
Bouwstenen en 
informatielagen in de Astrologie

Van tekens, planeten, huizen en aspecten



 3 bouwstenen

PLANETEN = WAT

TEKENS = HOE

HUIZEN = WAAR

 ≠ informatielagen 
per bouwsteen



Informatielagen van PLANETEN
 LAAG 1: planeet in teken Pluto in Weegschaal

 SUBLAAG 1: element van teken Weegschaal = lucht
 SUBLAAG 2: kruis van teken Weegschaal = beweeglijk
 SUBLAAG 3: polariteit van teken Weegschaal = positief

 LAAG 2: planeet in huis Pluto in huis 2
 SUBLAAG 1: mundaan element van huis Stier huis = aarde huis
 SUBLAAG 2: mundaan kruis van huis Stier huis = vast kruis huis

 LAAG 3: planeet in aspect of geen aspect
 In aspect: zie tabel per kolom en per rij
 Geen aspecten met andere planeten: planeet werkt wisselvallig: zonder hulp, maar ook zonder

tegenwerking. Planeet is niet gehandicapt, wel een ‘alles of niets’ houding. Persoon zoekende om 
de inhoud van de planeet te vatten. Kan daardoor ook krachtig uitwerken.)

Legende: zwart = wat je minimaal meeneemt en duidt

grijs = meer info, maar kan je achterwege laten als je het al complex genoeg vindt



Informatielagen van TEKENS

 LAAG 1: element van teken
 Bv. Steenbok = Aarde

 LAAG 2: kruis van teken
 Bv. Steenbok = Hoofd

 LAAG 3: polariteit van teken
 Bv. Steenbok = Introvert



Informatielagen van HUIZEN (Placidus)
 LAAG 1: teken op huiscusp (lijn die het begin van een huis aanduidt)

 SUBLAAG: hoeveel tekens in dat huis?
 1 teken = ingesloten huis (volgende huis start ook in dat teken)
 2 tekens = meest voorkomend (standaard)
 3 tekens = middelste teken is ‘onderschept’ (zoek in welk huis en teken de heer staat + aspecten)

 LAAG 2: plane(e)t(en) in huis of geen planeten
 Geen planeten = geen onoverkomelijke problemen, maar wel een sfeer (extra info via huisheer: zie LAAG 3)
 Cusp: hoe dat levensterrein is gekleurd, de sfeer weer (extra info via huisheer: zie LAAG 3)
 Elke planeet: drijfveer of actie in dat huis (altijd duiden in het teken van de planeet!)
 4* of meer planeten = stellium (talent of blokkade, hangt af van aspecten en andere factoren in de radix)

 LAAG 3: heer van teken op huiscusp
 SUBLAAG 1: huis van die heer
 SUBLAAG 2: teken van die heer
 SUBLAAG 3: aspecten met die heer

* Bij sommige astrologen vanaf 3 én wanneer er een persoonlijke planeet bij is. Ik reken 3 planeten + ASC/MC ook mee als stellium.


