
Planeten en Tekens combineren



Planeten en Tekens
combineren

 Het combineren van de 
Planeten in de Tekens geeft 
een eerste blik op een 
horoscoop en iemands 
persoonlijkheid

 Het vraagt een beetje 
techniek om beide lagen 
inhoudelijk met elkaar te 
verbinden

© Adara



De techniek: maak een verhaal

 De PLANEET is WAT

 Het TEKEN is HOE

 Als je Zon in de Waterman staat, 
is het je persoonlijk doel om je 
diepste zijn te laten stralen (Zon)
op een unieke en vernieuwende
manier. Door je natuurlijke 
behoefte aan vrijheid en 
gelijkwaardigheid hou je er niet 
van door regels of autoriteit 
beperkt te worden (Waterman).

PLANEET TEKEN

De Zon A Waterman k

 Je diepste zijn

 Wilskracht

 Persoonlijk doel

 Je stralen

 Vernieuwer

 Vrijheid

 Gelijkheid

 UniekH
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PLANEET TEKEN

Venus D Tweelingen c

 Liefde

 Wat je aantrekt

 Harmonie

 Veiligheid

 Relaties

 Nieuwsgierig

 Communicatief

 Snel

 Variatie

 Gevatte taal

Heb je Venus in Tweelingen, dan waardeer 
je in relaties (Venus) vooral de lange, 
nachtelijke gesprekken (communicatief, 
Tweelingen) over vanalles en nog wat 
(variatie, Tweelingen).

Je wordt aangetrokken (Venus) door 
mensen met snelle, gevatte en grappige 
replieken (Tweelingen). Praten en 
uitwisselen (Tweelingen) geeft je een veilig 
gevoel in de liefde (Venus).

Je hebt vast een boekenkast vol boeken 
(Tweelingen) over liefde en relaties (Venus) 
en andere onderwerpen die je interesseren 
(nieuwsgierig, Tweelingen). Misschien 
schrijf je er zelfs over. Mensen met Venus in 
Tweelingen worden als verfijnd (Venus) 
intelligent (Tweelingen) gezien.

Een voorbeeld van zo’n verhaal
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Over de techniek en de 
uitleg in astroboeken

 Vind je niet meteen je weg met onze 
techniek? Probeer eerst met wat minder 
woorden en doe het zin per zin. 

 Je kan ook inspiratie halen in het boek Ik ben 
een Waterman, en jij? Achteraan is een 
hoofdstuk waarin ik elke planeet in elk teken 
beschrijf. Die uitleg is niet volledig, maar een 
begin. 

 Geen enkel boek met duidingen van planeten 
in tekens is trouwens exhaustief. Het is altijd 
de interpretatie van de auteur, vaak op basis 
van eigen onderzoek. Ze kan wel een hulpbron 
zijn om je op weg te helpen als je het nog niet 
‘ziet’ of ‘voelt’.

 Sla er in het begin niet te snel een uitleg op 
na. Probeer het eerst zo veel mogelijk zelf! 
Oefening baart kunst! Succes!
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