
www.ishtar.nl

Workshop Huizen
1e t/m 12e huis



De huizen
De huizen symboliseren de levensgebieden en -omstandigheden.



Het eerste huis



Het eerste huis

Kenmerken eerste huis:
De persoonlijkheid; fysieke verschijningsvorm; actief 
handelen; wilskracht; naar buiten treden; ik ben; uitstraling; 
houding

Spirituele doel:
Ik heb bestaansrecht, ik ben, ik mag er zijn, gezonde balans 
tussen ik en de ander, het aardse leven (fysieke lichaam) 
accepteren, pionieren, ervaren en bewust worden van jezelf of 
je goddelijke vonk. 



Het eerste huis

Vragen bij het eerste huis:
- hoe presenteer je jezelf in het algemeen aan de 

buitenwereld?
- welke indruk maak je door je gedrag op je omgeving?
- hoe denk je dat je bij anderen overkomt?
- hoe wil je bij anderen overkomen?



Het tweede huis



Het tweede huis

Kenmerken tweede huis:
Materiële hulpbronnen; geld en roerend goed; financiële 
positie; natuurlijke aanleg; talenten; gevoel voor waarden; 
materieel genot

Spirituele doel:
Het fysieke aardse leven (en dus ook je fysieke lichaam) 
accepteren en daar ook van mogen genieten, het ervaren van 
lust- en onlustgevoelens van het fysieke lichaam, ontwikkeling 
van eigenwaarde en de zekerheid uit jezelf halen. Vorm geven 
aan materie: bouwen, creëren of vormgeving. 



Het tweede huis

Vragen bij het tweede huis:
- op welke manier houd je je in het algemeen met 

‘bezittingen’ bezig?
- op welke manier en in welk soort situaties gebruik je je 

talenten en kwalitatieve vermogens om jezelf 
bestaanszekerheid te bieden?

- welk soort bezittingen/kwaliteiten vind je belangrijk?
- zijn materiële bezittingen belangrijk, welke plaats nemen ze 

in?
- hoe sterk is je gevoel voor eigenwaarde?
- Wat is een belangrijke waarde voor jou?



Het derde huis



Het derde huis

Kenmerken derde huis:
Communicatie; uitwisseling; brieven; documenten; buren en 
kennissen; correspondentie; roddelpraat; geruchten; korte 
reizen of uitstapjes; broers en zusters; verkeer en vervoer; 
lagere school; cursussen 

Spirituele doel:
Werkelijk contact maken op alle lagen en niveaus, met name 
met je eigen ziel of wezen, maar ook met anderen om je heen. 
Het daadwerkelijk uitwisselen van gevoelens, ideeën en visies 
zonder dat er een afwijzing op zit. 
Innerlijke kennis en wijsheid (Boogschutter) uitdragen. 
Werkelijk kunnen luisteren, verbinden en uitwisselen op alle 
lagen.



Het derde huis

Vragen bij het derde huis:
- op welke manier doe je concrete kennis op en wissel je 

informatie uit?
- wat voor soort situaties zijn het waarin je met 

bovengenoemde dingen bezig bent?
- in hoeverre speelt je directe omgeving, zoals 

broers/zusters, buren etc. een rol in je leven?
- maak je makkelijk of moeilijk contact en met welk soort 

mensen?



Het vierde huis



Het vierde huis

Kenmerken vierde huis:
Afkomst; familie; thuisbasis; ouderlijk huis; emoties; 
gevoelsleven; onroerende goederen; landerijen; emotionele 
bindingen met familie of gezin; emotionele basis; eigen plek

Spirituele doel:
Dieperliggende gevoelens en emoties toelaten in jezelf en dit 
verbinden en delen met de buitenwereld. De zorgzaamheid en 
koestering naar jezelf, thuis komen en voelen bij jezelf, 
wortelen in het aardse bestaan, en daarmee ook in je fysieke 
lichaam. Een eigen emotionele basis hebben dat zorgt voor 
emotionele veiligheid en onafhankelijkheid.  



Het vierde huis

Vragen bij het vierde huis:
- hoe ervoer je vroeger je gezinssituatie en hoe ervaar je die 

nu?
- ben je veel met gezinssituaties bezig?
- op welke manier bied je jezelf een bescherming tegenover 

de buitenwereld?
- is er veel behoefte jezelf een eigen plek te bieden en 

wanneer?



Het vijfde huis



Het vijfde huis

Kenmerken vijfde huis:
Creativiteit; hobby; spel; plezier; kinderen; gokken; speculatie; 
centraliteit; minnaar of minnares; verliefdheden; toneel en 
theater

Spirituele doel:
Leven vanuit je hart en eigen centrum. Speels, genietend van 
het leven, de levensenergie laten stromen. Het kosmische 
innerlijke kind. Innerlijk zelfvertrouwen ontwikkelen, uniek zijn 
ten opzichte van de groep (Waterman) en volledig jezelf 
durven zijn. Ego en persoonlijkheid ondergeschikt maken aan 
ziel, hart, liefde. ZIJN!  



Het vijfde huis

Vragen bij het vijfde huis:
- op welke manier en in welke situaties kun je jezelf het 

beste uitdrukken met ontplooiende en scheppende 
activiteiten?

- wat voor soort activiteiten zijn dit en is het ontspannend 
voor je?

- op welke wijze en vanuit welke motivatie stel je jezelf al 
dan niet centraal?

- hoe sta je tegenover kinderen, in hoeverre kun je zelf nog 
'kind' zijn en omgaan met spel?



Het zesde huis



Het zesde huis

Kenmerken zesde huis:
Gezondheid; dienstverlening; praktisch; concreet; dienstbaar; 
werknemers; leefgewoonten; arbeidssituaties; werk en 
werkzaamheden; hygiëne; voeding

Spirituele doel:
Het fysieke aardse leven accepteren en de ziel of het spirituele 
(Vissen) integreren in het dagelijkse leven of werk(zaamheden). 
De zuiverheid op aarde brengen. Werkelijk contact met je 
fysieke lichaam, lichaamsbewustwording en lichtenergie 
(Vissen) doorheen laten stromen. 
Je staande houden in het aardse bestaan.



Het zesde huis

Vragen bij het zesde huis:
- op welke manier en in wat voor situaties voel je je het 

prettigst op je werk?
- is 'werk' in het algemeen belangrijk voor je?
- wat voor soort werk vind je prettig?
- in hoeverre is dit van invloed op je gezondheid.
- Houd je je werk en gezondheid in evenwicht?



Het zevende huis



Het zevende huis

Kenmerken zevende huis:
Huwelijk; echtgenoot of echtgenote; de partner; compagnon; 
vijanden of tegenstanders; samenleving; overeenkomsten; de 
ander

Spirituele doel:
Verbinden en relateren met jezelf, de balans vinden tussen 
jezelf (Ram) en de ander. Liefde voor jezelf ontwikkelen en van 
daaruit relateren met jezelf, op alle lagen in je zelf en met de 
ander of buitenwereld. Hierdoor ontstaat een werkelijke 
afstemming op de ander, waardoor één-op-ééncontacten het 
meest natuurlijke (werk)terrein zijn.



Het zevende huis

Vragen bij het zevende huis:
- op welke manier voel je je het prettigst in een relatie?
- heb je het idee dat samenwerken makkelijk of moeilijk voor 

je is en hoeveel waarde hecht je daaraan?
- wat verwacht je van de ander binnen een relatie of één op 

één situatie?
- in hoeverre pas je je aan in situaties met anderen?



Het achtste huis



Het achtste huis

Kenmerken achtste huis:
Dood en wedergeboorte; seksualiteit; transformatie; geheimen 
en verborgenheden; occultisme; paranormale verschijnselen; 
erfenissen; geld van een ander; schulden en faillissementen; 
innerlijke kracht; angsten

Spirituele doel:
Werkelijk en diepgaand contact en verbinding maken met 
jezelf en anderen, naar de kern waar het werkelijk over gaat: 
de ziel of de werkelijke emotie. Transformeren van jezelf, 
anderen of zaken. Werkelijke overgave aan het leven, de ander 
(door intimiteit en/of seksualiteit) en jezelf. Accepteren van je 
eigen duistere kanten, je eigen sterfelijkheid, angsten en 
seksuele behoeften.



Het achtste huis

Vragen bij het achtste huis:
- hoe ga je om met je diepste emoties, praat je erover of niet?
- ben je snel geneigd anderen ‘de schuld te geven’ van 

situaties die bij jou tegenstrijdige emoties oproepen?
- in hoeverre voel je wel eens afgunst, haat of juist sterke 

emotionele aantrekking tot mensen of dingen?
- ben je in het licht van de vorige vraag in staat je gevoelens in 

de realiteit te plaatsen en de situatie te overzien?
- Waar ben je bang voor?
- En hoe ga je met je angst om?



Het negende huis



Het negende huis

Kenmerken negende huis:
Buitenland; vreemde culturen; doelen en idealen; reizen; 
emigratie; religie; filosofie; hogere opleidingen of studies; 
juridische zaken; ethiek; wereldbeschouwing

Spirituele doel:
Je eigen waarheid (hoe jij dat van binnenuit (de ziel) voelt en 
ervaart) en visie op het leven uitdragen. Innerlijke wijsheid toe 
laten. Overtuigingen loslaten en buiten kaders kunnen denken. 
Contact maken met een metafysisch bewustzijn in onszelf en 
het contact maken en verbinden met god of het goddelijke.



Het negende huis

Vragen bij het negende huis:
- zijn stokpaardjes, levensovertuigingen etc. belangrijk voor 

je?
- kom je snel tot een overtuiging of langzaam en is deze dan 

van korte of lange duur?
- wat doe je met je ideeën, voor jezelf houden of anderen 

erbij betrekken en de ideeën verruimen?
- in het licht van de vorige vraag: waarom houd je je ideeën 

voor jezelf of breng je ze naar buiten?
- Wat is jouw ‘waarheid’?



Het tiende huis



Het tiende huis

Kenmerken tiende huis:
Ambitie; sociaal-economische status; carrière; beroep; 
wetgever; gezag; werkgever; staatshoofd; regering; 
machthebber; eer en aanzien; zelfbeeld

Spirituele doel:
Je eigen autoriteit en gezag accepteren. Natuurlijk innerlijk 
leiderschap, het voorbeeld leven en het hogere doel dienen, 
dat ook jouw doel is. Jouw bijdrage aan de wereld: wat breng 
jij (jouw licht) in de wereld.



Het tiende huis

Vragen bij het tiende huis:
- hoe belangrijk is het vervullen van een rol in de 

maatschappij voor je?
- draag je graag alleen verantwoordelijkheden of deel je ze 

liever?
- ben je erg zeker van jezelf in je maatschappelijk functioneren 

of kijk je liever de kat uit de boom? Het kan hier zowel een 
werksituatie betreffen als je rol als mens in het leven in zijn 
algemeenheid.

- vind je dat je je leven goed gestructureerd hebt, ben je 
tevreden?



Het elfde huis



Het elfde huis

Kenmerken elfde huis:
Vrienden; kameraden; collega’s; wensen; maatschappelijke 
idealen; verenigingen; vakbonden; groepsactiviteiten; vrijheid, 
gelijkheid en broederschap; tijdgeest

Spirituele doel:
Je eigen unieke positie innemen ten opzichte van de groep 
(clan). Je eigen individualiteit en vrijheid durven leven, 
verbondenheid met de sociale omgeving en je inzetten voor de 
groep, vereniging of andere non-profit-organisatie. Jezelf vrij 
maken van beperkende waarden, normen en overtuigingen. 
Oordeelloos zijn naar jezelf en anderen. 



Het elfde huis

Vragen bij het elfde huis:
- hecht je veel waarde aan het ondernemen van activiteiten in 

groepsverband?
- hoe zou je algemene vriendschappelijke relaties willen 

omschrijven? 
- maak je makkelijk vrienden/contacten?
- voel je je prettig in een grote groep mensen, wat voel je dan 

(of wat denk je dan)?
- Hoe verhoud jij je tot de/een groep?



Het twaalfde huis



Het twaalfde huis

Kenmerken twaalfde huis:
Afzondering; teruggetrokken; gevangenissen; ziekenhuizen of 
inrichtingen; beperking; spirituele beleving; contact met een 
hoger bewustzijn; loslaten; onthechten; zelfverloochening; 
kloosters; vlucht uit de werkelijkheid; planeetkracht is niet 
zichtbaar/aanwezig

Spirituele doel:
Het spirituele toelaten, je verbinden met de andere niet-
geziene wereld. Universele liefde in jezelf toelaten en boven de 
beperkingen van het aardse bestaan (Maagd) staan. 
Meestromen met en overgave aan het leven. Zingeving en 
verbinding met de ziel.



Het twaalfde huis

Vragen bij het twaalfde huis:
- heb je veel behoefte aan alleen zijn of juist niet?
- kun je emotionele problemen goed loslaten en relativeren 

of hou je ze te lang vast?
- ben je makkelijk van buitenaf te beïnvloeden met het 

gevolg dat je zicht verliest op je eigen gevoel/idee?
- kom je meestal duidelijk over op anderen en komen 

anderen ook meestal duidelijk over op jou?



www.ishtar.nl

Tot de volgende video!
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