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Inleiding

Universum betekent het lied van de kosmos en als we diep in het 
verleden kijken, blijkt dat veel culturen hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van het op schrift stellen van dat lied, astrologie 
genaamd. En zolang astrologie  onder de mensen leeft, wordt ook de 
medische tak daarvan toegepast. De verwantschap van het lichaam met 
de twaalf tekens, de analogie tussen planeten en organen, dat weten is 
al duizenden zo niet tienduizenden jaren oud. Hippocrates (460 v. Chr.) 
stelde zelfs dat iemand geen goed genezer kon zijn zonder kennis van 
astrologie. Medische astrologie legt een rechtstreeks verband tussen 
wie iemand is, de omstandigheden en haar of zijn welzijn. Het is een 
intuïtieve discipline gebaseerd op kosmische ritmen en gericht op 
individuele bewustwording met toepasselijke behandelmethoden. De 
mens, inclusief ziekte en gezondheid één met de kosmos. 
Dit in tegenstelling met filosofieën die pretenderen dat er voornamelijk 
een ‘’niets’’ is, achter de concrete wereld, dat je alleen maar een 
waarnemer hoeft te zijn in dit leven, dat je vooral mag streven naar 
onthechting want daarachter wacht de bevrijding. Wat je werk is, wat je 
voelt of wat je problemen zijn heet Maya of ego en waarom zou je die 
niet loslaten? 
De astrologie plaatst planeet, teken en huis als het wezenlijke van 
“het zijn”. Inclusief eigenschappen als intelligentie, passie, liefde, 
woede, teleurstelling, verlangens, realiteitszin, spiritueel bewustzijn 
en omstandigheden. De horoscoop als kraakheldere werkelijkheid 
omtrent wie iemand is. Inclusief een richtlijn voor de weg die te gaan 
is. Tegelijkertijd en wonderlijk eigenlijk, levert die horoscoop een uniek 
ritmisch bewegend levensscenario waaruit actuele ontwikkelingen te 
lezen zijn. Planeten en dierenriemtekens als een magisch samenspel dat 
innerlijk, in de omstandigheden en ook lichamelijk resoneert. 
Maya (onwetendheid) is de sluier die het persoonlijk bewustzijn van het 
kosmisch bewustzijn scheidt. Het kosmisch bewustzijn omvat het wezen 
van de planeten, het zonnestelsel, Sirius en de Melkweg, het menselijk 
bewustzijn verkeert in Maya, ten aanzien van het weidse kosmologische, 
als in een versluierde fase. Astrologie is het medium waarmee voor ieder 
individu de sluiers meer en meer gelicht worden. Medische astrologie 
vraagt de bereidheid om holistisch te denken, wat vanuit kosmologie 
gezien in feite niet anders kan, immers alles beweegt in cycli en ook de 
kwantumfysica toont aan dat alles verbonden is met elkaar. 
Analytische wetenschappelijke denkkaders die zich beroepen op meten 
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is weten, gaan zomaar niet in zee met begrippen als kosmologie, 
astrologie of holisme. Het is een zegen dat er in deze tijd zoveel kennis 
is omtrent virussen, velerlei lichaamsprocessen, de celbiologie en 
hersenactiviteiten. Hoe meer kennis, des te minder bijgeloof. Medische 
astrologie vraagt om analyse want het is een discipline waarbij de 
astrologie doorontwikkeld is naar het lichamelijke niveau. Het biedt 
psychosomatiek, de inwerking van onbewuste processen ten aanzien van 
ziekte en toont openingen voor  methoden tot herstel of regeneratie. 
Zoals ook met andere soorten van astrologie spelen onderzoek, kennis en 
ervaring een belangrijke rol, zij horen de intuïtie te dragen. 
Medische astrologie is als discipline gebaseerd op een bewegende 
dynamiek, die wortelt in de matrix waarin alle organen en lichaamsdelen 
analoog zijn aan kosmische wetten en energetische lichamen als een 
organische holistische verbondenheid. 
De lever is lichamelijk een essentieel orgaan en verbonden met de stand 
van Jupiter in iemands horoscoop en daarnaast verwant aan de solar 
plexus. Beiden zijn analoog aan doelstellingen. Tevens is Jupiter nog 
analoog aan bepaalde planten of mineralen, een aangrijpingspunt voor 
therapieën en natuurremedies. Steeds een organische saamhorigheid 
tussen natuurrijk, lichaam, psyche, ziel en kosmos. In wezen is er sprake 
van kosmo-somatiek, die kosmologische organische verbondenheid geeft 
een individuele uitwerking voor de gezondheid. 

Eerst worden de twaalf tekens en hun verwantschap met het lichaam 
besproken, waarbij ook de vermelding van specifieke graden. 
Hoofdstuk twee gaat over de analogie tussen planeet en lichaam, 
waarna in hoofdstuk drie een verwijzing volgt naar de chakra’s als 
energetische verwantschap, aangezien dit niet los gezien kan worden 
van psychologische en lichamelijke processen. In hoofdstuk vier 
krijgen de huizen uitgebreid aandacht, gevolgd door de elementen 
uit hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes wordt de link met de diverse 
natuurrijken gelegd o.a. met kruiden en mineralen. Hoofdstuk zeven sluit 
af met planeetpatronen. Hierbij is de basis gelegd om elke horoscoop 
kosmologisch-pathologisch te interpreteren. De tekens en de elementen 
zijn als fundamenten, de beweeglijke planeten met hun wervelende, 
speelse of strijdende aspecten werken de aanleg tot zieke of gezonde 
levensvormen uit.  
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Een aantal voorbeeldhoroscopen zijn achterin opgenomen, als 
illustratieve weergave van de praktijk. In de hoofdstukken die nu volgen 
staan niet overal voorbeeldhoroscopen gestrooid, die ervaring van 
dertig jaar horoscopen analyseren zit al in de tekst verweven. Dit boek is 
ontstaan uit theorie, veldonderzoek en praktijkervaring. 
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Hoofdstuk 1. De twaalf tekens en de graden

De twaalf tekens fysiek
Heel de verweven complexiteit van het lichaam in twaalf 
dierenriemtekens weergeven lijkt waanzin voor een buitenstaander. 
Toch is er veel te zeggen voor de indeling die van ouds gegeven is 
en die ieder kent van Ramhoofd tot Vissenvoeten. Het zijn zones die 
naar hun functionaliteit analoog zijn aan de aard van de tekens. De 
dierenriemzones functioneren niet apart, ze zijn geheel verweven 
met elkaar door middel van communicerende systemen zoals het 
neurologische systeem of het basisbioregulatiesysteem. Bovendien 
is het zo dat soms bepaalde dierenriemeigenschappen juist in het 
tegenoverliggende teken werkzaam zijn. Op het fysieke vlak wordt de 
dierenriem een homogeen geheel. Waar extremen op psychologisch 
niveau hoogtij vieren, wreekt dat zich op lichamelijk niveau waar alle 
gevoel, lust, denken of verdriet verbonden blijken met de organen. 
Vanuit astrologie ontstaat een psychosomatiek die hout snijdt en 
daardoor zinvol wordt. Dat is de grote waarde van astrologie, er ontstaat 
een psychosomatiek waarbij snelle aannames, illusie en algemene opties 
uitgezuiverd worden, de planeten bieden een diepere ondergrond, 
een wezenlijk inzicht, waardoor de essentie van achtergrondprocessen 
zichtbaar wordt.

Een verschil met klassieke of psychologische astrologie betreft de 
aswerking. In de medische astrologie leer je dat Stier en Schorpioen 
samen een as vormen evenals de andere tekens. Tijdelijk kan er sprake 
zijn van polariteiten, maar het lichaam werkt met geest en ziel naar een 
synthese en daardoor komen de tekens in een actieve wisselwerking 
terecht. Naast hun tegengesteld karakter hebben de tekens ook een 
gelijksoortige golflengte waarop ze een balans ontwikkelen. In hun 
polariteit is er een afstoting, zo moet de op confrontatie ingestelde 
Schorpioen niets hebben van de naïviteit van Stier die eerst aarzelend 
ontwijkt.  Stier snapt de voortdurende hectiek niet, creëert tussenfasen 
als houvast om stabiel verder te gaan. Op het gebied van de duurzame 
creativiteit echter blijken de tegenstellingen elkaar nodig te hebben, 
de dynamiek van Scorpio heeft de volharding en het vertrouwen uit 
de Taurus pool nodig om tot een effectief  resultaat te komen. Stier 
die zich met organiseren of creëren bezig houdt ontleent diepgang 
aan Scorpio waardoor er een boeiende spanning in het werk ontstaat. 
Fysiek is er eveneens de ogenschijnlijke tegenstelling, die als door een 
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overspringende vonk zich omzet tot een synthese waaruit het beste 
van de tekens tevoorschijn komt. Het basisbioregulatiesysteem en het 
neurologisch systeem zorgen voor die organische aaneenschakeling 
die alle lichaamscellen met elkaar verbindt. Het lichaam heeft een 
organiserend vermogen dat streeft naar een homogene samenwerking, 
zowel energetisch als fysiek. Alle cellen zijn met elkaar verbonden. De 
geest is eveneens totaal met het lichaam verbonden. Dat is holisme; 
geest, ziel en lichaam vormen een organische eenheid. 

De dierenriemtekens zijn met de planeten de oudste vormen van de 
astrologie. De zodiak als een fascinerende ring die de totale codering 
van het leven omvat. Van oudsher is die ring van twaalf ook op fysiek 
niveau omschreven, gebaseerd op het astrologisch axioma ‘’Zo boven zo 
beneden’’. Deze oorspronkelijke ordening blijkt nog steeds de essentie 
te raken. Hieronder volgen omschrijvingen van de dierenriemtekens 
op fysiek niveau. De dertig graden worden vaak nader onderverdeeld 
in dwads, termen en decanaten, de dertig graden zijn hier fysiek 
apart weergegeven. Waar iemand gewend is met een verdere 
onderverdeling te werken zal dat zinnige informatie toevoegen. Analyse 
heeft determinatie nodig, holisme gedijt op het intuïtief doorzien van 
geheel de horoscoop, beide zienswijzen zijn zinnig en vormen het 
onderscheidingsvermogen. De familie Ebertin heeft de graden ingevuld 
per dierenriemteken, waar veel onderzoek aan vooraf is gegaan. Het 
onderstaande overzicht van de dierenriemtekens is daarop geënt en 
nader aangevuld met actuele kennis. 
 
Ram – Weegschaal 
Ram gaat over het hoofd, inclusief de hersenen. In het hoofd vindt de 
hoogste stofwisselingssnelheid plaats in vergelijking met de rest van het 
lichaam. Van het hoofd gaat een bestuurlijke functie uit, neurologisch 
maar tevens endocrien. Een volwassene heeft ongeveer 86 miljard 
hersencellen die neuronen worden genoemd, ter vergelijking: een 
chimpansee zit rond de 28 miljard. Gemiddeld bedraag het brein van een 
man 1375 gram en dat van een vrouw 1245, het brein beslaat ongeveer 
2 tot 3% van het gehele lichaamsgewicht maar verbruikt wel 20% van de 
energie. 
De hersenen vormen de zetel van het denken, ze zijn basis van 
gedachten, meningen, herinneringen, stemmingen, tevens van 
communicatie en van fantasie. Ze vormen ook de stoffelijke basis voor 
onbewuste processen. De hersenen maken iemand bewust van de 
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lichaamshouding, controleren die en maken bewust van de zintuiglijke 
prikkels. Twintig procent van de bloedtoevoer gaat naar de hersenen 
en in feite kunnen ze nog geen tien seconden zonder zuurstof. Er is een 
bloed-hersen-barrière waardoor slechts zeer selectief stoffen worden 
toegelaten tot de hersenen. Hersenen bestaan voor meer dan de helft 
uit vet. Omega 3 vetzuren zijn direct voedend zoals uit lijnzaad olie en 
uit vette vis. Kurkuma motiveert de afgifte van serotonine en dopamine 
en is daarmee een echte voeding voor de hersenen evenals lecithine. 
Lecithine verlaagt cholesterol en is een voedingsbron voor de hersenen. 
Fruit en groenten zijn vers en dus vol mineralen, antioxidanten en noten 
zijn voedzaam. Suiker, zout en harde vetten juist niet. Geen mayonaise 
of maisolie (te veel Omega 6 vetzuren) wel: olijfolie, lijnzaadolie en vette 
vis (haring, zalm, makreel, sardien, tonijn). Met gezonde voeding en 
beweging kan iemand de hersenen sturing geven. 
 
Weegschaal vind je vertegenwoordigd in het evenwichtsorgaan dat in 
het binnenoor zetelt. Het evenwichtsorgaan bepaalt direct de balans 
van het evenwichtscentrum. Het oor, het gehoor met het luisteren en 
van daaruit het samenspel met de omgeving is vooral een Libra kenmerk 
die in de Ram polariteit werkzaam is. Het gehoor is een prachtig zintuig 
bijvoorbeeld als je naar het adagio van de vijfde van Mahler luistert. 
Zo rond 50 plus verandert dat genieten geregeld in een diepe ergernis, 
door continu fluittonen of harde piepgeluiden.  Alleen al in Nederland 
hebben meer dan 900.000 mensen daar last van. De gewenning aan 
geluidsoverlast kan wel normaal worden gevonden maar doet later iets 
met de gehoorzenuwen. 
In het Ram gebied speelt zich andere heftige aandoeningen af zoals een 
TIA of een CVA. De TIA is een hersenbloedingsstoornis waarbij iemand 
hopelijk binnen 24 uur weer redelijk herstelt. Met een CVA, een beroerte 
ontstaan duizeligheid, scheve mond en verlamming, onsamenhangende 
spraak en mogelijk een filter voor informatie.
Met een TIA is het vooral binnen twee weken spannend hoe ver iemand 
herstelt, met een CVA kan dat jaren duren. Hersenen zijn kwetsbaar 
weefsel, een snelle behandeling is heel belangrijk. Migraine speelt zich 
hier eveneens af, net als een hersenschudding, die opnieuw aangeven 
dat aandoeningen in het Ram gebied een hevig karakter in zich dragen. 
ADHD en ADD worden veelal gezien als een neurobiologische stoornis 
in de prefrontaal kwabben van de hersenen, waar o.a. het nemen van 
beslissingen, beheersing, sociaal gedrag, cognitieve functies en emoties 
aangrijpen. 



13

Ariës
1 Grote hersenen zowel links als rechts. Willekeurige 
 handelin gen.
2 Wandbeen kwab. Rekenkunde, taalvaardigheden, ruimtelijke   
 oriëntatie. 
3 Kleine hersenen. Bewegingscoördinatie. Motorische neuronen. 
4 Hypofyse / hypothalamus. Coördinatie endocrien systeem. 
5 Rechter en linker oog. Wenkbrauwen. Hypofyse, met 
 hormonen.
6 Oogkas en oogvocht en de druk daarvan. Wimpers. Hypofyse. 
7 De oren en het evenwichtsorgaan (Libra). 
8 Jukbeen. Het binnenoor en het evenwichtsorgaan Libra.
9 Ooglenzen, hoornvlies en netvlies. 
10 Pupil reflex, de iris, oogaderen.
11 De gele vlek en de oogzenuwen.
12 Cerebrale hersenen. De tong en speekselproductie. De epifyse.
13 Ventrikels of hersenkamers. De epifyse. 
14 Voorhoofdkwab. Spraakvorming. Gedrag.
15 Slaapbeenkwab. Interpretatie van geluid. 
16 Brug van Varol. Astrocyten, voeding, neuronen en homeostase  
 van de hersenen.
17 Ruggenmergkanaal met vliezen. Microglyocyten, 
 immuunsysteem van het centrale zenuwstelsel. 
 Met 18˚ epilepsie.
18 Neuronennetwerk van de hersenen. Schakelneuronen.
19 Coördinatie linker en rechter hersenhelft. Het corpus callosum.
20 Tongbeen. Openen van de mond. 
21 Oogspieren, kringspieren, reflex, scherptestelling.
22 Wangspieren. Aangezichtsspieren.
23 Kaakspieren. Tanden. Bovengebit. Tandwortelproblematiek.
24 Kiezen en bovengebit. 
25 Spieren en pezen van het gehele hoofd.
26 Schedelbeenderen, hard en zacht hersenvlies (meninges).
27 Voorhoofdsbeen en de hersenvliezen.
28 Slaapbeen en achterhoofdsbeen. Oren links en rechts. 
29 Gehoorgang, gehoormechanisme, trommelvlies. (tevens Libra) 
30 Oorspeekselklier en lymfen.

Ebertin plaatst ook nog haargroei op 5 en 28 graden Ram. 



14

Weegschaal gaat over de nieren. Een orgaanstelsel dat geheel over 
evenwicht gaat. Evenwicht in de zuur-basen balans en regulatie van de 
bloeddruk. Daarnaast is de hoofdfunctie het zuiveren van het bloed. 
Via een ingewikkeld lussenmechanisme worden chemicaliën, zuren en 
toxinen gefilterd en uitgescheiden. Het gezuiverde bloed zorgt voor de 
vitaliteit van het bloed en daarmee van de andere organen. De bijnieren 
die op de nieren liggen zijn cruciaal in de energie die te besteden is 
in een week of in een half jaar. Vaak gaan mensen daar overheen om 
dan burn-out te raken; het evenwicht is weg. De bijnieren hebben met 
hormonen als adrenaline zeker een Ram invloed. 
De nieren werken uit op de huid en krijgen vitamine D terug van de huid, 
die in de nieren wordt omgezet tot een juiste calcium fosfor verhouding. 
Libra is herkenbaar in het gegeven dat de nieren een belangrijke rol 
spelen in de regulatie van de bloeddruk, als de bloeddruk blijvend te 
hoog is, kan dat de nieren zelfs het hart, de hersenen en de bloedvaten 
schaden. Alleen al door geregeld uit te gaan eten, krijgt iemand echt te 
veel zout binnen en dan komen daar nog chips en borrelnootjes e.d. bij. 
Volgens de nierstichting hebben maar liefst 1.7 miljoen Nederlanders last 
van chronische nierschade, een indrukwekkend getal. Diabetes draagt 
ook bij aan een verminderde nierfunctie. Kumis kutjing en solidago 
zijn bekende nierkruiden, ideaal blijft het toch dat die niet pas ingezet 
worden als het falen al gaande is. De nieren voeren met de lever de 
chemie af die als landbouwgif, kleurstof, regulier medicijn of smaakstof 
genuttigd wordt. Veel water drinken is het dan niet alleen, de oplossing 
ligt ook in streven naar zo min mogelijk toxinen en als iemand niet zonder 
medicatie kan: twee maal in het jaar een reinigingskuur. 

Libra
1 Het nierbekken. Nierschors. Bijnieren links en rechts. 
2 Bijnierschors. Aldosteron, cortisol, DHEA.
3 Bijniermerg. Adrenaline, noradrenaline.  (tevens Ariës) 
4 Niermerg. Bijnieren geheel.
5 Vitamine D activatie, calcium, phosphor regulatie 
6 Zuurgraadregulatie  van de nieren. 
7 Ruggenwervels Thoracaal Th 12. Zenuwstelsel van de nier.
8 Thoracaalwervel 11, 10 en 9. Zenuwstelsel van de nier. 
9 Kapsel van Bowman, glomerulus.
10 Nefronen, tubulus en lis van Henle.
11 Linker nierstelsel geheel. 
12 Rechter nierstelsel geheel.
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13 Bloeddrukregulatie, enzym renine.
14 Het renine aldosteron systeem.
15 Nierslagaders en vertakking daarvan.
16 Bijnieraders.
17 Vetkapsel van de nieren.
18 Grote nierkelk (chronische nefritis).
19 Kleine nierkelk.
20 Het diafragma of middenrif, scheiding tussen borst en 
 buikholte.
21 Zenuwstelsel van de nieren. 
22 Aderen en bloedfiltratie van de nier.
23 Bloedvaten in de schorslaag van de nier.
24 Bloedvaten van de huid, perifere bloedvaten. 
25 Huid, veerkracht, kleur en afweer. Talg.
26 Huid tonus. Opname vitamine D. 
27 Lymfesysteem van de huid. Huidregio van de nieren. 
28 Het gehoor (Ariës). (De blaas naar Ebertin).
29 Gehoorzenuw, mechaniek innerlijk oor, (tinnitus). Zenuwstelsel  
 van de blaas. 
30 Gehoorzenuw en gehorigheid of doof worden. 
 Bij 27˚werd ook tuberculose geplaatst  in andere werelddelen  
 speelt dat nog, echter in West-Europa vandaag de dag niet   
 meer. 

De as Ariës Libra, noemt Jansky de organisatie-as. Daar is veel voor te 
zeggen. De hypothalamus/hypofyse-bijnieras regelt zeer veel functies 
in het lichaam. Deze aswerking stuurt organen aan en is essentieel bij 
stofwisselingsprocessen, groeiprocessen, de warmtehuishouding, de 
waterhuishouding, de spijsvertering en nog meer lichamelijke functies. 
Bovendien heeft het endocrien systeem een directe invloed op gevoelens 
zoals passie en alertheid.  
Als Ram en Libra op de zes twaalf as staan, zullen zich naar aanleg 
klachten ontwikkelen naar deze lichamelijke analogie. Tevens zijn de 
tekens aangrijpingspunten voor herstel. 
Ariës: sporten in allerlei vorm, door fysieke inspanning ontstaat lichtheid 
of openheid tot verandering, sport geeft ruimte. Een stevige massage, 
bio-energetica waarbij lichaam en energetische beleving samengaan; 
het werkt goed als een pijnpunt of blokkade echt wordt aangepakt.  
In het werk heeft Ram een grote reactiesnelheid, in therapie kan het 
ook snel gaan als uitdaging en de realiteit van het probleem elkaar 
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grotendeels overlappen. Psychologisch gezien werkt een treffende 
opmerking motiverend, de juiste term is openend. Manoeuvres of een 
veel-woord-gebruik werken echter averechts, de therapeut raakt de 
kern (medewerking) of valt er langs (weerstand). De meeste rammen 
hebben er een hekel aan als het ego van de therapeut te zichtbaar is. 
Krachtgevende aroma’s als den, rozemarijn of ijzerhard geven direct 
energie. 
Weegschaal past bij disciplines die vanuit balans werken. Chakra 
ademhaling en yoga zijn toepasselijk. Tevens dans, paardrijden of tai chi 
chuan waarbij evenwicht in de beoefening centraal staat. Libra houdt 
echt van dialoog, voice dialogue of psychologisch geleide onderzoekingen 
sluiten daarbij aan. Veel behoefte aan onderzoek en analyse over hoe 
Weegschaal door het verleden of het heden uit balans is geraakt. Echter 
Libra kan zich ook kwijt raken door te veel te denken en praten over 
de processen.  Aroma’s geven energie als ze balancerend werken zoals 
jasmijn en duizendblad, de remedie om yin en yang tot harmonie te 
brengen. 
Libra ondermijnt de eigen vitaliteit door veel voor anderen te denken of 
door keuzen uit te stellen. Soms ook door te weinig te sporten en dan 
wel een voorliefde ontwikkelen voor een veelzijdig smaakpalet. Libra kan 
veel schijven draaiend ’moeten’ houden of verliest zich in netwerken. 
Ariës ondermijnt zichzelf door te veel en te hard te werken, door een 
onvermogen tot relativeren (in conflicten) en gewoon door fysieke 
botsingen. Kan snel ontmoedigd of zelfs depressief zijn na tegenslag. 
Beide polen trekken elkaar aan, hebben een louterend effect op elkaar. 
Ram erkent uiteindelijk de openingen die ontstaan uit overleg en Libra 
begrijpt ineens de zin van resoluut handelen. In een ziekteproces is het 
vaak verstandig het tegenoverliggende teken dan daar waar de Zon staat 
eens meer aandacht te geven, vooral als die onbezet is, uit de tegenpool 
komt een toepasselijke aanvulling. 

Stier – Schorpioen
Taurus gaat over het keelgebied, en gedeelten in de mond. In de keel zit 
de schildklier die over het levenstempo gaat en daarom onder Mercurius 
valt. De schildklier heeft echte Stierkwaliteiten zoals stabiel zijn qua 
energie en met betrekking tot het humeur. Met schommeling van de 
hormonen kan een natuurlijke tevreden stemming volledig verdwijnen 
in een donker wantrouwen. Niet alleen de stemming, ook het zich fit 
of moe voelen kan door een schommelende schildklierhormoonspiegel 
behoorlijk zwalken, net als het lichaamsgewicht. Een hyperthyreoïdie 
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geeft verhoogde hartfrequentie en bloeddruk, bevende handen, 
slaapproblemen en gewichtsverlies ondanks een goede eetlust. Met 
hypotheroïdie vertragen de functies, het gewicht neemt toe, iemand kan 
depressief worden, de oogleden gaan hangen, constipatie, een dunne of 
droge huid, een lage polsslag, zich koud voelen en zelfs de wenkbrauwen 
kunnen uitvallen. 

De halsspieren doen bijna onzichtbaar werk, ze houden voortdurend 
het compacte hoofd omhoog. In het keelgebied zitten via het keelchakra 
de persoonlijke talenten, niet alleen communicatie, ook datgene waar 
iemand specifiek hoort bij het vishudda chakra en tevens zit hier ook 
de criticus. Daarom kunnen allerlei soorten van spanning zich in de 
keel vastzetten met name als iemand vrij of creatief  wil presteren. 
De schouderpartij valt onder Taurus, elke masseuse weet hoeveel 
stress, oververantwoordelijkheid en gevoelens van onmacht zich daar 
vastzetten. De onderkaak en de tanden aldaar zijn verwant met het aarde 
element om zich te verdedigen. Kaak- of kiesproblematiek kan verwant 
zijn aan strijd om van zich af te bijten. Taurus is verwant met echt mogen 
ontspannen of gewoon relaxed zijn. Dat zoeken stadsmensen in hun 
overnachting op het platteland ‘’Ooh wat heerlijk hier’’ om daarna weer 
de stress in te duiken, die zich wederom in de hals en schouders vastzet. 
De Pleiaden op de laatste graad van  Taurus worden verwant gezien aan 
bijzonder zicht of aan oogaandoeningen aldus Max Heindel. 

Taurus en Scorpio samen  vormen de amoureuze as, Stier met aanraken, 
liefkozing, massage, zachte overgave, Schorpioen: vereffening, 
seksualiteit, intensiteit. De liefde zeker niet ontkennen maar de liefde 
strijden en vieren. Via dans en kledij of aroma de aantrekkelijkheid 
verhogen. Dansen als dynamisch samen zijn, aanraken als communicatie 
en expressievorm. Aanraking en dans als basis van de relatie, waarin 
spanning en ontspanning, yin en yang mannelijk en vrouwelijk 
samenvloeien, elkaar in evenwicht brengen en vervullen. Seks is 
aantrekkelijk en laat qua relatie en zo ook lichamelijk een diep tevreden 
gevoel na. Samen geven ze zich in alle aantrekking en ontspannen in wat 
ze elkaar te bieden hebben. De as Stier Schorpioen geeft diepgang aan 
het leven, het genot van passie. De Stier-Schorpioenas geeft de huizen 
waar ze in staan een creatieve inslag, die creativiteit kan naar de aard van 
die huizen communicatief, functioneel of spiritueel uitwerken. 
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Taurus
1 Keel algeheel.
2 Gehemelte en het mondmilieu.
3 Keel opening en de neusamandelen. (benauwdheid)
4 De huig en de keelamandelen (tonsillen).
5 Larynx of strottenhoofd. (met vierde˚ benauwdheid) 
6 Strottenhoofd en strottenhoofdklepje. Stembanden.
7 De stembanden. Zenuwen van de stembanden. (Articulatie)
8 Bloedvatenstelsel in de hals en het achterhoofd.
9 Halsslagaders, tot 12˚.
10 De hersenstam, regulatie ademhaling, slikken, 
 lichaamshouding. 
11 Ruggenmerg. Doorvoer signalen tussen hersenen-lichaam.
12 Halswervels, cervicaal, C2, C3, C4 
13 Cervicale halswervels, C5, C6 en C7.
14 Bewegingsmechanisme van de stembanden.
15 Bijschildklieren, mineralenhuishouding.
16 Schildklier en de jodiumbalans
17 Schildklier en de hormoonproductie zoals T4 (Thyroxine). 
18 Lymfevaten in het halsgebied en schildklier.
19 Aderen, spieren en pezen in het kaakgebied.
20 Kaakgewrichten. Kaak pees en spier. Bijschildklier ook op 19º. 
21 Smaakpapillen tong en gehemelte. De tong als geheel. 
22 Tongspieren en zenuwen. Tongzenuwen nervus lingualis en   
 chorda tympani smaakbeleving. Smaak; nervus 
 glossopharyngeus.
23 Tanden en kiezen. Kwaliteit van tandwortel.
24 Bovenkaak bot en vlees. 
25 Onderkaak botstructuur en tandvlees. Ondergebit. 
26 Neus algemeen, reukvermogen, Scorpio
27 Slijmvliezen van de neus, neusholten, reukzenuwen. De atlas.
28 Schouderspieren en sleutelbeen. Schouders. 
29 Pezen, spieren en het schoudergewricht. De Pleiaden.
30 Monnikskapspier. De Pleiaden (oogaandoeningen)

Schorpioen gaat over de baarmoeder en de geslachtsorganen. In de 
baarmoeder ontwikkelt zich het nieuwe leven, dat door bevruchting 
ontstaan was. De wederzijdse aantrekking uit zich in seksualiteit, 
de geslachtsorganen met de hormoon gestuurde klieren geven de 
uitdrukking daaraan. Geslachtsorganen zorgen voor de rijping en 
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de kwaliteit van zaad en eicel, ze vormen tevens de mannelijke of 
vrouwelijke vormen. Testosteron maakt het lichaam meer hoekig en 
stevig dan de oestrogenen die voor rondere zachte vormen gaan. 
Daarnaast gaat Schorpioen ook over de organen als de urinebuis en 
de endeldarm, waarbij datgene dat niet meer nodig is weer losgelaten 
wordt. Samen met Uranus en Pluto deelt Schorpioen de opwekkende 
kundalini energie onderaan de ruggengraat. De kundalini energie is 
een elektrische geladenheid die via energetische oefeningen opgewekt 
kan worden. Via de kundalini meditatie van Osho of via yoga komt 
kundalini in beweging. De kundalini, die ook wel ‘’opgerolde slang’’ 
heet is een stimulerende energie voor de chakra’s, beweegt zich via de 
zenuwbanen van de ruggengraat en bereikt de hersenen waarbij ook het 
derde oog wordt aangeraakt. Kundalini meditaties maken zelfbewust en 
stimuleren de creativiteit. Het mag niet geforceerd gebeuren omdat dan 
ruggengraatletsel opgeroepen kan worden. 
De reuk en daarmee ook de neus is volledig Scorpio, door de onbewuste 
geurwaarneming vind je iemand wel of niet aantrekkelijk of sexy. Het 
ruiken (Scorpio) doet 60% van het proeven (Taurus). De moleculen van 
een aroma, bloem of lichaam, gaan direct naar het limbisch systeem, 
naar het onbewuste veld. De centra van de grote hersenen waar 
denkprocessen domineren, hebben er geen vat op. Daarom raken 
aroma’s direct en snel het gevoelsleven of roepen herinneringen of 
beelden op uit onbewuste lagen. Je reukzenuwen creëren sympathie en 
antipathie. Voor iemand die gevoelig is, is de parfumterreur (synthetisch) 
vandaag de dag een ramp. Alleen al de aroma van koffie maakt actief, 
de aroma van jasmijn opent het gevoel, die van pepermunt maakt 
alert. Natuurlijke aroma’s hebben meestal een regulerende beleving 
gevoelsmatig en geven tevens een fysiek effect. Natuurlijke aroma’s 
werken helend op de gezondheid, synthetische geurstoffen kunnen 
een allergie oproepen en hebben voor de gezondheid geen enkele 
toegevoegde waarde. 

Scorpio
1 Dikke darm en urinebuis of urethra. 
2 Colon ascendens (stijgend deel), colon transversum, inclusief   
 de bifido bactericum (stimulans immuun systeem en 
 verhinderen constipatie). Blaas. 
3 Dalende deel dikke darm, colon descendens en endeldarm.   
 Van 28˚ Libra tot 3˚ Scorpio de blaas, slijmvlies, spierwand en 
 het neurologisch deel. 
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4 Baarmoeder (uterus) en cervix. Man: prostaat, 
 voorstanderklier.
5 Baarmoederslijmvlies. De consistentie ervan bepaalt of 
 zaadcellen er doorheen kunnen. Menstruele cyclus.  
 Man: semenvloeistof. 
6 Klierweefsel van het baarmoederslijmvlies. Bijbal links bij de   
 man. 
7 Het zenuwweefsel rondom de darmen.
8 De nervus vagus. (grote verbinding met de hersenen) en de   
 aorta abdominalis. 
9 Vagina, G spot, penis.
10 Zwellichaam, clitoris.
11 Scrotum, schaamlippen (labia majora).
12 Eicellen en zaadcellen. Eileider en zaadleider. 
13 Kleine schaamlippen en de eikel.
14 Voorhuid en schaamheuvel.
15 Klier van Bartholin. Man, klier van Cowper.
16 Rechter eierstok en rechter testikel. Oestrogeen en 
 testosteron.
17 Linker eierstok en zaadbal. Eveneens de bijhorende hormonen.
18 Zaadbuis. Maagdenvlies. Eileider.
19 Baarmoeder, uitwendige banden en bindweefsel.
20 Bodembekkenspier en bindweefsel in het bekkengebied. 
21 Schaambeen, pezen in het bekkengebied.
22 Neusholten en neusschelpen.  
23 Neusbeen en wiggebeensholte. (reumatisme)
24 Neustussenschot en neusamandel.
25 Reukzenuwsysteem. Ongeveer 10 miljoen neuronen. 
26 Perineum en stuitbeen. De blaas, slijmvlies, spierweefsel. 
27 De blaas, het zenuwstelsel, anus, kringspier, bilspieren.
28 Lumbale wervels algemeen. Zenuwstelsel vanuit de lumbale   
 wervels. 
29 Lumbale wervels, 1,2 en 3.
30 Neurologische lading van de kundalini. 

De hersen-darmas.  Het prikkelbaar-darmsyndroom en de ziekte van 
Crown (Schorpioen) kunnen ook effect geven op de kleine hersenen 
(gedrag/stemming) die deels onder Stier vallen. Depressie bijvoorbeeld 
hoeft niet alleen psychologisch van aard te zijn het kan eveneens een 
oorzaak hebben in de darmflora die verstoord is geraakt. Verder weet 


