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Inleiding

Veel mensen hebben wel eens iets gelezen over het zodiakteken 
waaronder ze geboren werden. Veel problemen, vertraging, 
tegenwerking en blokkades, kun je tijdens je leven heel simpel 
voorkomen door te snappen waar het teken, dat precies tegenover dat 
van je Zon staat, over gaat. Dus Rammen kunnen veel succesvoller 
en gelukkiger worden door Weegschaal te integreren en vice versa; 
en ditzelfde geldt voor de combinaties Stier-Schorpioen, Tweelingen-
Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-Waterman en Maagd-Vissen.

Iedereen weet wel onder welk teken van de zodiak hij of zij geboren 
werd. Waarom veel mensen vervolgens menen dat astrologie een 
soort onzinnig bijgeloof is, heeft een hele reeks oorzaken. Twee 
ervan wil ik noemen. Ten eerste heeft dat wat in tijdschrift, krant 
of op astro-tv staat, helemaal niets met astrologie te maken. In een 
periode dat ik 18 uur per week aan bodybuilding deed, las ik ooit 
in de Veronica-gids: “U moet echt eens wat meer aan sport gaan 
doen luie Stier!”… Van dat soort onzin. Deze “horoscopen” worden 
nooit door serieuze astrologen geschreven! Een weekhoroscoop 
of maandhoroscoop is daarnaast een foute term, want het gaat 
om een prognose. Wil je zoiets serieus aanpakken, dan moet deze 
helemaal worden gemaakt op de persoon in kwestie, dat wil zeggen 
diens geboortehoroscoop, progressieve en solaar gecombineerd 
met de dan lopende transits (aspecten van de huidige planeten, 
asteroïden en punten als Zwarte Maan etc.). Behalve in Nederland, 
waar “nuchterheid” en “een collectieve mentale luiheid” steevast 
worden verward, is dit misverstand in de rest van de wereld goed 
doorgedrongen.
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De tweede oorzaak is veel venijniger. Als je mensen vraagt wat hun 
sterrenbeeld (een foute term, want het is teken en geen sterrenbeeld) 
is, krijg je als antwoord zinnetjes zoals ‘ik ben Tweelingen, een 
Maagd, Boogschutter, ik ben Leeuw’, etc.. Wat is hier zo venijnig 
aan? Wel, wat je geboortedatum en tijdstip aangeven is enkel in 
welk teken de Zon (je Ik) stond, tijdens je geboorte. Het is maar een 
factor van duizenden andere, echter wel een belangrijke. Maar deze 
Zon-positie heeft altijd een diapositief. En dat is het teken dat exact 
tegenover dat teken staat waar je Zon is gelokaliseerd. Dat andere 
teken wil integreren in je karakter, wezen en individuatieproces. 
Dit, terwijl de meeste mensen er aanvankelijk op reageren als op 
een soort tegenkracht. “Weegschalen” kunnen bijvoorbeeld menen 
dat “Rammen” botterikken zijn, die hen steeds voor de voeten 
lopen, “Stieren” zien in “Schorpioenen” enkel death & destruction 
en “Steenbokken” kunnen vinden dat “Kreeften” overgevoelige 
emotionele claimers zijn.

Dit soort opwellingen komen voort uit een radicaal foute 
realiteitsconceptie. We kennen die miskleun als het begrip dualiteit. 
In de astrologie is, net zoals in de natuur, niet zoiets als dualiteit. 
Er is enkel een niet begrepen complementariteit. Net als op de 
kleurencirkel. Geen enkele kunstenaar zal beweren dat geel slecht 
is omdat hij van paars houdt. Nee, geeltinten versterken paarstinten 
juist meer dan welke andere kleur en het is de kunst om ze in synergie 
te brengen – dat is in wezen het esthetische proces in essentie. 

Op een soortgelijke wijze dienen we ook met onze 
geboortehoroscoop om te gaan. Kort samengevat werken we dan 
niet met 12 tekens maar met 6 assen van elk 2 tekens, die elkaars 
aanvulling, dus complement zijn en elkaars versterking. Ook als je 
geen beroepsastroloog bent, kan je veel nuttigs over je eigen karakter, 
leven en lot leren, door simpelweg het teken te bestuderen dat exact 
tegenover het teken staat waarin je bent geboren. Als je ooit een 
horoscoopduiding hebt laten maken, dan is de kans groot dat je enkel 
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met deze informatie, veel werkbaardere kennis binnenhaalt, dan er in 
die duiding staat. Helaas wordt deze complementaire benadering van 
astrologie door vele horoscoopverstrekkers vaak genegeerd.

We hadden het net over de Zon-positie in de horoscoop. Die 
van de Maan, ascendant en heersende planeet zijn zeker net zo 
belangrijk om op dezelfde wijze te benaderen, en zo ook de rest van 
de ingrediënten in je geboortehoroscoop. Zon, Maan en ascendant 
kun je zelf aardig uitvogelen. De overige dataverwerking is echt 
iets voor de professional. Feitelijk is ons hele, van geboorte- tot 
sterfdag voortgaande bewustwordingsproces, niets anders is dan 
een proces van defragmentatie van onze geest door compleet te 
worden. Dat wil zeggen, die dingen te (her)integreren in ons wezen 
die op het moment van onze geboorte werden uitgesloten – d.w.z. 
in de diapositief-stand gezet – om ons überhaupt als een nieuw 
individu te laten bestaan. De astrologie is de snelste, meest effectieve 
methodiek om in deze strekking de flaws en missing links in iemands 
individuatieproces in kaart te brengen, als ondersteuning bij de weg 
naar een zinvoller en gelukkiger leven waarin talenten beter uit de 
verf kunnen komen. Dat is heel simpel het praktische nut van de 
astrologie en het allerbelangrijkste waar je deze oeroude wetenschap 
voor kan inzetten.

Complementaire Astrologie verscheen eerder in 2017 als serie van 6 
losse artikelen. 
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Zodiakteken MAAGD VISSEN

planeetheerser Mercurius
asteroïdenheerser Ceres  

planeetheerser Neptunus  
(was Jupiter)
asteroïdenheersers Sedna, Ceto

Lichaam, 
gezondheid, 
processen

ingewanden; zenuwgestel; 
spijsvertering; katabole processen 

voeten; psychosomatiek; groei; 
bewustzijn door psychosynthese

Concrete 
wereld

bedrijven waar dingen geordend 
en ijverige verlopen; accountancies, 
administratieve instellingen; 
voeding, voedingsindustrie, 
voedingsdeskundigen; klinieken; 
sporten, lichamelijke activiteit; 
fysieke gezondheidszorg; politie

het Boheemse milieu, de zelfkant, 
no agenda; de filmwereld, 
psychologen, verslavingszorg; drank 
en drugs (inclusief farmaceutische 
medicijnen); kloosters; 
spirituele trainingen; psychische 
gezondheidszorg; gevangenen

Psychosferisch de wereld van de bedrijvigheid, 
routines, berekeningen; het 
klinische, technische;
het ultra-cognitieve; alles wat om 
detaillering vraagt, de details; het 
sportieve; het hygiënische; het 
haalbare; het hier & nu;
toekomstanticipatie; analyse en alle 
analytische processen; uitvoering; 
administratief; het bevattelijke; 
neuroses en lemming-syndroom; 
identiteit; individuatieprocessen; 
dwangpatronen, processen op de 
automatische piloot;
het gehoorzame; het militaire; het 
disciplinaire;

de droomwereld, het mystieke, het 
psychosferische; het psychische, 
spirituele; het ultra-holistische; 
de seirai (oersferen van de 
wereld); het beschouwelijke; het 
verloederende; het ideaal; het 
eeuwige, tijdloze; anticipeert op 
het verleden; psychosynthese en 
alle psychosythetische processen; 
inspiratie/aspiratie; off the grid;
het intuïtieve; wanen en 
massahysterie of collectieve illusies; 
het collectieve; assimilatieprocessen;
verslavingen, bewustzijnscrises en 
–veranderingen; het ongehoorzame; 
de vredesbeweging; het 
ondisciplinaire

Metafysisch uitkristallisering; contractiepunt; 
fragmentatie; singulariteit; Aarde, 
beweeglijk

oplossing; sfeer, het totaal; 
defragmentatie; nulpunt;
Water, beweeglijk



13

De as Maagd — Vissen

De Maagd-Vissen-as reikt eigenlijk van singulariteit tot totaliteit. 
Beide tekens heersen over onze gezondheid. Maagd, in de eerste 
instantie over onze fysieke conditie en Vissen over de geestelijke. 
Samen hebben de tekens een sterke link met het psychosomatische.

Maagd
Mensen met een sterke Maagd-invloed zijn doorgaans ijverige harde 
werkers, scherp, analytisch, vaak kunnen ze goed rekenen, plannen 
en organiseren. Ook verzorgen ze zichzelf goed. Ze zijn enorm 
nieuwsgierig en dat, gecombineerd met hun natuurlijke aanleg voor 
analyse, maakt dat alle soorten speur- of detectivewerk onder Maagd 
ressorteren. Maagd is het meest technische van alle tekens. 

Een punt dat ontwikkeld moet worden, is doorgaans het goed 
kunnen uiten van en omgaan met de eigen gevoelens en emoties en 
die van anderen. Bij sterke afflictie treden negatieve eigenschappen 
naar voren als klagen, pietluttigheid, alleen details zien en het 
geheel missen, altijd kritiek leveren zonder zelf met een oplossing te 
komen, neuroses, over-perfectionisme, slonzigheid, het zichzelf ziek 
maken om onder dingen uit te komen of zich ziek melden, redeloze 
onderdanigheid of gehoorzaamheid.

Maagden die zichzelf niet op de rails krijgen, geven die taak aan 
anderen en gaan werken in het leger, bij de politie of een of andere 
controledienst waarbij men een uniform draagt (de negatieve Vissen 
is o.a. uniformen) ofwel men werkt in de gezondheidszorg in een 
dienstbaar beroep. Qua gezondheid doen zich vooral klachten voor 
met betrekking tot de darmen, de gal, het zenuwgestel of de voeten. 
Kenmerkend voor de geafflicteerde Maagd zijn vaak en veel klachten, 
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Ongetwijfeld heb je wel eens iets gelezen over het 
zodiakteken waaronder je geboren bent. Wat je niet 
mag ontgaan is dat je veel problemen, vertraging, 
tegenwerkingen en blokkades in je leven, simpelweg 
kunt voorkomen door te snappen waar het teken, dat 
precies tegenover dat van je Zon staat, over gaat. 

Het teken dat tegenover je zonneteken staat, vormt 
als het ware je alter ego of onbewuste ik. Ben je 
bijvoorbeeld Ram, dan kan je beduidend succesvoller 
en gelukkiger worden door de typische eigenschappen 
van Weegschaal te integreren en vice versa. En 
ditzelfde geldt voor de combinaties Stier-Schorpioen, 
Tweelingen-Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-
Waterman en Maagd-Vissen. De 12 tekens van 
de zodiak staan niet dualistisch tegenover elkaar, 
maar zijn elkaars wederhelft of complementaire 
wezen. Vandaar dat we in termen van 6 teken-assen 
moeten denken, in plaats van 12 losse tekens.  

Complementaire Astrologie biedt aan iedereen die in 
astrologie is geïnteresseerd, een razendsnel inzicht in 
de “onbewuste ik”, waardoor een stuk zelfsabotage en 
frictie met anderen, kan veranderen in een creatieve 
kracht en positieve flow. Dit alles zonder dat je ook maar 
enige technische kennis van astrologie hoeft te hebben. 
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