
De 4 Elementen



Oorsprong van de Elementen?

 Basis = het ontstaan van de kosmos
uit 4 natuurlijke elementen: 
vuur, aarde, lucht en water.

 Eigenschappen van de natuurlijke 
elementen vertaald naar menselijke 
karakters = de basistrekken van 
iemands wezen en temperament

 De vier elementen zijn ruime 
categorieën gebaseerd op herkenbare 
gelijkenissen

 Deze zijn gekoppeld aan de dieren-
riemtekens en verdelen ze in 
4 groepen van telkens 3 tekens
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Elementen in de psychologie

 C.G. Jung introduceerde de 4 kosmische 
elementen in de psychologie 
= de psychologische typologie

 Daar koppelde hij bijhorende menselijke
basisfuncties aan

 Zo heeft hij een modern psychologisch 
begrip van deze traditionele categorieën 
gemaakt.

 Ze werden de basis van persoonlijkheids-
tools zoals MBTI en Insights Discovery
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Hoe benadert elk element de wereld?

VUUR Individualistisch DOEN
Intuïtief

idealisme

AARDE Praktisch WAARNEMEN
Zintuiglijk 
realisme

LUCHT Rationeel DENKEN
Geestelijk 

intellectueel

WATER Empathisch VOELEN
Energetisch 

collectief
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Elementen mathematisch in de Tekens: 4x3

VUUR
Ram


Leeuw


Boogschutter


AARDE
Stier


Maagd


Steenbok


LUCHT
Tweelingen 


Weegschaal


Waterman


WATER
Kreeft


Schorpioen


Vissen
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Energie van de Elementen

VUUR: IDEALISME

Goeie dag

assertief
speels

actiegericht
enthousiast

loyaal
idealistisch

Slechte dag

agressief 
arrogant 

dominant 
overheersend 

impulsief

AARDE: REALISME

Goeie dag

realistisch 
praktisch 
gegrond 
sensueel 

betrouwbaar

Slechte dag

koppig
koud
lomp
traag 

onverschillig
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Energie van de Elementen

LUCHT: DENKERS

Goeie dag

sociaal 
communicatief 

intellectueel
gevat

logisch

Slechte dag

grillig
eigenwijs

oppervlakkig
nerveus
onrustig

WATER: SENSITIEF

Goeie dag

empathisch 
gevoelig
sensitief
intuïtief

rijke verbeelding

Slechte dag

humeurig
onstabiel

gemakzuchtig
plakkerig 

kwetsbaar
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Elementen visueel in de Tekens: 

VUUR

WATER

LUCHT

AARDE
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Welke Elementen gaan goed samen? 
Elementen en kernkwaliteiten volgens Aristoteles

VUUR

Heet

+

Droog

LUCHT

Heet

+

Vochtig

WATER

Koud

+

Vochtig

AARDE

Koud

+

Droog

© Adara



Welke Elementen zijn het meest verschillend?
Elementen en kernkwaliteiten volgens Aristoteles

VUUR

Heet

+

Droog

LUCHT

Heet

+

Vochtig

WATER

Koud

+

Vochtig

AARDE

Koud

+

Droog
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Welke Elementen zijn het meest verschillend?
Elementen en kernkwaliteiten volgens Aristoteles

VUUR

Heet

+

Droog

LUCHT

Heet

+

Vochtig

WATER

Koud

+

Vochtig

AARDE

Koud

+

Droog

© Adara



Welke Elementen gaan goed/niet goed samen?

AARDE

LUCHT

ZELFDE ELEMENT
(Bv. AARDE

AARDE

WATER
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WATER

VUUR

ZELFDE ELEMENT 
AARDE)

LUCHT

VUUR



Welke Elementen gaan goed/niet goed samen?

 AARDE + LUCHT
de combinatie brengt niet echt 
reactie teweeg >> niet optimaal

 AARDE + WATER
dankzij water kan er in de aarde 
iets groeien >> optimaal

 AARDE + VUUR
aarde blust vuur en vuur brandt 
aarde af >> niet optimaal

 VUUR + WATER
water blust vuur en vuur doet water 
koken of verdampen >> niet optimaal

 VUUR + LUCHT
vuur heeft lucht nodig om te branden 
>> optimaal

 WATER + LUCHT
water en lucht samen geeft 
luchtbellen >> niet optimaal

Geheugensteuntje uit je natuurkundelessen. Waar treedt een goeie 
reactie op, waar niet?

 Zelfde element + zelfde element (bv. AARDE + AARDE) = ook positief.
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Samenvatting Elementen

AARDE

Sensueel

Stier, Maagd, Steenbok

Gegrond, zintuiglijk, belichaamd, in het hier en 
nu, zekerheid, grenzen, praktisch, pragmatisch, 

realistisch

Goed met Water – Meest moeite met Vuur

LUCHT

Intellectueel

Tweelingen, Weegschaal, Waterman

Objectiviteit, logica, rede, denken, systemen, 
communicatie, koel

Goed met Vuur – Meest moeite met Water

WATER

Emotie

Kreeft, Schorpioen, Vissen

Emotionele reactie op het leven, aanvoelen, 
voorvoelen, humeur, rijke fantasie, empathisch, 

verzorgend, (hoog)gevoelig

Goed met Aarde – Meest moeite met Lucht

VUUR

Actie

Ram, Leeuw, Boogschutter

Visie, mogelijkheden, avontuur, potentieel, actie, 
creatieve energie, intuïtie

Goed met Lucht – Meest moeite met Aarde
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Elementen in de Tekens en
Elementen in de totale horoscoop

ELEMENTEN PER TEKEN 
AFZONDERLIJK

 Vuurtekens
Ram, Leeuw, Boogschutter

 Aardetekens
Stier, Maagd, Steenbok

 Watertekens
Kreeft, Schorpioen, Vissen

 Luchttekens
Tweelingen, Weegschaal, Waterman

ELEMENTENVERDELING IN DE 
TOTALE HOROSCOOP

In welk element staan de meeste
planeten in je horoscoop? 

Bv. Zon in Ram = vuur
Maan in Stier = aarde
Mercurius in Ram = weer vuur
Venus in Vissen = water
…

Dat zegt iets over je voorkeur(en) in 
je totale karakter
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Elementenverdeling in de 
totale horoscoop

 We kijken naar alle planeten. In welke 
tekens staan ze? Welk element komt 
met die tekens overeen? 

 Weergegeven in aantal/rij of percent 
(in sommige astrologieprogramma’s)

 Vaak heb je 1 of 2 fel benadrukte 
elementen en 1 of 2 minder 
vertegenwoordigde elementen.

 Amanda Gorman heeft bv. veel LUCHT 
en WATER, en bijna geen AARDE.
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Superieure en inferieure Elementen

 Het element met de meeste 
planeten is je superieure
element. 

 Het tegenoverliggende is het 
inferieure element.

 Soms mis je een element. Dat is 
op zich niet zo erg. Het kan 
gecompenseerd worden door 
aangeleerd gedrag, of door een 
partner.
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Superieure en inferieure Elementen

Meeste VUUR zelfzeker, bazig, ongeduldig, passioneel, ondernemend, hartelijk

→ AARDE inferieur gevoelig voor stress, ontevreden, verliest realiteit uit het oog

Meeste AARDE zelfverzekerd, geduldig, vertrouwen in zintuigen, praktisch

→ VUUR inferieur aarzelend, verlegen, faalangst

Meeste LUCHT rationele, mentale ondergrond, communiceren, analyseren

→WATER inferieur nuchtere, koele ondertoon, moeite met emoties van anderen

Meeste WATER gevoelige, emotionele ondertoon, betrokken, klaar voor jou

→ LUCHT inferieur goed relativeren, snel emotioneel, moeite met woorden en focus
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Betekenis van benadrukte Elementen 
in de totale horoscoop tijdens een crisis
Bij meeste … gedrag/impuls dat in crisissituatie de bovenhand neemt

VUUR DOEN: willen oplossen, iets doen, actie nemen, willen fixen

OF juist niet tot actie komen, verlamd, aan de grond genageld  

AARDE WAARNEMEN: (te)veel verantwoordelijkheid, (te)veel dragen

OF zwaarte of depressie ervaren, vastzitten, niet geaard zijn

LUCHT DENKEN: piekeren, op ongepaste momenten ratelen

OF niets kunnen denken, geen woorden of ideeën hebben

WATER VOELEN: overgevoelig zijn, emoties van anderen absorberen

OF koud, koel en afstandelijk zijn, niets voelen, wegvluchten
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Samenvatting Elementen

VUUR AARDE LUCHT WATER

Individualistisch Praktisch Rationeel Empathisch

DOEN WAARNEMEN DENKEN VOELEN

Intuïtief
idealisme

Zintuiglijk 
realisme

Geestelijk 
intellectueel

Energetisch 
collectief

actie
daadkracht

temperament
intuïtie

oplossingen

stabiliteit
nuchter

observeren
aarding

praktisch

communiceren
denken
humor

foert zeggen
relativeren

aanpassen
empathie
aanvoelen

relaties
sensitief
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