
ψ        Horoscoop-interpretatiegids          ψ 
 

Tropische Zodiaktekens 
 
               VUUR                       AARDE                       LUCHT                      WATER 
 

HOOFD:       ‘ Ram              š Steenbok       — Weegschaal     ” Kreeft  
(Initieert)         (Mars)            (Saturnus)       (Venus)                         (Maan) 
Heerser huis:     1       10                                  7                                  4
  

VAST:        • Leeuw              ’ Stier                › Waterman       ˜ Schorpioen  
(Houdt vol)     (Zon)                            (Venus)                        (Uranus)                         (Pluto) 
Heerser huis:              5    2     11        8 
 

BEWEEGLIJK:™Boogschutter     – Maagd             “ Tweelingen      œ Vissen  
(Verandert)         (Jupiter)              (Mercurius)                  (Mercurius)                     (Neptunus) 
Heerser huis:            9              6             3    12 
 

Planetaire en  Asteroïde Symbolen 
 

¢  Zon     ¤  Venus         §  Saturnus                   ª  Pluto 

¡  Maan      ¥  Mars         ¨  Uranus   « Noord ¡'s Knoop ÁZuid 

£  Mercurius   ¦  Jupiter          ©  Neptunus                    ±  Cheiron 

²  Ceres             ³  Pallas Athene        ´   Juno                                  µ   Vesta 
 
 
 
Graden Symbool Aspect              Beschrijving 
 
0Ò  Â  Conjunctie    Culminatie van één cyclus en een nieuwe beginnen
60Ò  Æ  Sextiel   Harmonieuze verbinding die kansen creëert
90Ò  Å             Vierkant Crisis in actie of (als 270Ò) Crisis in Bewustzijn. 
120Ò  Ä             Driehoek          Makkelijk-stromende interactie van energiën gesymboliseerd
180Ò  Ã  Oppositie         Bewustzijn door relatie/transitie van zelf naar              
                  anderen, piek van zelf-projectie

 
N.B.: De tekening kan worden gezien als een 24 uurs klok met 12.00 uur (Midhemel) bovenaan, en 24.00 
uur aan de onderkant. Het teken dat opstijgt in het oosten op jouw geboortetijd wordt uiterst links geplaatst
op de tekening en wordt de Ascendant genoemd. Het teken dat daalt op jouw geboortetijd wordt 
uiterst rechts geplaatst en wordt de Descendent genoemd.   
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