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De tekens op de huizen

- Een huiscusp is een punt van maximale werking
- De energie van het teken krijgt geleiding op de cusp
- Het is niet het sterkste of belangrijkste gegeven
- Het is een achtergrond qua kleuring en energie
- Op de hoeken werkt het sterker door
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Ram
Het teken Ram wil zijn onafhankelijkheid benadrukken door zelf de leiding te 
nemen of om als eerste actie te ondernemen. Bovendien heeft Ram een 
onrustige, op actie en afwisseling gerichte natuur zodat het huis dat begint in 
Ram vaak het levensgebied is waar je veel energie in stopt, waar je impulsief kan 
zijn of zelfs roekeloos. Het is het gebied waar je dikwijls te hard van stapel loopt 
maar waar toch regelmatige afwisseling belangrijk is.

Stier
Het huis waar Stier op de cusp staat geeft aan op welk levensgebied je op 
zekerheid, stabiliteit en veiligheid bent gericht en de bereidheid hebt om hard 
aan te werken om dit te behouden. Het is het gebied waar nobele en verfijnde 
waarden worden geprojecteerd en je hecht er waarschijnlijk grote waarde aan.



De tekens op de huizen

Tweelingen
Ten aanzien van het huis waar dit teken valt, is er sprake van een oppervlakkige 
en vrijblijvende houding. Het is het huis waar je vrijheid nodig hebt en waar je 
makkelijk kunt bewegen. Praten en uitwisselen spelen vaak een grote rol op dit 
levensgebied maar het kan ook een denken zijn om een rationeel betoog op te 
kunnen zetten. Bovendien heeft Tweelingen ook de vrijheid nodig om te kunnen 
afwisselen.

Kreeft
Het teken Kreeft op de cusp van een huis geeft aan, op welk gebied iemand 
gevoelsmatig en instinctief zal reageren. Emotionele veiligheid en geborgenheid 
zal het thema zijn voor het huis waar Kreeft in staat. Kreeft is van nature gericht 
op zijn emotionele behoeften en voelen is over het algemeen een introverte 
functie.
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Leeuw
Op het levensgebied waar het teken Leeuw staat, wil iemand erkenning krijgen, 
of stralen omdat hij of zij iemand is. De Leeuw heeft behoefte op egoniveau en 
wil op dit levensgebied erkend worden als individu. Op dit terrein wil je een 
centrale rol spelen en de aandacht op je vestigen.

Maagd
Het huis waarvan de cusp in Maagd staat, geeft het gebied aan waar je bereid 
bent om hard voor te werken. Het geeft het terrein aan waarin je kritisch bent 
en waar je perfectie probeert na te streven.

Weegschaal
Dit teken op de cusp van een huis geeft aan dat je op het gebied van dit huis een 
tactvolle houding zal nastreven. Er word getracht tactvol en diplomatiek op te 
treden. Soms zal ten koste van alles de lieve vrede bewaard worden.
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Schorpioen
Op dit gebied zul je met Schorpioen op de cusp een gevoelige en teruggetrokken 
of hartstochtelijke houding aannemen. Het betreffende huis is vol wilskracht, 
onverzettelijk en wordt beschouwd met achterdocht en oplettendheid want je 
moet immers op alles voorbereid zijn.

Boogschutter
Bij Boogschutter op de cusp is er sprake van een tolerante maar ook expansieve 
houding ten aanzien van dat huis. Op dit gebied worden de vruchten geplukt van 
goed geluk. Zelfs als je het op zijn beloop laat loopt het vaak goed. Boogschutter 
wordt gekenmerkt door een extraverte houding en is sterk gericht op activiteiten 
in de buitenwereld. Bovendien kan het ongeduldig reageren en is net als bij de 
overige bewegelijke tekens de behoefte aan afwisseling groot. Op dit 
levensgebied wil men vaak ook de eigen mening of visie uitdragen.
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Steenbok
In het huis dat valt onder Steenbok zal hard gewerkt worden. De consequenties 
worden overdacht en er worden verantwoordelijkheden aangegaan maar ook 
aanvaard. De factor tijd speelt een grote rol zodat kansen niet direct op jonge 
leeftijd aanwezig zullen zijn. Het geeft ook het huis aan waar men meer op 
materie is gericht dan op emotie. De extraverte Steenbok zal op dit gebied 
gericht zijn op een maatschappelijke carrière en op werk. Dit kan een zakenman 
of een ondernemer zijn die op die manier zijn behoefte aan materiele veiligheid 
wenst veilig te stellen.

Waterman
Waterman is het teken van vrijheid, onafhankelijkheid maar ook van gelijkheid 
en broederschap. De zelfstandigheid en de eigenheid van het individu wordt op 
dit levensgebied benadrukt. Er kan ook een zekere mate van afstandelijkheid 
ontstaan of een rationele opstelling ten aanzien van het levensgebied dat het 
huis aangeeft. Het kan een afwijkende of niet alledaagse uiting geven waarbij 
een rebelse of tegendraadse houding kunnen voorkomen.
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Vissen
Het huis waar Vissen op de cusp staat geeft het gebied aan waar je je voor 
anderen openstelt en waar je veel geeft, zelfs zoveel dat je jezelf bijna opoffert. 
Het levert een moeiteloze aanpassing aan de omgeving op en de bereidheid om 
het ego opzij te zetten om de waardering van de omgeving te krijgen. Het is ook 
het gebied waar je geneigd bent om de makkelijkste weg te kiezen zodat het op 
dit levensgebied ook lui of slordig kan maken.



Het conflictmodel

- Als een planeet in een ander teken staat dan de huiscusp
- De energie van het teken werkt door in het betreffende 

huis
- De planeet gaat echter reageren vanuit een ander teken
- Dit geeft een tegenstrijdigheid tussen het teken op de 

cusp en het teken van de planeet
- De planeet is een innerlijke behoefte en de huiscusp geeft 

de energie aan die je in de omstandigheid van het huis 
tegenkomt.
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Tot de volgende video!
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