
STERRENBEELDEN
EN HUN

OMSCHRIJVING



Kerneigenschappen:
PIONIER-SPONTAAN-IMPULSIEF-MOEDIG-ONDERNEMEND-EIGENZINNIG-

SPORTIEF-RECHT DOOR ZEE-ENERGIEK-ROEKELOOS

onafhankelijkheid
zelfbewustzijn
op eigen intuïtie durven vertrouwen
moed
jezelf op de 1e plaats durven zetten
altijf actief
knokker
gaat graag een uitdaging aan
heeft duidelijke doelen om voor te gaan
heeft een spontaan karakter

Minder goede eigenschappen:
jezelf bekijken door andermans ogen
teveel de ander pleasen en zo je eigen
ontwikkeling belemmeren
obsessief gehecht aan eerlijkheid en
rechtvaardigheid
(te) veel gehecht aan harmonie in de
omgeving
je altijd afvragen wat anderen denken
weinig geduld
moeilijk fouten toegeven
is snel verveeld
kan niet goed omgaan met tegenslag

RAM 21 MAART - 20 APRIL

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



Kerneigenschappen:
VASTHOUDEND-KOPPIG-GEDULDIG-MATERIALISTISCH-TRAAG-
KUNSTZINNIG-TRADITIONEEL-SPAARZAAM-TROUW-GENIETER

loyaliteit
bewust van grenzen
stap voor stap de dingen doen
gevoel van eigenwaarde
bewust van persoonlijke waarden
geduld
dankbaarheid
Heeft een stabiel karakter,
Houdt van luxe maar wel van natuurlijke
materialen,
Houdt van zijn rust,
Heeft duidelijke doelen maar doet het op
zijn gemakje,
Houdt van een comfortabel leven en
deelt dat gul met anderen.

je aangetrokken voelen tot crisissituaties
overdreven bemoeienis met andermans
zaken
ongeduldigheid
ongepaste intensiteit en neiging tot
veroordelen
bezig zijn met de psychologische
beweegredenen van anderen
verzet om mee te werken aan wat anderen
willen
overreageren
Kan er slecht tegen gestoord te worden,
Opgejaagd te worden,
Wil zich nergens toe gedwongen voelen
Kan niet goed omgaan met tegenslag.

STIER 21 april – 20 mei

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



Kerneigenschappen
NIEUWSGIERIG-VROLIJK-SOCIAAL-OPPERVLAKKIG-ONRUSTIG-LEERGIERIG-

HANDIG-VERANDERLIJK-VEELZIJDIG-RODDELAAR

gezonde nieuwsgierigheid
De beide kanten van een situatie zien
Tact / logic
Een positieve benadering van het leven
en mensen
 oelbewust mensen opbeuren.
Luisteren
Openstaan voor nieuwe ideeën en
ervaringen
Feitelijke informatie vergaren alvorens
een besluit te nemen
Is erg communicatief ingesteld,
Heeft een analytische brein,
Is vaak erg gestructureerd en
gedisciplineerd
Is veelzijdig.

zelfingenomenheid
Afzijdigheid
Denken te weten wat anderen zeggen
zonder echt te luisteren
De drang om gelijk te krijgen
Onvoorzichtige spontaniteit
Jezelf te serieus nemen, het leven ernstig
benaderen
Intuïtief handelen zonder de feiten te
controleren
Jezelf verzetten tegen ideeën die niet met je
eigen opvattingen stroken
Kan een enorme kletskous zijn,
Flirt graag en veel,
Jantje lacht, Jantje huilt,
Kan manipuleren en twee gezichten hebben.

TWEELINGEN 21 mei – 21 juni

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



kerneigenschappen
GEVOELIG-ZORGZAAM-HUISELIJK-GEZELLIG-EMOTIONEEL-VERZORGEND-

GERESERVEERD-SCHUCHTER-KWETSBAAR-BEÏNVLOEDBAAR

Gevoelens opmerken
Empathie 
Anderen koesteren en steunen
De eigen fundering en zekerheid
opbouwen
Nederigheid
Gecentreerd blijven in de eigen
gevoelens
Liefdevol,
Gepassioneerd,
Fantasierijk,
Intuïtief,
Voorzichtig,
Slim en bedachtzaam,
Meevoelend,
Beschermend

De behoefte om alles en iedereen te
beheersen
De drang om de leiding te nemen zonder de
situatie ten volle te begrijpen
Zich voor alles totaal verantwoordelijk voelen
Het verbergen van gevoelens en angsten in
intieme relaties
Datgene doen wat “sociaal aanvaardbaar is”
i.p.v. totaal oprecht te zijn
Het denkbeeld dat dingen alleen belangrijk
zijn als ze moeilijk zijn
Humeurig, veranderlijk,
Lichtgeraakt,
Over-emotioneel,
Afhankelijk,
Slecht in staat emoties los te laten.

KREEFT 22 juni – 22 juli

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



kerneigenschappen
GUL-ZELFBEWUST-KINDERVRIEND-CREATIEF-WARM-HARTELIJK-

RECHTVAARDIG-GOKKER-LEIDER-TROTS

Individualiteit
De bereidheid het middelpunt te zijn
Het volgen van de eigen hartsbegeerten
Het vergroten van de wilskracht
Enthousiasme
Zelfvertrouwen
Risico’s nemen
Het kind in de ander onderkennen en
aanspreken
Van het leven genieten – plezier maken
Is een krachtige persoonlijkheid,
Goed in leidinggeven en organiseren,
Is ambitieus,
Is creatief en enthousiast,
Heeft een groot hart.

Toegeven aan de druk van de groep
teneinde “erbij te horen”
Gereserveerdheid
Wachten met in actie komen totdat men
erdoor anderen toe aangespoord wordt
“Over” wat er werkelijk aan de hand is “heen
kijken”.
Wachten op “meer” wetenschap alvorens
actie te ondernemen
Bovenmatig dagdromen
Weglopen voor confrontaties
Kan verwaand en arrogant gedrag vertonen,
Kan een bemoeial zijn,
Kan overal een drama van maken,
Doet teveel moeite om in het middelpunt van
de belangstelling te staan

LEEUW 23 juli – 23 augustus

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



kerneigenschappen
KRITISCH-ANALYTISCH-ZAKELIJK-HULPVAARDIG-NUCHTER-IJVERIG-

CONCREET-REALISTISCH-HYGIËNISCH-PUUR

orde in de chaos brengen
routines instellen
zich op het hier en nu concentreren
handelen vanuit gevoelens van
medeleven
dienstbaar zijn aan anderen
analyseren en categoriseren
zelfvertrouwen opbouwen door ervaring
matiging
risico’s nemen ondanks angsten
details opmerken en waarderen
Is buitengewoon analytisch,
Is methodisch ingesteld,
Is een echt familiemens,
Heeft een loyale persoonlijkheid,
Is heel erg zelfstandig.

slachtoffer zijn
verwarring en desoriëntatie
vermijding van planning
escapisme/verslavingsneiging (alcohol of
veel slapen/dagdromen)
extremisme
overgevoeligheid
zelftwijfel
terugtrekking en vaagheid (zich niet willen
binden /inactiviteit
Kan enorm pietluttig zijn,
Kan zich verliezen in werk,
Kan snel kritiek op anderen hebben,
Is niet gemakkelijk enthousiast te krijgen,
Kan te perfectionistisch zijn.

MAAGD 24 augustus – 23 september

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN



kerneigenschappen
HOFFELIJK-TACTISCH-CHARMANT-SOCIAAL-SMAAKVOL-COMMUNICATIEF-

BEMIDDELAAR-IJDEL-TWIJFELAAR-HARMONIEUS

samenwerking
Diplomatie en tact
Het vergroten van het bewustzijn van
andermans behoeften
Onbaatzuchtigheid
Het scheppen van win-win situatie
Dingen zien door andermans ogen
Delen
De eigen identiteit uiten tegenover
anderen
Is een vriendelijke persoonlijkheid,
Goed in diplomatie,
Is integer en levenslustig,
Is vaak erg goed verzorgd,
Heeft een groot hart maar houdt van
balans.

WEEGSCHAAL 24 september – 23 oktober

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN

impulsiviteit
egocentrisme/egoïsme
gebrekkig oordeelsvermogen inzake
geld
onverschilligheid over hoe men door
anderen wordt gezien
verwachten dat anderen hetzelfde zijn
verzet tegen het sluiten van
compromissen
woede-uitbarstingen
overbezorgdheid om eigen overleving
Kan heel erg lang blijven twijfelen,
Kan extreem gedrag vertonen,
Kan oppervlakkig zijn,
Kan buitengewoon nieuwsgierig zijn,
Houdt van roddelen en gokken



kerneigenschappen
VASTBERADEN-SCHERPZINNIG-ONDERZOEKEND-GEHEIMZINNIG-JALOERS-

OVERGEVOELIG-VERLEIDER-KWETSBAAR-RADICAAL-VEELEISEND

Kiezen voor constructieve verandering
Loslaten van wat stagnatie en uitgeblustheid
veroorzaakt
Eliminatie van nutteloze bezittingen
Van dingen genieten, zonder ze te hoeven
bezitten
Steun van anderen aannemen (ideeën, geld,
kansen)
Genieten van riskante situaties, die het gevoel
geven te leven
Bewustzijn van de psychologie van anderen
(hun wensen, verlangens, behoeften en
drijfveren)
Openstaan voor het zich verbinden met en
steunen van anderen
Heeft een charismatische uitstraling,
Goed in het ontrafelen van onopgeloste
zaken,
Is een duizendpoot en heeft veel talenten,
Heeft een loyale persoonlijkheid,
Is een erg goede gesprekspartner

SCHORPIOEN 24 oktober – 22 november

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDERE EIGENSCHAPPEN
Gehechtheid aan comfort en status-
quo
Bezitterigheid
Twijfel aan beslissingen in het
verleden
Koppigheid
Vastlopen in zinnelijke lusten
Herhaaldelijk de dingen op dezelfde
(de moeilijke manier) doen, ook al is
een andere manier gemakkelijker
Verzet tegen verandering en
andermans input
Kan argwanend zijn,
Staat bekend om jaloezie,
Kan verliezen in extremen,
Kan buitengewoon koppig zijn,
Kan verbaal agressief of bot zijn



kerneigenschappen
EIGENWIJS-OPEN-JOVIAAL-SPORTIEF-IDEALISTISCH-OPTIMISTISCH-

SPONTAAN-ZELFVERTROUWEN-ONGEDULDIG-EXTRAVERT

Vertrouwen stellen in de intuïtie,
profetische gaven en onzichtbare leiding
Spreken vanuit Hoger Bewustzijn
Spontaniteit (het ontwikkelen van een
gevoel van vrijheid en avontuurlijkheid)
Directe communicatie, vrij van censuur
Vertrouwen in jezelf
Geduld
Intuïtief luisteren – de boodschap achter
de woorden horen
Is optimistisch,
Is eerlijk en recht door zee,
Staat voor waar hij in gelooft,
Heeft een diepzinnige open geest,
Heeft veel vrijheid nodig.

BOOGSCHUTTER 23 november – 21 december

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN

Besluiteloosheid
Eeuwig naar meer informatie zoeken
Zeggen wat anderen willen horen
Intuïtieve kennis valideren door logica
Roddelen
Ongeduldigheid- direct antwoorden
willen hebben
Op andermans zienswijze vertrouwen
in plaats op de eigen – en eerder de
visie van een ander geloven over jezelf
Kan gewetenloos lijken,
Kan warrig en vergeetachtig zijn,
Kan niet zo goed met geld omgaan,
Kan altijd op zoek naar goud aan het
einde van de regenboog zijn,
Weet alles beter dan anderen



kerneigenschappen
AMBITIEUS-PRAKTISCH-STIPT-BETROUWBAAR-PLICHTSGETROUW-

RESULTAATGERICHT-SERIEUS-SOBER-DEGELIJK-REALISTISCH

de zaken op een volwassen manier
benaderen
zelfrespect behouden
doelgericht blijven
verstandige benadering voor oplossing
problemen
verleden loslaten
zelfredzaamheid
verantwoordelijkheid voor succes
aanvaarden
Heeft een stabiel karakter,
Heeft als drijfveer succesvol te zijn,
Is vaak erg gestructureerd en
gedisciplineerd,
Kan goed luisteren,
Is loyaal en trouw

STEENBOK 22 december – 20 januari

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN

Afhankelijk zijn van anderen
Humeurigheid
Onzekerheid, leidend tot inactiviteit
Verleden gebruiken om heden te
vermijden
Geen respect voor de opleiding
Vermijden van risico’s
Emotioneel overreageren op situaties
en gesprekken
komt soms ongevoelig of arrogant over
Kan erg zuinig/vrekkig zijn,
Kan snel een oordeel klaar hebben,
Niet flexibel maar erg zwart/wit
denken,
Neemt zichzelf en het leven soms veel
te serieus.



kerneigenschappen
VOORUITSTREVEND-EXCENTRIEK-ONBEREKENBAAR-EIGENZINNIG-

ORIGINEEL-RUSTELOOS-ONAFHANKELIJK-SOLIDAIR-HUMAAN-
COMMUNICATIEF

Objectiviteit (het totaalbeeld zien)
Verlangen naar vriendschap
Beslissingen nemen in het belang van
de groep
De bereidheid om over onconventionele
ideeën uit te weiden
Actieve participatie in groepen
Bewustzijn van gelijkheid
Win-win situaties scheppen
Vechten voor de goede doelen,
Dromen over de toekomst en plannetjes
maken,
Intelligent en vrijgevochten,
Goed gezelschap,
Houdt van veel plezier.

WATERMAN 21 januari – 19 februari

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN

Per se de eigen zin willen krijgen
Eigenzinnigheid en koppigheid
Gehechtheid aan de behoefte van
andermans goedkeuring
Melodramatische neigingen
Doen wat er verwacht wordt, i.p.v.
eigen hart volgen
Ongebreidelde hartstocht – tot
uitersten gaan
Trotse reacties, gebaseerd op angst
Een te groot ego,
Extreme eenzaamheid,
Niet altijd goed kunnen of willen
luisteren naar anderen,
Idealistisch, een dromer



kerneigenschappen
GEVOELIG-BEÏNVLOEDBAAR-CHAOTISCH-OPOFFEREND-FANTASIEVOL-

LIEF-INSPIREREND-AFWACHTEND-VERLEGEN-VERGEETACHTIG

Niet (ver)oordelen
Compassie
Angst afleggen door te vertrouwen aan
een hogere macht
De geest bevrijden door meditatie en
zelfbespiegeling
Zich op het spirituele concentreren
Bewustzijn van kosmische participatie
Verandering verwelkomen
Alleen zijn en lekker wegdromen,
Mysterie en creativiteit in alle vormen,
Romantiek,
Verzorgen van anderen,
Zichzelf ergens in te verliezen
(overgave)

VISSEN 20 februari – 20 maart

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN MINDER GOEDE
EIGENSCHAPPEN

door overmatige angst ingegeven
reacties
teveel analyseren
obsessieve bezorgdheid
overdrijving van het belang van details
kritische eerste reacties
muggenzifterij, andermans ongelijk
aantonen
excessieve ongerustheid over het
maken van fouten
perfect willen zijn
onplezierige situaties voortzetten
inflexibiliteit
Kritiek,
Perplex zijn over iets,
Mensen die zeuren,



Teksten geleend van:
Esther van Heerebeek

www.esthervanheerebeek.nl
en

www.mediumchat.nl

WWW.PRAKTIJKLIBRA.NL
INFO@PRAKTIJKLIBRA.NL 


