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Een boom van een vent!!

Wat is uw levensboom?
Zo'n 20 eeuwen geleden domineerde de Keltische natuurfilosofie Noord-Europa. En uit
die tijd dateert ook de Keltische bomenhoroscoop. Deze horoscoop onderscheidt 21
boomsoorten, waarmee 21 mensentypes corresponderen. De geboortedatum geeft aan
welke boom uw levensboom is. Deze boom brengt u niet alleen geluk, maar geeft ook
inzicht in uw persoonlijkheid, gedrag en zelfs uw levensloop!
Het is bekend dat de Kelten een nauwe verwevenheid hadden met bomen. Het idee was
lang geleden dat bomen een verbinding hebben met mensen. Die samenhang is zelfs
dermate sterk dat ze bomen met mensen vergeleken. De takken, het hout, de wortels,
bladeren, voedingswijze, vruchten en wijze van voortplanten van iedere boom verschillen
weer iets van die van andere bomen. Door een ingewikkelde rekenmethode werd het jaar
opgedeeld in 36 periodes. Iedere periode 'krijgt' zijn eigen boom. Er zijn 17 verschillende
bomen. Iedere boom komt steeds twee of drie keer in het jaar terug. Deze bomen
vertellen iets over de persoon die in diezelfde jaarperiode is geboren. De verdeling van
bomen over het jaar is weergegeven in de bomencirkel. Naast de indeling van de 17
bomen zijn er vier bomen die toegekend zijn aan één specifieke dag: het zijn de eerste
dagen van de vier nieuwe seizoenen. Hierdoor komt het totaal van bomen die met
mensen corresponderen op 21.

APPELBOOM
23 DECEMBER - 1 JANUARI EN 24 JUNI - 4 JULI
Liefde. Hoewel de appelboom niet krachtig is gebouwd, bezit hij veel gratie, charme,
persoonlijkheid en aantrekkingskracht voor het andere geslacht. Altijd is hij bereid tot
avontuur of een flirt. Zijn hartstochtelijke wens is om liefde te geven en verliefd te zijn.
Kernwoorden: delen, open, sociaal, bemiddelaar, tolerant, hulpvaardig, verstrooid,
Filosofisch en fantasierijk.
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SPAR
2-11 JANUARI EN 5-14 JULI
Geheimzinnig. De aanblik van de spar is strak en koel. De spar heeft een buitengewone
smaak. In gezelschap valt hij op door zijn waardigheid, terughoudendheid en beschaafde
optreden. De spar heeft twee gezichten: de uitgesproken solist en de zich uitstekend aan
de omgeving aanpassende persoon. Kernwoorden: dol op mooi, humeurig, neiging tot
egoïsme, gesloten, kwetsbaar en trouw.
IEP
12-24 JANUARI EN 15-25 JULI
Gevoelens. De iep staat in de belangstelling vanwege zijn schoonheid. De iep is
bescheiden en zal niemand het leven zuur maken. Toch stelt hij hoge eisen en neemt
anderen hun fouten kwalijk. Rustig en beheerst wint hij makkelijk het vertrouwen van
anderen en even makkelijk krijgt hij erkenning voor zijn werk. De iep neemt graag de
leiding. Kernwoorden: eigenwijs, vergevingsgezind, vertrouwen, ietwat zonderling, eigen
leertempo, helder verstand, humoristisch en praktisch.
CIPRES
25 JANUARI -3 FEBRUARI EN 26 JULI - 4 AUGUSTUS
Trouw. De cipres is sterk, solide en krachtig gebouwd. Zijn buigzame karakter verlicht
zijn leven. Hij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn. Hij neemt het leven zoals het komt
en kan onder alle omstandigheden gelukkig en optimistisch zijn. Twee dingen zijn voor
de cipres belangrijk: een goed inkomen en veel waardering. Kernwoorden: zoeken naar
de zin van het leven, relativeren, niet uit het veld te slaan, vasthoudend, hekel aan
eenzaamheid, onstuimig in de liefde, welwillend en trouw.
POPULIER
4-8 FEBRUARI, 1-14 MEI EN 5-13 AUGUSTUS
Onzekerheid. De populier is zeer decoratief en wil graag bekeken worden. Hij komt niet
zeker over, moedig is hij alleen op beslissende momenten, zelfs dan is hij onzeker. Tijd
drukt populier altijd zwaar op de schouder Hij houdt niet van verrassingen en zal niet
makkelijk van partner of baan anderen. Van bekrompen en fanatiemensen moet de
populier niets hebben. Kernwoorden: behoefte aan een welwillende omgeving,
kieskeurig, eenzaam, gevoelig, pessimistisch, onrustig, kunstzinnig, organisator,
betrouwbaar.
CEDER
9-18 FEBRUARI EN 14-23 AUGUSTUS
Vertrouwen. De ceder is een machtige boom met een zeldzame schoonheid. verstaat de
kunst zich uitstekend aar passen aan alle omstandigheden, hoe wel hij zich graag met
het beste comfort omringt. De ceder kan zich gelukkig prijzen met een goede
gezondheid. Hij is niet schuchter en neigt ertoe op ander neer te kijken. Kernwoorden:
zelfverzekerd, vastbesloten, ongeduldig, reislustig, getalenteerd, trouw, optimistisch en
krachtig.
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DEN
19-28 FEBRUARI EN 24 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER
Kieskeurig. De den is zich bewust van zijn aantrekkelijkheid. Hij is een beetje op zichzelf
verliefd en omgeeft zich; graag met leuk gezelschap. Ondanks zijn schijnbare zwakte kan
de den goed weerstand bieden aan tal van verleidingen. Hij kan zijn leven aangenamer
maken. Kernwoorden: moedig, onbevangen, goede vriend, vluchtig in de liefde, zwaar op
de hand, organisator, vertrouwenwekkend en moedig.

TREURWILG
1-10 MAART EN 3-12 SEPTEMBER
Melancholie. De treurwilg is kunstzinnig aangelegd en houdt van het mooie in het leven.
Hij droomt van een mooi huis, luxe kleding en schoonheid. Hij reist graag en hangt erg
aan huis en familie. Twee zielen wonen in de treurwilg: de gevoelsmatige dromer en de
rusteloze wisselvallige. Kernwoorden: rechtschapen, goede vriend, koppig, veeleisend,
aan stemmingen onderhevig, intuïtief, onbegrepen en onderschat.
LINDE
11-20 MAART EN 13-22 SEPTEMBER
Twijfel. Hoe ouder de linde, hoe meer hij geniet van de warmte van verwanten en
vrienden. Rustig en gelaten neemt hij de dingen zoals ze komen. Moeheid, strijd en ruzie
passen niet bij zijn karaktertrekken zachtheid en toegeeflijkheid. De linde droomt van
een onbereikbaar leven in welvaart. Hij is vaak ontevreden en jammert en klaagt dan.
Kernwoorden: intelligent en getalenteerd, gebrek aan doorzettingskracht, religieus, geluk
in de liefde, twijfel en jaloezie.

HAZELAAR
22-31 MAART EN 24 SEPTEMBER - 3 OKTOBER
Pionier. De hazelaar is eerder opvallend dan indrukwekkend en oefent een merkwaardige
invloed uit op zijn omgeving. Zijn bescheidenheid en charme helpen hem de eigen doelen
te bereiken. Kernwoorden: begripvol, innemend, kan indruk maken, vernieuwend, op
veranderen gericht, strijder voor het algemeen belang, populair, manipulatief,
wispelturig, eerlijk, beweeglijk, intelligent.
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LIJSTERBES
1-10 APRIL EN 4-13 OKTOBER
Fijngevoeligheid. De schijnbare tederheid van de lijsterbes is bedrog; hij is sterk,
volhardend en handhaaft zich in beproevingen. Hij trekt zich het leed van anderen aan.
Hij is geen egoïst. Toch kijkt iedereen hem aan en heeft hij de touwtjes in handen.
Kernwoorden: wereldverbeteraar, levenslustig, veranderlijk, onrustig, kunstzinnig,
verrassend en hartstochtelijk in de liefde.

ESDOORN
11-20 APRIL EN 14-23 OKTOBER
Eigenzinnigheid. De esdoorn is geen alledaags mens. Hij valt op door fantasie en
originaliteit. Enerzijds schuchter en terughoudend, bezit de esdoorn anderzijds een
enorme eerzucht, trots en zelfrespect met een niet te stuiten verlangen naar nieuwe
ervaringen. Kern voel en verstand is voor de vijgenboom belangrijk. Kernwoorden:
gevoelig voor vleierij, persoonlijkheid, wilskrachtig, intelligent, onafhankelijk en
betrokken.
NOTENBOOM
21-30 APRIL EN 24 OKTOBER - 11 NOVEMBER
Hartstocht. De notenboom heeft een onbuigzaam karakter, vreemd en vol
tegenstellingen. Vaak egoïstisch, agressief en ontoegeeflijk: tegelijkertijd edel en breed
geïnteresseerd. De notenboom is niet altijd geliefd maar wordt vaak bewonderd en geniet
een groot gezag. Kernwoorden: werklustig, doorzetter, geniaal strateeg, vlijtig en
ambitieus, jaloers in de liefde en daarin gepassioneerd.
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KASTANJEBOOM
15-24 MEI EN 12-21 NOVEMBER
Eerlijkheid. De kastanjeboom bezit een niet-alledaagse schoonheid. Hij is innemend voor
wie hem wil leren kennen. Hij wil niemand beïnvloeden en heeft een groot
rechtvaardigheidsgevoel, is levendig en kan zich met hart en ziel inzetten. De
kastanjeboom is een geboren diplomaat. Kernwoorden: prikkelbaar, weinig
zelfvertrouwen, kritisch, berekenend in de liefde, familie-mineded, conflictvermijdend,
afhankelijk van omstandigheden.

ES
25 MEI - 3 JUNI EN 22 NOVEMBER - 1 DECEMBER
Eerzucht. De es heeft een bijzonder bekoorlijk karakter en is daardoor zeer geliefd. Op
grond van zijn levendige karakter, impulsiviteit en verlangen doet hij steeds wat hij voor
juist houdt. Van kritiek trekt hij zich niets aan. Kernwoorden: intelligent, stralend,
hulpvaardig, zoekend naar het ongewone, egoïstisch, trouw, optimistisch en voorzichtig
in de liefde.
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HAAGBEUK
4-13 JUNI EN 2-11 DECEMBER
Vredestichter. De haagbeuk heeft een koele schoonheid. Hij besteedt veel aandacht aan
zijn uiterlijk en bezit een goede smaak. Zijn leven is beheerst en gedisciplineerd maar
diep van binnen sluimeren vele wensen. De haagbeuk zoekt warmte, erkenning en
bewondering. Kernwoorden: accepteren, aanpassingsvermogen, vergevingsgezind,
fantaseert graag, tikje ontevreden en wantrouwend.
VIJGENBOOM
14-23 JUNI EN 12-21 DECEMBER
Sentimentaliteit. De vijgenboom is een iets eigenzinnige persoonlijkheid die niet bij
iedereen goed ligt. Hij is onafhankelijk in zijn oordeel en duldt geen tegenspraak. Het
evenwicht tussen gevoel en verstand is voor de vijgenboom belangrijk. Kernwoorden:
levensgenieter familie-minded, langdurige vriendschappen, optimist, wispelturig in de
liefde, humoristisch en soms lui.

EIK
21 MAART
Doorzetter. De eik is vol levenskracht, mooi en kent geen onzekerheid. Naast kracht is er
veel moed die op trots is gebaseerd. De eik is zich bewust van gevaar en wint altijd. Hij
gaat graag tegen de stroom in en put hieruit nieuwe kracht. Kernwoorden: tolerant,
vrijheid, gastvrij, onafhankelijk, houdt niet van veranderingen, snel verliefd, egoïstisch,
praktisch, een doener.
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BERK
24 JUNI
Creativiteit. De berk is levendig, aantrekkelijk en elegant. Hij is dankzij zijn sympathie en
vriendelijkheid een graag geziene gast. De berk is bescheiden en omstandigheden.
verlangt niet veel. Hij houdt van het leven in de natuur en kan zich makkelijk aanpassen.
Kernwoorden: trouw en duurzaam, in de liefde niet erg hartstochtelijk, rust tevredenheid,
intelligent en creatief.
OLIJFBOOM
23 SEPTEMBER
Wijsheid. De olijfboom gaat onopvallend te werk. De zon en warmte brengen hem tot
leven. De olijfboom is discreet en tolerant. Kernwoorden: vrolijk, rustig, uitgesproken
rechtsgevoel, inlevingsvermogen, gezelschap van wijze mensen, tolereert in de liefde
veel vrijheid van de partner.

BEUK
22 DECEMBER
Schepper. De beuk is mooi, edel en besteedt veel aandacht aan zijn uiterlijk. Hij bewijst
een goede smaak te hebben, zowel qua kleding als qua woning. Hij mag gerust
materialistisch worden genoemd. De beuk is goed georganiseerd, praktisch en realistisch.
Kernwoorden: goede leidinggevende, weegt voors en tegens goed af, blinkt niet uit in
fantasie, huiselijk en streeft naar rijkdom en geluk.
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