
Samenvatting kernwoorden
Planeten tekens, huizen , elementen en kruisen
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PLANETEN: drijfveer, vermogen (WAT)
Zon Wie ik echt ben

Maan Wat ik nodig heb en het vermogen om te voelen, emoties te ervaren

Mercurius Wat ik communiceer, denk en het vermogen om te leren/studeren

Venus Wie ik liefheb, wat mij aantrekt

Mars Wat me motiveert, waar ik voor op kom

Jupiter Wat me gelukkig maakt of waar ik succesvol in ben

Saturnus Het vermogen om te structureren en vorm te geven, wat me beperkt of remt

Uranus Wat me onafhankelijkheid geeft en vrijheid, waar ik uniek en rebels in ben

Neptunus Wat me inspireert, waar ik van droom, wat vaag is, mijn spirituele vermogen

Pluto Wat ik wil controleren en wat ik mag transformeren
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TEKENS: de manier van uiten (HOE)
Ram Eerlijk, ondernemend, lef, groot ik-bewustzijn, ongeduldig

Stier Kalm, stabiel, natuur, standvastig, genieten, zintuigen

Tweelingen Nieuwsgierig, leergierig, nood aan variatie en mensen om uit te wisselen

Kreeft Familie, gezin, huis en thuis, gevoelig, beschermend, verzorgend

Leeuw Ik-gericht, natuurlijke leider, creatief, speels, nood aan aandacht

Maagd Praktisch, dienstbaar, orde in de chaos, pietje precies, zuiverheid

Weegschaal Charmant, kunstminnend, diplomatisch, harmonie, gericht op de ander

Schorpioen Diepgaand, transformatie, psychologie, zoeken, waarheid

Boogschutter Visie uitdragen, hogere denken ontwikkelen, persoonlijke groei voor het wij

Steenbok Nuchter, gereserveerd, serieus, degelijk, wijs, nood aan structuur

Waterman Vernieuwend, non-conformistisch, plotse geniale invallen, vrijheid, gelijkheid

Vissen Gericht op samensmelten voor het collectief, opofferen, dienen, dromen
(c) Adara 2021



De ELEMENTEN in de TEKENS
VUUR Ram, Leeuw, Boogschutter Doeners – intuïtie

AARDE Stier, Maagd, Steenbok Bouwers – zintuigen 

LUCHT Tweelingen, Weegschaal, Waterman Denkers – hoofd

WATER Kreeft, Schorpioen, Vissen Voelers – emoties 

De KRUISEN in de TEKENS
HOOFD Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok Pioniers

VAST Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman Bewaarders

BEWEEGLIJK Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen Uitdragers

(c) Adara 2021



HUIZEN: levensterreinen (WAAR)
Huis 1 Persoonlijkheid, voorkomen, uiterlijk, ik, lichaam (buitenkant)

Huis 2 Eigen waarde(n), geld, bezit, talenten

Huis 3 Denken, communiceren, directe contacten, broers en zussen

Huis 4 Huis, thuis, roots, vader/moeder, innerlijk kind

Huis 5 Zelfexpressie, recreatie, hobbies, kinderen, verliefdheden, seks

Huis 6 Plicht en verantwoordelijkheid, gezondheid, hygiëne

Huis 7 Partner, anderen in het algemeen

Huis 8 Transformatie (leven en dood), waarde(n) van anderen, gezamenlijk geld, seks

Huis 9 Hogere denken, onderwijs, levensfilosofie, visie, houvast (religie)

Huis 10 Plaats in de maatschappij, werk, carrière, prestaties, reputatie

Huis 11 Verenigingen, groepen, toekomstplannen, vriendschappen, idealen

Huis 12 Het verborgene, plekken buiten de maatschappij, ervaringen, loslaten
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PLANEET en TEKEN verbinden: vb 1
Tabellen uit: Astro Werkbladen na Basiscursus (pdf, zie leerplatform op www.adara.be)

De Zon staat in het teken ……………..

Eigenschappen van de Zon Eigenschappen van …………………

 Diepste wezen/essentie

 Je vermogen om te stralen

 Jezelf zijn

 Wilskracht

 Ratio/verstand

 …

 …

 …

 …

 …

Met de Zon in …………………………….. ben ik/(is de ander) iemand die pas echt straalt (Zon) wanneer ik/(hij/zij) …
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PLANEET en TEKEN verbinden: vb 2
Mercurius staat in het teken ……………..

Eigenschappen van Mercurius Eigenschappen van …………………

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

Met Mercurius in ………………… kleurt mijn denken en communiceren als volgt …
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PLANEET, TEKEN en HUIS verbinden
De Zon staat in het teken ……………………. en in huis ……..

Eigenschappen van huis …... Knip-plak stuk van eerder (planeet + teken)

 Dagelijkse routines

 Verantwoordelijkheid

 Sociale verplichtingen

 Gezondheid

 Hygiënel

Dit wil ik zijn op het levensterrein van …

Wie ben ik echt?
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