Rudhyar, Dane  -  interpretatie: Rudhyar, Dane
 
De hierna volgende interpretatie die aan de planeetstanden bij uw geboorte gegeven wordt, is gebaseerd op omschrijvingen van diverse beroepsastrologen.  De meeste verbanden tussen de kosmos en persoonlijke kenmerken zijn gekondenseerd uit subjektieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond.
________________________________________________________________
 
Eerst bekijken we de globale verdeling van de vier elementen in uw horoskoop.
 
aarde < 6
Het aardse bestaan stelt u voor zware problemen.  Het vergaren van de noodzakelijke materiële bestaansmiddelen is voor u een beslommering die u er liever niet bij zou hebben, en het zal u dan ook moeite kosten of gekost hebben een plaatsje in de wereld te veroveren.  Het positieve aspekt van deze energie-toestand is dat u uw spirituele en kreatieve aspiraties niet vlug zal laten inperken door stoffelijke beperkingen.
 
lucht > 40
U hebt een uiterst aktieve geest, en abstrakte denkbeelden vormen voor u weinig problemen.  U kan zaken objektief vanuit alle hoeken bekijken, hetgeen niet uitsluitend een pluspunt is: in sommige gevallen kan u te lang blijven "kijken" zonder daadwerkelijk iets met een idee te "doen".  Het regelmatig veranderen van omgeving is voor u aan te raden, om uw overaktief zenuwstelsel te ontladen.
 
 
Uit de kombinatie van de stand van de zon en de maan in hun tekens kan men reeds het fundament van uw persoonlijkheid afleiden:
 
zon in ram & maan in waterman
U bent vriendelijk en diep geïnteresseerd in mensen.  Uw zelfvertrouwen is groot en u wil zo onafhankelijk mogelijk zijn; routine is iets waar u de pest aan hebt.  U hebt een sterke behoefte aan sociale kontakten en intellektuele en kulturele groepsaktiviteiten.  Uw vooruitstrevende visie en uw aanpassingsvermogen maken dat u daarbij al gauw als een leidend figuur aanzien wordt.  U kan wel zeer plots van idee en stemming veranderen.
 
merkurius in vissen
Uw verstand wordt geleid door een soort hunkering, een diepe inspiratie.  Fantastische plannen die niet altijd in daden worden omgezet, zijn daar een uiting van.  U bent zeer ontvankelijk voor ideeën van anderen die op uw gevoel inspelen.  Deze verweving van gedachten en gevoelens maken u enerzijds gemakkelijk verward, maar laten u anderzijds toe dingen op een mooie manier te kunnen weergeven.
Vb.: Pierre Charles de Baudelaire, André van Duin, Charles Lindbergh.
 
venus in ram
Als minnaar bent u vurig en hartstochtelijk; u neemt het initiatief.  Uw droompartner moet geen huiselijk type zijn maar wel iemand die u warm kan maken voor uw idealen.  U bent niet sentimenteel en wil steeds een gevoel van vrijheid behouden in een relatie.
Uw artistieke smaak is modern; kunst hoeft voor u niet "mooi" in de klassieke zin te zijn, maar er moet een originele vonk van inspiratie, een "idee" inzitten.
Vb.: Harry Belafonte, Antonio Vivaldi, Raphael, Michelangelo, Rudolph Nureyev.
 
 
DE ASCENDANT (rijzend teken, kusp van het eerste huis)
(zeer afhankelijk van het juiste geboorte-uur!)
 
De ascendant zegt welke indruk men op anderen wil maken, de uiterlijke persoonlijkheid ("persona") die men wil ten toon spreiden voor anderen.
Na de zon en de maan is het wellicht een van de belangrijkste faktoren in de horoskoop.
 
ascendant in boogschutter
U heeft een open, eerlijke en extraverte persoonlijkheid.  Soms bent u evenwel grof.  U houdt van eenvoud.  U bent zeer energiek en houdt van beweging in de buitenlucht.  U neemt uw verantwoordelijkheid in uw eigen leven en wenst eveneens dat anderen "hun" verantwoordelijkheid opnemen.  U bent echter niet erg nuchter i.v.m.  uw idealen en ideeën.  U heeft een hekel aan alleen zijn en alle mogelijke vooroordelen.  Op anderen maakt u een vastberaden indruk, terwijl u eigenlijk voortdurend het ene ideaal voor het andere ruilt.
 

Rudhyar, Dane  -  interpretatie: Rudhyar, Dane
 
Uit statistisch onderzoek van diverse wetenschappers zijn verbanden gebleken tussen bepaalde horoskoopfaktoren en karaktertrekken.
Let dus op: de volgende uitspraken over uw horoskoop zijn niet als evangelie te beschouwen.  Het gaat om TENDENZEN die wel objektief vastgesteld zijn.
 
----------------------------------------------------------------
 
Vooral het onderzoek van Dr.Michel en Françoise Gauquelin op een groot aantal beroemde personen (sportkampioenen, politici, schrijvers enz.) is bekend.
Bij u komen echter geen van de door hen onderzochte faktoren voor.  Dit zou kunnen betekenen dat u geen uitgesproken voorkeur hebt voor één welbepaald beroep.
 
----------------------------------------------------------------
 
De Engelse professor Alan Smithers (Universiteit Manchester) voerde in 1984 een telling uit van zonnetekens bij verschillende beroepsgroepen (in een steekproef van 2,3 miljoen mensen).
Uw zonneteken bleek opvallend veel voor te komen bij:
atleten, tandartsen, automechanici, brandweermannen.
 
----------------------------------------------------------------
 
Drs. P.P.A.M. Kop van de universiteit van Amsterdam, telde in de Encyclopedia Britannica (1974) de zonnetekens van de daarin beschreven beroemdheden.  Hij vond voor uw zonneteken:
- signifikant veel: artiesten (akteurs,dansers,musici) (p<0.05);
- relatief veel: wiskundigen, uitvinders, kunstenaars;
- relatief weinig: archeologen;
- signifikant weinig: religieuze figuren (p<0.05).
 
----------------------------------------------------------------
 
Gunter Sachs publiceerde in 1997 een grootschalig onderzoek in Duitsland en Zwitserland.  Zijn statistieken zijn niet helemaal volgens de regels uitgevoerd, maar enkele uitschieters zijn toch het vermelden waard:
Rammen studeren blijkbaar niet graag, en zeker geen psychologie; wel tandheelkunde.
Ze zijn uitgesproken voor zelfstandige beroepen en tegen het werken als bediende of arbeider.
Onder de rammen vond hij opvallend veel landbouwers en onderwijzers.
Ze worden relatief dikwijls veroordeeld voor druggebruik.
 
----------------------------------------------------------------
 
Lee Romanov vergeleek voor een verzekeringsfirma het rijgedrag 100000 Canadese chauffeurs volgens de verschillende zonnetekens.
De politie van Chatham (Kent, GB) vergeleek 2000 gearresteerden in 2011.
Uw teken staat op de...
... 2de plaats wat betreft verkeersboetes, en de 4de plaats wat betreft het veroorzaken van verkeersongelukken.
Rammen werden beduidend meer dan gemiddeld gearresteerd (1ste plaats).
Let op: het aantal gearresteerden is niet noodzakelijk evenredig met het aantal misdadigers per teken.  Sommige tekens laten zich immers misschien moeilijker vangen dan andere!
 
----------------------------------------------------------------
 
Volgens onderzoek van H. von Klöckler (1927) hebt u in mindere of meerdere mate een temperament gelijkaardig aan de volgende typen:
                           -                 0                 +
Schilder:                                    |>>
Beeldhouwer:                                 |>
Dichter:                     <<<<<<<<<<<<<<<<|
Jurist:                                      |>>>>>>
Wiskundige/fysikus:                   <<<<<<<|
Chirurg/gynekoloog:                          |>>
Leraar:                                    <<|
Evang.geestelijke:                           |>>>>
Kath. geestelijke:                       <<<<|
Dief:                                   <<<<<|
Bedrieger:                                   |>>>>>>
Ongeval eigen schuld:                        |>>

Toelichtingen:
- "Bedrieger" = personen die VERVOLGD werden voor bedrog (die dus betrapt waren).  Idem dito voor "dief".
- "Ongeval eigen schuld" = mensen die in hun leven een zwaar ongeval meemaakten dat duidelijk uit eigen onvoorzichtigheid voortkwam.
 
De voorgaande analyse was gebaseerd op de standen van de zon, maan en merkurius tot jupiter in de tekens.
Ook bepaalde aspekten tussen planeten kunnen van invloed zijn:
 
merkurius driehoek saturnus
venus sextiel jupiter
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij dichters.
 
merkurius driehoek saturnus
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij leraars.
 
----------------------------------------------------------------
 
Dr. Suzel Fuzeau-Braesch (onderzoeksdirectrice van het CNRS) en Dr. Hervé Delboy hebben een persoonlijkheidstest van Eysenck en Wilson afgenomen bij 524 studenten (resultaten gepubliceerd in hun boek "Comment démontrer l'astrologie" in 1999).  Ze hebben dan de gemeten karaktertrekken vergeleken met de planeetposities.
Sleutelwoorden voor deze horoskoop zijn:
 
zon in ram
aktief*, insociabel**, zenuwachtig*, schuldgevoelens**, agressief**, niet avontuurlijk*, dogmatisch**
 
maan in waterman
geen schuldgevoelens**
 
mars in tweelingen
insociabel*, zenuwachtig*, agressief**
 
ascendant in boogschutter
insociabel*, zelfoverschatting*, niet avontuurlijk**
 
(*,**,*** = signifikant met drempel 10%, 5%, 1%)
 
Als men de skores kombineert van de zon, de maan, mars en de ascendant, bekomt men een totaal dat hier voorgesteld wordt:
                                                       5              0              5
.                                               -+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
1)           extraversie <-> introversie:
                  aktief <-> inaktief                                 |>>
                sociabel <-> insociabel                               |>>>>>>>>>>>>>>>>
                 durvend <-> voorzichtig                              |>>>>>>>
               impulsief <-> zelfbeheersing                           |>
               expansief <-> geremd                                <<<|
        verantwoordelijk <-> onverantwoordelijk                    <<<|
2)        emotionaliteit <-> stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel <-> zelfwaardering                          <|
            gedeprimeerd <-> gelukkig                               <<|
             zenuwachtig <-> kalm                         <<<<<<<<<<<<|
             geobsedeerd <-> geen obsessie                 <<<<<<<<<<<|
             afhankelijk <-> zelfstandig                            <<|
          hypochondrisch <-> gevoel van welzijn               <<<<<<<<|
         schuldgevoelens <-> geen schuldgev.                          |>>>>
3)              fermheid <-> soepelheid:
               agressief <-> vredelievend                <<<<<<<<<<<<<|
            overheersend <-> onderdanig                               |>>>>>>
               ambitieus <-> niet ambitieus                           |>>
            manipulerend <-> begrijpend                               |>>>>
            avontuurlijk <-> niet avontuurlijk                        |>>>>>>>>>>>>>>
              dogmatisch <-> flexibel                            <<<<<|

----------------------------------------------------------------
 

