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SPIEKBLAD: DE TEKENS  
 

Ram za | 20 maart – 18 april | vuur | heerser is Mars E 
Eerst doen, dan denken. 

Wilskrachtig, impulsief, initiatief, moed, energie, actief, agressief, dapper, ongeduldig, sportief, snel, 

hart op de tong, direct 

 

Stier b || 19 april – 20 mei | aarde | heerser is Venus D 
Kan geweldig uitbarsten als hij wordt uitgedaagd (rode lap op een stier)   

Sensueel, genieter, standvastig, streeft naar veiligheid, traag, praktisch, conservatief, kalm, rustig, 

gegrond, doordacht, risico-avers, materialistisch, gracieus 

 

Tweelingen c || 21 mei – 20 juni | lucht | heerser is Mercurius C 
Blijft zelden ergens lang bij staan. 

Mentaal type, gevat, communicatief, beweeglijk, houdt van nieuwe dingen leren, veelzijdig, 

nieuwsgierig, oppervlakkig, verzamelt feiten en informatie, nood aan variatie, nieuwe impulsen, 

lichtheid, uitwisseling 

 

Kreeft d || 21 juni – 22 juli | water | heerser is de Maan B 
Een echte familiemens. 

Emotioneel type, koppig, zoekt veiligheid en intimiteit, intuïtief, sympathiek, beschermend, 

territoriaal, moederlijk, humeurig, sociaal, buikgevoel, zin voor schoonheid, gesofisticeerd 

 

Leeuw e || 23 juli – 22 augustus | vuur | heerser is de Sun A 
Neemt graag het leeuwendeel voor zich. 

Glamour, vrijgevig, houdt van aandacht, leider, betrouwbaar, wil zichzelf uitdrukken, ijdel, vurig, 

warm, trots, koninklijk, drama queen, intelligent, creatief, speels, trouw, onschuldig 

 

Maagd f || 23 augustus – 22 september | aarde | heerser is Mercurius C 
Altijd een kritische blik. 

Precies, onderscheidend vermogen, doet wat moet, utilitaristisch, perfectionistisch, kritisch, koel, 

praktisch, ordelijk, netjes, beoordelend, gedetailleerd, puur, schoonheid, vertering 

 

Weegschaal g || 23 september – 22 oktober | lucht | heerser is Venus D 
Balanceert en durft niet goed kiezen (kiezen is verliezen) . 

Zin voor schoonheid en verhoudingen, tactvol, zoekt naar evenwicht en harmonie, twijfelt, charmant, 

spontaan, past zich aan, bemiddelaar, diplomaat, onbeslist, leert over zichzelf via relaties 
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Schorpioen h || 23 oktober – 21 november| water | heerser is Pluto KJ 
Heeft het vaak aan de stok met de krachten die hij zelf aantrekt . 

Ondermijnend, passioneel, doortastend, houdt van extreme situaties, intens, diepgang, jaloers, test 

mensen, waarheidszoeker, processen van dood en wedergeboorte, houdt van privacy, geheimzinnig, 

vast, trouw, moeite met loslaten, crisis 

 

Boogschutter i || 22 november – 21 december| vuur | heerser is Jupiter F 
Wanderlust, li jkt vaak elders te vertoeven. 

Vrije geest, zorgeloos, houdt van beweging, opgewekt, avontuurlijk, positief, verre reizen, ontdekken, 

nieuwsgierig, verzamelt ervaringen, zelfzeker, dapper, groter is beter, instinct om iets te bereiken en 

zich vrij te voelen 

 

Steenbok j || 22 december – 19 januari | aarde | heerser is Saturnus G 
Kan zichzelf vastrijden in teveel verantwoordelijkheid . 

Volhouder, heft zingeving nodig, trots, ambitieus, georganiseerd, conservatief, trouw, plichtsbewust, 

zorgt voor burgerlijke orde, regels en een draaiend systeem, waardigheid, maturiteit, focus, 

vastberadenheid, productief, voert plannen uit 

 

Waterman k || 20 januari – 18 februari | lucht | heerser is Uranus H 
Universele geest met sporadisch verbluffende weerbarstigheid . 

Communicatief, humanitair, progressief, broederlijk, origineel, onafhankelijk, graag gezien, vrije 

geest, genie, plotse invallen, intuïtie, betweter, non-conformist, eigenwijs, uniek, vernieuwer, 

experimenteren, idealist voor het algemeen welzijn, gelijkwaardigheid, logische aanpak 

 

Vissen l || 19 februari – 19 maart | water | heerser is Neptunus I 
Past zich makkelijk aan, moeilijk vat op te krijgen . 

Sensitief, compassievol, wil helpen, gezellig, kan aan de onderstroom van het collectief onbewuste, 

subtiel, versnipperd, vage grenzen, fantasie, (dag)dromen, dienstbaarheid, altruïst, verlies, bedrog, 

manipulatie, vluchtgedrag 

 

Overzicht van de tekens in de elementen 
 

Vuurtekens Aardetekens Luchttekens Watertekens 

Ram a Stier b Tweelingen c Kreeft d 

Leeuw e Maagd f Weegschaal g Schorpioen h 

Boogschutter i Steenbok j Waterman k Vissen l 
  

http://www.adara.be/

