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Een Stem en een Horoscoop
Werken op een bellijn

door Myrthe Sardjoe

Tijdens de ASAS dag in maart was het wel

duidelijk: Werken als astroloog voor een

bellijn is niet onomstreden. De vraag was

ofhet onder popastrologie valt en ofje

door de telefoon wel een deugdelijk

astrologisch consult kunt geven. En er

waren veel wagen over hoe dat dan

precies werh, werken yoor een bellijn. Op

uitnodiging van Liz Hathway schrijf ik

daarom hier over mijn bevindingen als

t e I efonis ch cons u lt er end as tr o lo o g.

Tijdens de ASAS dag in maart was het wel duidelijk:
Werken als astroloog voor een bellijn is niet
onomstreden. De vraag was of het onder popastrologie
valt en of je door de telefoon wel een deugdelijk
astrologisch consult kunt geven. En er waren veel
vragen over hoe dat dan precies werkt, werken voor een
bellijn. Op uitnodiging van Liz Hathway schrijf ik daarom
hier over mijn bevindingen als telefonisch consulterend
astroloog.

Om te beginnen: Niet elke bellijn is hetzelfde. Net als de
meeste mensen vind ik de werkwijze van AstroTV
discutabel. Niet alleen claimen ze met de naam AstroTV
dat hun product met name astrologie is (wat niet echt
waar is want er werken maar weinig astrologen voor
AstroTV), ook laten ze t'rjdens hun uitzending mensen

met heel heftige

bellen mensen die

graa verhaal kwijt willen. Die

even

expres in de wacht staan. En de beller betaalt daar dan
dik voor.
Er gaan geruchten dat sommige spirituele lijnen worden
geëxploiteerd door de seksindustrie. Of dat werkelijk zo
is, weet ik niet maar het zou me niet echt verbazen.
Veel lijnen zijn in ieder geval gelieerd aan elkaar. Ze
opereren onder een andere naam, maar als je contact
met hen zoekt, kom je steeds weer opnieuw uit bij
hetzelfde bedrijf.
lk heb besloten dat ik tenminste het gevoel wil hebben
dat de eigenaar van zo'n lijn enige affiniteit heeft met
astrologie en/of aanverurante zaken. Zo ben ik in
september 2008 begonnen bij Call2us en bij
Parahealing.
Call2us was een lijn waar mensen een luisterend oor
vonden voor hun verhalen. lk werkte op deze lijn als
'specialist' samen met een aantal coaches. Jammer
genoeg overleed begin februari de eigenaar van
Call2us, Humphrey Langhout, heel plotseling. Dat was
best een schok. Voor mijn werk bij Call2us heb ik
dientengevolge ook nooit betaald gekregen.

Parahealing wordt gerund door Gerrit. Op zijn lijn
werken paragnosten, helderzienden,
paardenfluisteraars, reiki-specialisten en mensen die
(tarot-)kaarten leggen.
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hart willen luchten.



De eerste maanden liep het goed en werd ik regelmatig
gebeld. Sinds januari is de lijn heel stil. Of dat door de
crisis komt of doordat eigenaar Gerrit door persoonlijke
omstandigheden zelf niet meer op de lijn aanwezig is en
nauwelijks meer adverteert, kan ik niet goed
beoordelen. Feit is wel dat ik in de maand mei door
helemaal niemand ben gebeld.
Daarom dus maar weer opnieuw gesolliciteerd. Deze
keer bij Helder lnzicht. Een bijzonder vriendelijke lnge
runt deze lijn. ln het kennismakingsgesprek vertelde ze
dat ze iedereen die voor haar wil werken, eerst een
proefconsult laat doen. Een vriendin van haar zou me
daarom bellen voor een consult. Na zo'n 20 minuten
meldde deze dat ze echt wel overtuigd was en dat ik
kon beginnen voor Helder lnzicht. Sindsdien heb ik weer
gemiddeld één telefonisch consult per dag. Afhankelijk
natuurlijk van of, en zo ja, hoe lang ik per dag ben
inlogd. Je bepaalt namelijk zelf de uren die je wift
werken. En je krijgt vervolgens betaald per minuut dat je
belt. Daarvoor log je in op de lijn waarvoor je werkt. Je
start je astrologieprogramma op en zet de computer op
stand-by. Op het moment dat iemand belt, activeer je
snel je programma en voer je de gegevens van de beller
in. En dan razendsnel aan de slag. lk begin met de
radix. Zeg daar wat over en vervolgens kijk ik naar de
transits. Meestal zie je aan de transits al

in een oogopslag waarover iemand belt.
Veel vragen gaan over de liefde: lk heb iemand
ontmoet... ik ben verliefd... mtjn man doet zo vreemd...ik
ben al zo lang alleen... wanneer ga ik iemand vinden?
Veel mensen bellen met heel heftige transits. En er
bellen mensen die graag hun verhaal kwijt willen. Die
even hun hart willen luchten.
Oud, jong, arm, rijk, geslaagd, wanhopig, getrouwd,
gescheiden, van het platteland of uit de stad. Zelfs uit
België bellen mensen. De drempel om te bellen is
duidelijk lager dan om een afspraak te maken voor een
'gewoon' consult. De kosten zijn lager en mensen
kunnen ophangen als ze het niks vinden. De anonimiteit
is voor veel mensen waarschijnlijk ook prettig.
De kracht van astrologie wordt naar mijn idee nog
duidelijker gedemonstreerd tijdens een telefonisch
consult, dan tijdens een gewoon consult omdat het gaat
om wildvreemde mensen, van wie je geen beeld hebt en
geen enkele achtergrond informatie. Het enige waar je

astrologie wordt

nstreerd tijdens

je duiding op kunt baseren, is dus een stem en een
horoscoop en dat werkt heel sterk. Bij een gewoon
consult ben ik nog wel eens geneigd om bepaalde
planeetstanden af te zwakken, omdat ik die niet zo vind
passen. Dan ben je dus niet volledig objectief en doe je
aan de astrologie eigenlijk geen recht. Tijdens een
telefonisch consult heb ik daar geen last van en dat
levert daarom veel betere resultaten op. Een
bijkomstigheid is dat ik vaak veel herken van mezelf in
de horoscoop van mensen die me bellen. Soms heb ik
dagen dat iedereen die ik spreek, net dezelfde transits
doormaakt. Of ik heb een week dat alle bellers de Maan
in het achtste huis hebben staan. Of ze hebben
allemaal dezelfde Ascendant. Dat vind ik wel mooi, hoe
dat werkt.
De duur van een gesprek is heel wisselend. Je hoort
eigenlijk al meteen aan het begin van het gesprek of
iemand de tijd heeft of dat hij of zij eigenlijk het liefst
binnen een paar minuten een antwoord wil hebben. Als
dat laatste het geval is, schiet ik nog wel eens in de
stress. Dan vraag ik diegene om een minuut of tien later
terug te bellen, zodat ik even de tijd heb om rustig te
kijken wat er speelt in de horoscoop. Als ik ergens over
twijfel of als het om een iets heel belangrijks gaat, doe
ik dat ook. Vaak is het tweede deel van het gesprek dan
een stuk rustiger en daardoor aangenamer.
Een enkele keer zit ik langer dan een uur met iemand
aan de telefoon. Zo'n lang gesprek is vaak met mensen
met wie het klikt en die op een kruispunt staan in hun
leven. Mensen die bezig zijn een beroepskeuze te
maken bijvoorbeeld. Het resultaat is dan bijna altijd een
volwaardig consult.
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