
 

   
VUUR  +  INSPIRATIE, DAADKRACHT 
 

 
AARDE  - HANDELEN, PRAKTIJK 
 

 
LUCHT  +  DENKEN, COMMUNICATIE 

 
WATER   -   INTUÏTIE, VOELEN 

 
RAM  INITIATIEF 
 
Spontane energie en wilskracht, actie, 
moed, directheid, initiatiefrijk, 
ondernemend, sportief, uitdaging 
zoekend, puur, ongepolijst, tactloos, grof, 
boers, agressief,  roekeloos. 
 Ik wil mijzelf kunnen uiten 
 Ik volg mijn directe gevoel 
 Ik ga ergens voor 

 

 
STIER   ZEKERHEID 
 
Materiele bronnen, voedsel, landbouw, 
bezittingen, werkzaamheid, doorzettings-
vermogen, praktisch, concrete 
resultaten, geduldig,  koppig, 
materialistisch, afgestompt,  dom. 
 Ik heb tijd nodig   
 Ik creëer graag iets moois 

 Ik denk tevoren goed na 

 
  COMMUNICATIE 
 
Snel denken, intelligent, flexibel, 
verzamelt informatie, kent veel mensen, 
gezellige prater,  (onder)handelen, 
doceren, oppervlakkig, waarheid is 
flexibel, in het hoofd zitten. 
 Ik ben overal en nergens 
 Ik ga met veel mensen om 

 Ik ben steeds in beweging 

 
  VEILIGHEID 
 
Invoelend, meelevend, zorgzaam, 
behoedzaam, huiselijk, sterke band 
moeder, beschermen, verbinden, 
afstemmen op,  verlegen, angstig,  
kwetsbaar, gesloten, oppotten. 
 Ik moet me thuis voelen 
 Ik neem initiatief tot verzorgen 

 Ik geef echte aandacht 

 
LEEUW  LEIDERSCHAP 
 
Trekt vanzelf de aandacht, warm en 
stralend, trekt mensen aan, gul en loyaal, 
koninklijk, charmant, charisma, smaak, 
egocentrisch, show,  onkwetsbaar lijken, 
veel ruimte innemen, bazig. 
 Ik wil gezien worden 
 Ik wil een stempel drukken 
 Ik heb complimenten nodig 

 

 
MAAGD  HELPEN 
 
Ziet wat nodig is, analytisch, ijverig, 
detailgevoelig, oog voor hygiëne en 
gezondheid, instrueert, begrijpt cijfers en 
regels, ambtelijk, benepen, controlerend, 
saai, onopvallend, kritisch, oordelend. 

 Ik stel de diagnose 
 Ik ken elk radertje 
 Ik begrijp systemen 

 
WEEGSCHAAL  BEMIDDELEN 
 
Geeft anderen de ruimte, luistert goed, 
objectiveert, zoekt de harmonie en 
overeenkomst, smaakvol, vriendelijk, 
twijfelachtig, gebrek aan moed, ontloopt 
confrontatie, komt niet voor zichzelf uit. 
 Ik trek mij veel van anderen aan 
 Ik weet hoe ik kan plezieren 
 Ik ga voor rechtvaardigheid 

 
SCHORPIOEN  BEWUSTZIJN 
 
Voelt direct aan wat niet deugt, intens, 
onderzoekend, gaat de diepte in, 
confronterend, therapeutisch, trans-
formerend, zwart-wit, angstig aanvallend, 
gesloten, broeierig, getraumatiseerd. 
 Ik doorzie alle geheimen 
 Ik ken de mens en het leven 
 Ik observeer en pak mijn kans 

 
BOOGSCHUTTER   INSPIRATIE 
 
Avontuurlijk, dynamisch, overtuigend,  
positief, reislustig, extravert, visionair, 
ethisch, waarheidszoeker, veelzijdig, 
allesweter, eigenwijs, mooiprater, 
blaaskaak, nietsnut, resultaatloos. 
 Ik wil altijd groeien 
 Ik heb altijd nieuwe idealen 
 Ik zie overal de kansen  

 

 
STEENBOK  GEZAG 
 
Wetgevend, controlerend, coördinerend, 
overwegen, bouwen, structureren, 
beoordelen, kwaliteit creëren, perfectie, 
eist veel, moet alles al weten en kunnen, 
afwijzend, verhard, koel, afstandelijk. 
 Ik ga voor het optimale 
 Ik corrigeer en stuur aan 
 Ik ben degelijk en nuchter 

 
WATERMAN  UNICITEIT 
 
Onafhankelijk, sociaal, geheel zichzelf, 
bewandelt onconventionele paden, 
origineel denker, soms geniaal, humor, 
afwijkend, opstandig, eigengereid, 
onaangepast, heftig, revolutionair. 
 Ik wil vanuit vrijheid leven 
 Iedereen is gelijkwaardig 
 We zijn samen de baas 

 
VISSEN  LOS LATEN 
 
Zachtmoedig, verbonden met de 
kwetsbaren, dier en natuur, medelijdend, 
altruïstisch, kunstzinnig, mediamiek, 
grenzeloos, vaag, ontsnappend, 
wegkruipend, energieloos, bang. 
 Ik voel alle sferen aan 
 Ik open mij voor de wereld 
 Ik wil vrede en liefde brengen 

  



 

 
VUURHUIZEN – UITDRUKKINGEN 
VAN HET IK 

 

 
AARDEHUIZEN – LEVENSGEBIEDEN 
VAN BEZIT EN WERK 

 
LUCHTHUIZEN – COMMUNICATIE EN 
RELATIES 

 
WATERHUIZEN – DIEPGAANDE 
INNERLIJKE PROCESSEN 

 
HUIS 1 – GEDRAG EN MANIFESTATIE 
 
 Welke eerste indruk maak je. 
 Hoe kom je over op de 

buitenwereld? 
 Welk gedrag ontwikkel je als 

meest beschermend en 
effectief? 

 Wat heeft jouw lichaam nodig? 
 Wat zet jou in beweging? 

 

 

 
HUIS 2 – GELDZAKEN EN TALENTEN 
 

  Hoe ga je om met geld en 
bezittingen? 

  Hoe belangrijk zijn bezittingen 
voor jou? 

  Hoe goed zorg je voor jezelf? 
  Welke natuurlijke talenten bezit 

je al van jongs af aan? 
  Vanuit welke principes leef je?  

 

 
HUIS 3 – CONTACT EN SCHOLING 
 

  Hoe ga je een praatje aan? 
  Hoe leg je contact? 
  Hoe functioneer je in de les? 
  Welk type (basis)school past bij 

jou?  
  Wat zijn kenmerken van de 

relatie met je broers en zussen? 
  Kenmerken oudste broer/zus? 

 

 
HUIS 4 – THUIS EN WORTELS 
 

  Hoe heb jij jouw jeugd en gezin 
ervaren? 

  Uit wat voor type gezin kom je? 
  Wat waren belangrijke normen en 

waarden? 
  Hoe leef jij in je eigen huis en gezin? 
  Kenmerken moeder/vader? 

 
 HUIS 5 – CREATIE EN HART 
 
 Waarin ligt jouw creativiteit? 
 Hoe ga je om met kinderen? 
 Wat laat je zien als je verliefd 

bent?  
 Welk soort aandacht heb je 

nodig? 
 Wat maakt je gelukkig? 
 Wat staat centraal in je leven? 

 
 

 
HUIS 6 – WERK EN GEZONDHEID 
 

  Hoe maak jij je huiswerk? 
  Hoe huishoudelijk ben je? 
  Welke vakkennis ontwikkel je? 
  Wat heb je nodig in een 

werksituatie?  
  Welk type werk past bij je? 
  Welke aanleg voor 

gezondheidsklachten heb je?. 
 

 
HUIS 7 – IK EN JIJ 
 

  Welke eigenschappen zoek je in 
de ander? 

  Waarin vult de ander je aan? 
  Wat verwacht je van een vaste 

relatie of intieme vriendschap? 
  Hoe ga je om met afspraken en 

contracten? 
  Hoe sterk zijn je tegenstanders? 

 
HUIS 8 – VERBORGEN ASPECTEN 
 

  Welke karaktereigenschappen heb 
je leren zien als ‘fout’? 

  Welke aspecten van jezelf kan je 
moeilijk naar buiten brengen? 

  Hoe is jouw verhouding tot 
seksualiteit en andere ‘dierlijke’ 
krachten en instincten? 

  Heb je trauma’s en angsten? 

 
HUIS 9 – IDEALEN EN VERTEN 

 
 Welke levensbeschouwing en 

ethiek bezit je? 
 Voel jij je verbonden met het 

buitenland en reis je graag? 
 Past het bij je om een HBO of 

hogere studie volgen en in welke 
richting? 

 Wat inspireert je? 
 

 
HUIS 10 – STATUS EN MISSIE 
 

  Hoe schatten mensen jou in? 
  Wat is het optimale dat je zou 

willen bereiken? 
  Hoe ga je om met autoriteit van 

jezelf en anderen? 
  Hoe ambitieus ben je? 
  Welke eigenschappen erfde je 

van  moeder/vader? 

 
HUIS 11 – SOCIALE VERBINDINGEN 
 

  Hoe functioneer je in groepen? 
  Wat waardeer je in 

vriendschappelijke contacten? 
  Welke waarden en 

eigenschappen zoek je in je 
vrienden? 

  Hoe belangrijk zijn sociale 
contacten voor je?  

 
HUIS 12 – EIGEN WERELD 
 

  Hoeveel behoefte heb je om je terug 
te trekken? 

  Welke eigenschappen lijken  heel 
ver van je af te staan of zijn 
onbereikbaar? 

  Hoe ben je afgestemd op dat wat er 
méér is tussen hemel en aarde? 

  Hoe slaap en droom je? 



 

 

ZON  ¸  KERN 

 
 Te ontwikkelen essentie 
 Kerneigenschappen 
 Bron van levensenergie 
 Centrale doel 
 Harts-energie 
 Vaderbeeld 

 

  

MAAN ¶ GEVOELSLEVEN 
 
 Eerste gevoelsreactie 
 Gevoelsintimiteit 
 Verbinding, familie 
 Emotionele veiligheid 
 Koestering 
 Moederbeeld 

 

MERCURIUSº DENKEN 

 
 Logica 
 Type intelligentie 
 Denkwijze 
 Communicatiebehoefte 
 Handigheid 
 Scholing, leren 

 

 

VENUS» LIEFDE 

 
 Liefdestype 
 Gekozen verbindingen 
 Schoonheid en kunst 
 Luxe en genieten 
 Vrouwelijkheid 
 Aantrekkingskracht 

 

MARS ¼ (MANNELIJKE) KRACHT 

 
 Assertiviteit 
 Daadkracht en moed 
 Fysieke energie 
 Libido 
 Veroveringszin 
 Actie 

 

 

JUPITER ½ VOORSPOED 

 
 Groei 
 Overvloed 
 Wijsheid 
 Ethiek 
 Vertrouwen 
 Optimisme 

 

SATURNUS ¾ LEVENSLESSEN 

 
 Volwassenheid en rijping 
 Realisme 
 Levenswijsheid 
 Normen en waarden 
 Wetgeving 
 Gezag en grenzen 

 

CHEIRONÂ ONGENEZEN WONDE 

 
 Gevoelige pijnlijke plek, psychisch of 

lichamelijk 
 Door pijn geactiveerd worden tot 

groei en verdieping 
 Door pijn het eigen helende 

vermogen ontwikkelen 

 

URANUS ¿ INDIVIDUALITEIT 

 
 Vrijheid 
 Zijn die je bent 
 Autonomie 
 Genialiteit 
 Vernieuwend 
 Revolutionair 

 

 

NEPTUNUS À SPIRITUALITEIT 

 
 Beleven van iets hogers 
 Gekleurde bril 
 Fantasie, droom 
 Overgave, religie 
 Openheid, intuïtie 
 Mededogen 

 

PLUTO þ TRANSFORMATIE 

 
 Macht en onmacht 
 Instinctieve oerkrachten 
 Overlevingsmechanismen 
 Je plek innemen 
 Massa invloeden 
 Leven en dood 

 

ERIS ö VREEMDELING 

 
 De knuppel in het hoenderhok 
 De ongewenste indringer 
 Het onbegrepen vreemde 
 Datgene wat door de schone schijn 

heen breekt en (vaak ongewenste) 
waarheden toont. 

 

 

ZUIDELIJKE MAANSKNOOP Ê 

 
 Gedragspatronen die je 

automatisch toont en herhaalt 
 Levensgebied waar je je het 

meest vertrouwd mee voelt 

 Het gedrag dat support kreeg 
van jouw omgeving  
  

 
NOORDELIJKE MAANSKNOOPÉ 
 
 Levensgebied dat je vermijdt of 

moeilijk vindt 

 Levensgebied waarin je de 
confrontatie aan moet gaan 

 Gedrag waar je geen support 
voor kreeg, op afgewezen werd 

 
DAGPARS ·  GELUKSPUNT 
 
 De plek waar alles samen komt 

van Zon, Maan en Ascendant 
 Levensgebied waar jij natuurlijk 

en tevreden voelt 
 Jouw persoonlijke maanfase 
 Harmonie door de combi van de 

belangrijkste eigenschappen 

 

 

Ë: ascendant: ik en mijn houding 

ç; descendant: jij en jouw houding 

 
Ì: te bereiken missie en groei 

è: afkomst en wortels 



 

 


