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13.5 De sterrenbeelden in de zone van sterrenbeeld Leeuw als 
lichaamsvormend, in het teken Maagd als morele krachten 
 
De sterrenbeelden in de zone van sterrenbeeld Leeuw als 
lichaamsvormend: 
 

Leeuw – voeling tussen centrum en 
periferie. Het hart als ons centrale 
orgaan voor voeling vanuit het 
centrum (het enige orgaan in de 
dierenriem; omdat hieruit ons 
toekomstige geestwezen dusdanig 
kan worden uitgebouwd, dat we 
hieruit een nieuwe kosmos en 
dierenriem zullen kunnen vormen). 
 
Noordelijke sterrenbeelden: 
 
*Steel van Kleine Beer: de uitlopers 
van het vegetatieve, para-
sympathische  zenuwstelsel in het 
lichaam, dus de Nervus vagus en 
diens vertakkingen. 
*Centrum van de Grote Beer (steel 
met doos) en een tweezijdig zich 
splitsende uitloper: oprichtings-
tendens en de grote hersenen, 
waaraan we de binnen- en buiten-
wereld als gedachtebeelden en 
voorstellingen kunnen spiegelen, en 
van waaruit ook bewegingen 
kunnen worden gecoördineerd. De 
uitlopers zijn oerbeelden voor de 
zenuwbanen door het lichaam heen. 
*Jachthonden: reukzin als 
toekomstig uit te bouwen denk-
orgaan., in samenhang met de 
hypofyse en de voorhoofdslotus. Dus 
gecentreerd in en rond de neus. 
*Kleine Leeuw: het hartzakje. 
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Zuidelijke sterrenbeelden: 
 
*Stuk van Grote Waterslang: de slokdarm. 
*Kompas van Schip Argo: intuïtief inzicht en sturingsmogelijkheid 
vanuit hart. 
*Stuk van de Zeilen van Schip Argo: stuwkracht in het bloed, zijn 
weerslag vindend in de arteriële bloedsomloop. 
*Kiel van Schip Argo: oerbeeld van vormether achter fysiek lichaam. 
Longenboom. 
*Schildersezel: het spiegelvermogen van huiden. 
 
 
De sterrenbeelden in de zone van teken Maagd (150 – 180o) als 
morele fantoomkracht: 
 
De Maagd als procesbegeleiding: 
De Maagd schildert de laatste zomermaand, van 21 Augustus – 21 
September, als de dagen al gaan korten en de zaden en vruchten 
rijpen. Oogsttijd voor veel boeren. Het uitrijpen van de zaden en 
vruchten en het proces van selecteren zijn hier belangrijke indicators 
voor de werkingen van de Maagd: het begeleiden van processen en 
verfijnen van de voortgang, ook van zichzelf. 
 
Noordelijke sterrenbeelden: 
 
Draak (dubbele staart): de kracht van penetratie met het denken in 
processen, waardoor de motieven inzichtelijk worden  
Grote Beer (steel): de ik-kracht in het denken in de ziel die zich hierin 
opricht 
Jachthonden: speuren naar waarheid 
Haar van Berenice (half): de innerlijke verbinding met oude wijsheid 
 
Zuidelijke sterrenbeelden: 
 
Beker: de kracht van analyse 
Grote Waterslang: de kinderlijke openheid voor de hogere werelden 
Argo-Zeilen: de etherisatie van het bloed waarmee je de hogere 
zielewerelden in kunt groeien door er ontvankelijk voor te zijn 
Argo-Kiel: het wekken van het leven met zuurstof aan de navel-lotus, 
waardoor de bladen hiervan kunnen uitgroeien en je veranderingen 
aan kunt brengen in de gewoontes van denken, voelen en handelen. 
Maakt nieuwe innerlijke ruimteordeningen mogelijk. 
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Als inwijding, innerlijke reis: Van de Maagd kreeg je je darmen en 
spijsverteringsstelsel. De Draak liet je met je denken diep in de 
motieven achter processen waarnemen; de Grote Beer hielp je 
denken met je ik in de ziel op te richten; de Jachthonden gaven je een 
speurzin voor waarheid; het Haar van Berenice deed je her-verbinden 
met oude maagdelijke wijsheid; de Beker gaf je de kracht van analyse 
in processen; de Grote Waterslang gaf je de onbevangenheid 
waardoor je alles wat zich beweegt in en om je heen kunt leren 
herkennen als weringen van de hogere werelden; de Zeilen geven je 
de kracht om je bloed te transformeren, waardoor je jezelf zo verfijnen 
kunt dat je de hogere werelden als vanzelf in kunt groeien; de Kiel 
geeft je de mogelijkheden met de zuurstof om je levenslichaam uit te 
bouwen aan de navellotus als je je dienstbaar maakt aan processen, 
zodat je de oude gewoontepatronen in denken, gevoelshoudingen en 
handelen leert aanzien en zo nodig omvormen, waardoor je steeds 
soepeler wordt en kunt. 
Welk gebaar dien je te maken om niet enkel kritisch toe te zien en te 
analyseren, maar juist heel dienstbaar te worden aan de processen 
waarmee je je verbindt? Boetseer als meditatief proces. 
 
 
Maagd als fantoom-ideaalkracht: Hoffelijkheid leidt tot tact van het 
hart.  
 
 

 


