
Bron: vrij vertaald uit THE FACULTY OF ASTROLOGICAL STUDIES, Introducing Astrology, Written by Carole Taylor, Director of 
Studies © Faculty of Astrological Studies, February 2013, p9-10 

 

PLANETEN EN TEKENS COMBINEREN 
ILLUSTRATIE UIT THE FACULTY OF ASTROLOGICAL STUDIES 
Een Zon in Ram suggereert dat iemands levensverhaal draait om leerprocessen rond initiatief nemen, 
onafhankelijkheid tonen, leiden of moed tonen als pionier in je vakgebied. Maar dezelfde persoon kan 
de Maan in Tweelingen hebben, waardoor er ook een natuurlijke affiniteit met talen is, met woorden 
en communicatie en een instinctieve behoefte aan dialoog en het delen van ideeën. Soms werken deze 
inhouden goed samen (bv. een pionier in een educatief domein, of een persoon met een aangeboren 
kennis van netwerken en intellectuele/technische systemen. Iemand die zich als een vis in het water 
voelt wanneer hij aan de wieg staat van nieuwe ontwikkelingen) – op andere momenten moeten de 
inhouden beter in evenwicht gebracht worden (bijvoorbeeld bij de drang om alleen verder te drammen 
(Ram-Zon) tegenover het instinct om met anderen te praten (Tweelingen-Maan). 
 
Laten we een aantal voorbeelden van bekende mensen bekijken met bepaalde planetaire plaatsingen 
per teken. De astronaut Buzz Aldrin heeft zowel de Zon als Mercurius in Waterman, waardoor hij een 
verlangen heeft naar technische (Waterman) kennis (Mercurius) en een geest (Mercurius) die logisch 
en rationeel denkt (Waterman). Met zijn Zon in Waterman is het niet verrassend dat zijn levenswerk 
(Sun) in een wetenschappelijk veld (Waterman) lag, en was het groter belang van de gemeenschap 
(Waterman) voor hem wellicht een extra drijfveer (Zon). 
 
Mick Jagger, bijvoorbeeld, zanger van de Rolling Stones, heeft Jupiter in Leeuw en Venus in Maagd. 
Jupiter staat voor onze behoefte aan expansie en ons vermogen tot optimisme en enthousiasme – in 
de koninklijke teken van Leeuw. Dit suggereert het vermogen tot een sterk zelfvertrouwen en een 
verlangen om te genieten van de mooie dingen in het leven. Venus in Maagd vertelt een iets ander 
verhaal – Maagd is een meer introvert teken, en een teken dat aandacht voor detail heeft, zodat we 
kunnen zeggen dat Jagger bewondering heeft voor geraffineerde zaken, de voorkeur geeft aan kunst 
die elegant gemaakt is, of via kleine details uiting geeft aan hoeveel hij om bepaalde mensen geeft. 
Het kan natuurlijk ook het soort vrouwen zijn, waar hij zich toe aangetrokken voelt: elegant. 
 

ZELFSTUDIE-OEFENING 
Kijk naar je eigen kaart en schrijf een lijst met de planeten op in het respectievelijke teken. Probeer 
een paar ideeën te bedenken voor elk van de plaatsingen, denk eraan dat de planeet de archetypische 
drijvende kracht is (Mercurius - de drive om te communiceren; Venus - de behoefte aan verbinden, 
enz.) en het teken de MANIER is waarop (Ram - snel, krachtig; Stier - langzaam, geduldig, enz.). Als je 
het moeilijk vindt, kun je trefwoorden gebruiken om te helpen. 
 

Jupiter Leeuw 

De drang om te reizen en te ontdekken Koninklijk, vorstelijk 

Filosofische visies en ideeën Vol vertrouwen, trots, moedig 

Religieuze expressie Dramatisch, showman, entertainer 

Het verlangen naar uitbreiding Glamoureus, glanzend, helder 

Waar men zich gelukkig voelt, gezegend Stralend vanuit een centrale plaats 

 

Jupiter in Leeuw 

Reist in stijl; avonturen en nieuwe ervaringen worden moedig benaderd; trots; drukt religieuze 
overtuigingen uit; zet een grote dramatische show op; gelukkig wanneer hij invloed heeft of een 
managementspositie; probeert vanuit vol vertrouwen een betere situatie te creëren voor zichzelf. 

 


