daardoor in verlegen-
heid komen. Elke strijd die je levert, draagt echter bij aan je zelfvertrouwen. Je krijgt kracht
door een realistische waardering van je talenten en beperkingen, en begrip voor de kracht van
je potentieel.

Je hebt misschien als kind verdedigingen in je leven opgebouwd, maar naarmate je ouder
wordt kun je luchthartiger worden. Je hebt veel harde lessen geleerd en wordt nu je eigen auto-
riteit, zeer onafhankelijk en vastberaden.
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JE BIJZONDERE PERSOON

Je vindt misschien stimulerend gezel-
schap en geluk onder degenen die
op de volgende data geboren zijn.

Liefde en vriendschap: 9, 30 jan.;
7, 28 feb.; 5, 26 mrt.; 3, 24 apr.; 1,
22, 30, 31 mei; 20, 28, 29 juni; 18,
26, 27 juli; 16, 24, 25 aug.; 14, 22,
23 sep.; 12, 20, 21 okt.; 10, 18,
19 nov.; 8, 16, 17, 29 dec.

Gunstig: 4, 6, 8, 21 jan.; 2, 4,
19 feb.; 2, 17 mrt.; 15 apr.; 13 mei;
11 juni; 9 juli; 7 aug.; 5 sep.; 3 okt.;
1 nov.

Fatale aantrekkingskracht: 1, 2,
3, 4, 5 juli

Uitdaging: 25 jan.; 23 feb.; 21,
31 mrt.; 19, 29 apr.; 17, 27 mei;
15, 25 juni; 13, 23 juli; 11, 21 aug.;
9, 19 sep.; 7, 17 okt.; 5, 15 nov.;
3, 13 dec.

Zielsverwanten: 2, 13 jan.;
11 feb.; 9 mrt.; 17 apr.; 5 mei; 
21 nov.

Werk & roeping
Je bent gezaghebbend en onafhankelijk, hebt bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten en
bent graag in een machtspositie. Je bent intuïtief en slim, en kunt de motivatie van andere
mensen doorzien. Met je zakelijke vaardigheden en ondernemingsgeest ben je gewoonlijk
zelfstandige of je werkt als kunstenaar, politicus of regisseur. Bij een bedrijf ben je over het
algemeen manager of afdelingshoofd. Met je vermogen om in alle soorten creatieve en zake-
lijke ondernemingen uit te blinken werk je vooral graag bij grote organisaties en overheidsin-
stellingen, waar je je leidinggevende eigenschappen kunt tonen. Je bent gewoonlijk gespeci-
aliseerd en hebt een erkend beroep in plaats van gewoon een functie te hebben. Je bent ijverig
en toegewijd, maar moet leren rekening te houden met de behoeften van anderen.

Beroemde mensen die op dezelfde dag geboren zijn als jij, zijn het hoofd van de FBI 
J. Edgar Hoover, actrice Dedee Pfeiffer, zanger Dries Roelvink, schrijver J.D. Salinger en
nieuwscorrespondent Charles Schwietert.

Numerologie
Je geboortedag wijst op een groot verlangen zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Met een
geboortedag op de eerste ben je vaak individualistisch, innovatief en moedig, en heb je veel
energie. De pioniersgeest van deze dag stimuleert je je eigen beslissingen te nemen of je eigen
weg te gaan. Je bent vol enthousiasme en originele ideeën en wijst vaak anderen de weg. Met
een verjaardag op de eerste moet je misschien ook leren dat de wereld niet om jou draait. De
subinvloed van de eerste maand geeft aan dat je creatief en heel intuïtief bent en een opmerk-
zame en idealistische aard hebt. Je bent geïnspireerd en vastberaden en hebt een sterk karak-
ter. Gewoonlijk geef je graag bevelen en dat doe je ook liever dan ze te krijgen. Als je het
moeilijk vindt je gevoelens uit te drukken, kun je koel of onverschillig overkomen. Leer op je
krachtige intuïtie te vertrouwen en koester geen negatieve gedachten. Misschien moet je leren
compromissen te sluiten door te voorkomen dat je onbuigzaam of onvermurwbaar wordt.

• Positief: leiderschap, creatief, progressief, sterk, optimistisch, krachtige overtuigingen,
competitief, onafhankelijk, sociaal

• Negatief: jaloers, egoïstisch, vijandig, slechte zelfbeheersing, ongeduldig

Liefde & relaties
Je bent intelligent en snel van begrip, maar je raakt gauw verveeld en hebt behoefte aan afwis-
seling en avontuur in je sociale leven. Je wordt aangetrokken tot vindingrijke mensen en kunt
een trouwe vriend of partner zijn. Met je sterke persoonlijkheid heb je gewoonlijk een hekel
aan domoren, maar je kunt heel charmant zijn als dat nodig is. Met je behoefte aan kennis,
orde en zekerheid kun je een goede ouder zijn, maar je moet misschien oppassen dat je niet
dominant wordt over je geliefden. Houd zoveel van jezelf als nodig is, dat zit praktische over-
wegingen niet in de weg. Maar hoe meer genegenheid jegens anderen je laat blijken, des te
beter.
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