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Lezing van Faye Blake met als thema: wat is mijn roeping?
In een goedgevulde zaal gaf Faye een boeiende lezing over wat ons allemaal weleens
bezighoudt: onze roeping.
In tegenstelling tot vroeger is er tegenwoordig ontzettend veel keuze in banen. Dat maakt het
voor het individu moeilijk om het werk te vinden waarvan je droomt of die je zoekt, maar nog
niet weet welke dat is. Werk waarin je het gevoel hebt dat dit de bestemming is waarvoor je in
de wieg bent gelegd en waarin je je hart kunt leggen: je roeping. Faye citeerde daarbij
Josphine Baker om dit beeldend uit te drukken:“what you do with joy as if you had fire in
your heart, the devil in your body.”
Faye hanteert bij de bepaling van iemand’s roeping of ideale baan een paar zwaarwegende
astrologische factoren.
Zo duidt een stellium in een horoscoop bijvoorbeeld op iemand’s sterke punten. De roeping
wordt bepaald door de Zon en de aspecten daarop, terwijl bij de manier hoe dingen worden
aangepakt naar Mars en de elementen gekeken moet worden.
Als mensen Faye vragen naar een baan dat het beste bij hen past, hanteert zij een apart,
matrix-achtig model. Zij gaat daarbij uit van de stelregel dat een baan waarin je je hart kunt
leggen niet zozeer te vinden is in bijvoorbeeld het tiende Huis, maar in de plaatsing en
aspecten van je Zon. De Zon staat symbool voor het hart en voortbouwend hierop betekent dit
dat de plaatsing van de Zon en de aspecten die het maakt aangeven waarin je je hart kunt
leggen, dus waar je kunt ‘schijnen’. Om één en ander te demonstreren maakte zij gebruik van
de horoscopen van David Bowie en Bernie Sanders.
Frappant vond ik dat Faye in haar systeem ook halfvierkanten en quintielen gebruikt.
Onderscheid tussen harmonische en disharmonische aspecten maakt zij daarbij niet.
Alles bij elkaar een geslaagde avond, een avond met een interessant verhaal dat uitblonk in
een originele denkwijze en aanpak.
Voor mij was het helemaal top toen Faye er op het einde van de avond nog op wees dat als je
van plan bent een website te bouwen, je dan moet denken aan de kleuren die corresponderen
met de tekens van Zon, het AC en MC, de punten die van belang zijn om jezelf uit te dragen.
Die tip kwam voor mij als geroepen, want laat ik nou net van plan zijn geweest om een
website voor mijn astrologieschool op te zetten. Bedankt, Faye!

