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Het uur met Aedith vloog voorbij. En dat we nog lang niet waren uitgepraat, werd me na afloop 

meteen duidelijk. Aedith vertelde me toen hoe prettig het voor ouders is om de horoscoop van hun 

kinderen te kennen. Het omvat namelijk concrete aanwijzingen voor de begeleiding van een kind. 

Kortom, er was meer dan voldoende gespreksstof. 

Ik deel mijn belangrijkste opstekers met je. 

▪ Onze geboortehoroscoop omvat aanwijzingen voor de unieke zielsmissie van ieder mens. In 

astrologentaal heet dit het Pars Fortunae. Aedith noemt dit het zielsmissiepunt omdat het 

richting geeft aan datgene wat je diepe vervulling geeft.  

▪ De zielsmissie is datgene wat we hier op aarde willen doen om bij te dragen aan het geheel. 

En die bijdrage kan echt van alles zijn; van putjesschepper tot een zangcarrière (zoals Britney 

Spears). 

▪ Naast zielsmissie, hebben we ook te maken met zielstaken, zielsdoelen en zielsvisie. Wat 

hiervan de verschillende betekenissen zijn, legt Aedith glashelder uit tijdens ons gesprek. 

▪ De expressievorm van de zielsmissie hangt af van het bewustzijnsniveau van de 

persoonlijkheid en verandert vaak tijdens een aards leven. Hoe groot de verandering in 

expressie kan zijn, illustreert Aedith aan de hand van de film The Wolf of Wall Street 

(gebaseerd op het leven van Jordan Belfort, eerst frauduleus effectenmakelaar, nu auteur en 

motivatiespreker). 

▪ We leven onze zielsmissie vaak onbewust. En ook hoeven we onze zielsmissie helemaal niet 

te leven. Op zielsniveau zijn alle ervaringen en keuzes oké.  

▪ Je voelt dat je je zielsmissie leeft als ‘alle puzzelstukjes op zijn plek vallen’. Vaak moeten we 

wel eerst onze angsten overwinnen. 

Ik heb genoten van mijn gesprek met Aedith omdat ze zoveel informatie met me deelde en dat op 

zo’n heerlijk concrete manier. 

 


