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Waarom stap je soms ergens voor het eerst 

uit de trein en voelt het meteen vertrouwd? 

Of juist onprettig? 

Of spannend? 

Of ontspannend? 

Wat doet een plek met ons?

Zelf herinner ik me goed dat ik voor het eerst voet aan wal 
zette in Griekenland. Met een groepje vriendinnen en vrienden 
maakten we de oversteek vanuit Brindisi, Italië. Na een lange 
bootreis kwamen we aan in Patras, Griekenland. Patras is beslist 
niet de mooiste plek van Griekenland, maar voor mij was het 
liefde op het eerste gezicht. Een ‘dit is het’ gevoel, vermengd 
met een gevoel van veiligheid, vrijheid, blijheid. Alles was nieuw 
en toch vertrouwd. Op een camping aan de rand van Patras 
zetten we onze tentjes op en ergens in een achteraf straatje 
bestelden we kip en omelet, door een kip uit te beelden. Het 
plan was om zo snel mogelijk door te reizen naar één van de 
Griekse eilanden. Uiteindelijk bleven we bijna een week in 
Patras. We raakten bevriend met een groepje Grieken en er 
bloeiden zelfs liefdes op. Sindsdien zijn we allemaal nog vaak 
in Griekenland geweest. 

Zelf doen: www.astro.com
Je kunt deze techniek meteen zelf uitproberen op 
www.astro.com. Je kunt daar helemaal gratis je eigen persoon-
lijke wereldkaart maken. Deze kaart is interactief. Je kunt 
klikken op de kaart en dan verschijnt er een pop-up met een 
beschrijving van de betreffende locatie. Show more detail geeft 
een uitgebreidere beschrijving.

Dus: ga naar www.astro.com. Klik dan op free horoscopes en 
daarna op Astroclick Travel. Vul jouw geboortegegevens* in en 
je kaart verschijnt. Klik op de plek die jou interesseert, en lees 
de uitleg bij deze plek. 

* Om deze techniek toe te kunnen passen heb je wel je exacte 
geboortetijd, plaats en datum nodig. Het exacte tijdstip is heel 
belangrijk, omdat de aarde snel om haar as draait. Een afwijking 
van de geboortetijd van 10 minuten levert op de evenaar een 
afwijking op van circa 280 kilometer! 

Tekst: Myrthe Sardjoe (www.myrtherythmes.nl)

Astrologie 
voor op reis

Astrologie en locatie
De astroloog Jim Lewis bedacht een techniek genaamd 
Astrocarthography, waarmee je inzicht kunt verwerven in wat 
een plek precies met je doet. Dus inzicht in wat voor effect een 
bepaalde plek op jou heeft. Met deze techniek kun je er achter 
komen op welke plek je de grootste kans maakt om je grote 
liefde te ontmoeten, om maar iets te noemen. Maar ook welke 
plekken je beter kunt mijden. 

Hoe werkt Astrocarthography? 
Als astroloog werk je met een horoscoop. Je horoscoop is een 
plaatje van het zonnestelsel op het moment van je geboorte, 
met jou als middelpunt van dat zonnestelsel. 
Astroloog Jim Lewis bedacht vervolgens dat je ook een wereld-
kaart kunt maken waarop je de positie van de planeten projec-
teert. De plek waar bijvoorbeeld de planeet Venus loodrecht 
boven het aardoppervlak staat, markeer je. Op deze plek is de 
afstand tussen Venus en de aarde het kortst en zal de werking 
van Venus daarom waarschijnlijk het sterkst voelbaar zijn. Venus 
staat in de astrologie onder meer voor liefde. Ben je naar liefde 
op zoek dan zou de plek waar Venus precies boven staat dus 
een mooie startplaats kunnen zijn om je zoektocht te beginnen.


