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LAAG 2: DE TEKENS 
 

1. Verbind elk symbool met zijn teken. (Negus, 1 – p166) 
 

1. za  a. Tweelingen 

2. <<<b  b. Ram 

3. c  c. Vissen 

4. d  d. Weegschaal  

5. e  e. Maagd 

6. f  f. Boogschutter 

7. g  g. Stier 

8. h  h. Steenbok 

9. i  i. Kreeft 

10. j  j. Waterman 

11. k  k. Leeuw 

12. l  l. Schorpioen 
 

2. Wat hoort samen? 
 

 

1. Ik hou ervan mijn wijsheid te verkondigen aan anderen  a.   

2. Ik hou van orde en van de puntjes op de i  b.  

3. Ik ben een idealist en een individualist  c.  

4. Ik ben kalm en koppig d.  

5. Ik ben sociaal, romantisch en verzorg graag mensen  e.  

6. Ik ben nogal impulsief en avontuurlijk f.  

7. Ik hou van leren en weten, altijd en overal g.  

8. Ik hou ervan anderen te helpen in nood h.  

9. Ik ben sterk en ik kan lang doorzetten i.  

10. Ik ben een diplomaat en heb moeite met kiezen j.  

11. Ik zoek altijd naar meer, vooral in de diepte  k.  

12. Ik ben een leider en ik hou van aandacht  l. k 
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3. Verbind het overeenkomstige element met de stellingen: 2 

stellingen per element (Astro II, 17+18, p194): 
 

 1. Gevoelig en emotioneel 

 2. Nuchter en praktisch 

a. Vuurtekens 3. Houden van communiceren 

b. Aardetekens 4. Enthousiast en ik-gericht 

c. Luchttekens 5. Zelfverzekerd en impulsief 

d. Watertekens 6. Ervaren het onbewuste 

 7. Maken graag en veel plannen 

 8. Traag en bezitterig 
 

4. De elementen zijn niet altijd gelijkmatig verdeeld in een 

horoscoop. Soms is een element oververtegenwoordigd of 

ontbreekt het helemaal. Soms vullen bepaalde combinaties van 

elementen elkaar aan. Verbind de elementencombinatie rechts 

met de uitleg links (Astro II, 20, p195): 
 

a. Een schrijver die schrijft over de concrete realiteit  1. Lucht en water 

b. Iemand die schrijft met enorm veel fantasie  2. Alleen lucht 

c. Iemand die erg bezig is met de grammatica van de taal 3. Lucht en vuur 

d. Iemand die schrijft met veel drive en vooral over zichzelf 4. Lucht en aarde 
 

5. Maak een ‘persona’ (d.i. een denkbeeldig personage) van de 

volgende elementencombinaties. Welke kenmerken draagt zo 

iemand?  
 

a. Een water persoon met vooral lucht  
 

b. Een aarde persoon met vooral vuur   
 

c. Iemand die vooral veel vuur heeft  
 

d. Een water persoon zonder lucht  
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6. Zijn dit kwaliteiten van een Ram? Antwoord met Ja (J) of Nee (N). 
a. Enthousiast en ongeduldig     

b. Kan lang volhouden     

c. Wil de eerste zijn en is competitief   

d. is extravert en eerlijk     

e. Houdt van een stil huislijk leven     

 

7. Zijn dit kwaliteiten van een Stier?  
a. Is geduldig       

b. Is koppig       

c. Is ongedurig       

d. Houdt van geld en is praktisch    

e. Heeft smaak en artistieke talenten 

   

8. Zijn dit kwaliteiten van Tweelingen?  
a. Zijn nieuwsgierig en houden van beweging    

b. Zijn introvert en geheimzinnig     

c. Houden ervan om slimme mopjes te maken     

d. Houden vast aan het verleden     

e. Kunnen zich snel aanpassen      

 

9. Zijn dit kwaliteiten van een Kreeft?  
a. Waarderen hun thuis en familie     

b. Zijn emotioneel en bezorgd om anderen  

c. Zijn oppervlakkig en praatvaardig     

d. Zijn agressief en gevaarlijk    

e. Houden vast aan het verleden     

 

10. Zijn dit kwaliteiten van een Leeuw?  
a. Is trots        

b. Houdt van luxe en comfort     

c. Is egocentrisch     

d. Is een natuurlijke leider      

e. Is warm en genereus     
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11. Zijn dit kwaliteiten van een Maagd?  
a. Houdt van gemak       

b. Heeft weinig praktische zin     

c. Nuchter en gedetailleerd     

d. Is ordelijk en net      

e. Is kritisch       

 

12. Zijn dit kwaliteiten van een Weegschaal? 
a. Vindt relaties en mensen belangrijk      

b. Is alleen en introvert     

c. Houdt van hard werken     

d. Is diplomatisch en tactvol     

e. Is agressief en dominant     

  

13. Zijn dit kwaliteiten van een Schorpioen?  
a. Is haatdragend        

b. Is extravert en direct   

c. Is bezitterig       

d. Is mysterieus       

e. Kan dominant zijn op een onopvallende manier    

 

14. Zijn dit kwaliteiten van een Boogschutter?  
a. Houdt van sporten       

b. Is enthousiast en overtuigend    

c. Is kleinzerig en haatdragend   

d. Houdt van het buitenland en andere continenten   

e. Is nuchter met een analytische geest    

 

15. Zijn dit kwaliteiten van een Steenbok? 
a. Is joviaal en vriendelijk     

b. Is serieus en voorzichtig     

c. Is nuchter en zuinig     

d. Is eigenwijs en bekrompen    

e. Is dromerig en zich weinig bewust van de wereld   
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16. Zijn dit kwaliteiten van een Waterman?  
a. Is onconventioneel en onafhankelijk   

b. Arm aan ideeën en oppervlakkig    

c. Volatiel in ideeën      

d. Emotioneel en gepassioneerd     

e. Vriendschap en broederlijkheid zijn vitaal  

 

17. Zijn dit kwaliteiten van Vissen?  
a. Realistisch en doordacht      

b. Vaag en dromerig    

c. Manipulatief en onder de radar    

d. Koel en ongevoelig      

e. Empathisch en sympathiek 
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