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17.8 De sterrenbeelden van het teken Steenbok als morele 
krachten die je leiden naar de moed 
 
De Steenbok staat voor de opstreefkrachten vanuit de knieën. 
Daar vanuit probeert een Steenbokmens zo hoog mogelijk in de 

maatschappelijke geledingen te 
komen, aangezien hij deze gele-
dingen ziet als een afspiegeling van 
de hiërarchische ordening van de 
engelen, gespiegeld in de aardse 
verhoudingen van de maatschappij. Is 
hij op een positie en ziet hij 
misstanden, dan kan hij de innerlijke 
moed vatten om hier iets tegen te 
doen door zich uit te spreken, dus 
klokkenluider te worden. Zo wordt 
zijn woord vanuit deze moed tot 
verlosserskracht.  
 
De sterrenbeelden in de zone van 
sterrenbeeld Boogschutter als 
lichaamsvormend: 
 
Boogschutter — De dijen in het 
bijzonder, de spieren in het 
algemeen, die plastisch worden 
geboetseerd rond het skelet. 
 
Noordelijke sterrenbeelden: 
*Stuk van de Drakenkop: paarden-
staartzenuwstrengen van het rug-
genmerg; tevens de opstreefkracht 
van de kundalini; door het heiligbeen 
heen. 
*Uitlopers van Hercules: zenuw-
banen van en naar de zintuigen en 
spieren. 
*Uitlopers van Adelaar: lichaamsvrij 
te worden gedachtekrachten door 
omvorming van denken en doen. Als 
zodanig de epifyse omgevormd. Als 
basis de bij-geslachtshormoon-



 35 

klieren en bijnieren 
*Slangenstaart (Serpens Cauda): incarnerende werking van de 
begeerte en driftkant van de geslachtelijkheid tot in de  
geslachtsorganen. 
*Schild (Scutum): bekkenbodemspier. 
 
Zuidelijke sterrenbeelden: 
*Zuiderkroon (Corona Australis): denkvermogen naar de 
levenswereld toe; middenrif als spiegel (vanuit de 
zonnevlechtlotus). 
*Telescoop (Telescopium): het vermogen om waar te nemen in 
de levenswereld (vanuit de zonnevlechtlotus). 
*stuk van Altaar: het transformatievermogen vanuit de lever. 
*Pauw: de manifestatiekracht vanuit de ziel, die zich met name 
in de plastische uitvorming door de spieren fysiek manifesteert. 
*Octant (Octans): het perineum en daar vanuit het vermogen 
tot oriëntering in de levenswereld.  
*Stuk van Indiaan (Indus): oprichtingstendens in de levens-
wereld. 
 
 
De sterrenbeelden in de zone van teken Steenbok (270 – 
300o) als fantoomkracht: 
 
Noordelijke sterrenbeelden: 
 
Draak-nek: bewustzijn over de ideaalkristallen in het fantoom-
lichaam door het heiligbeen heen; de kundalini-opstreefkracht 
hier vanuit en daarmee samenhangend de mogelijkheid tot 
loutering van de begeertekrachten. 
Lier: waar kunnen nemen van het karma in de darmen. 
Hercules-uitloper: de zintuigen naar binnen via de botten en 
gewrichten, dat zijn de levens- en bewegingszin, gehoorzin, 
denkzin, woordzin en wezenszin. 
Adelaar: de matrix voor de geestmens op basis van het fysieke/ 
fantoomlichaam, en de intuïtiekracht waar je toegang toe hebt 
vanuit de buik via de voorhoofdlotus. 
Slangenstaart: de ontvangstbron van de levensstromen aan de 
stuit via de staartbeentjes. 
Schild: bewustzijn aan het perineum vanuit de zenuwen in de 
bekkenbodemspier. 
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Zuidelijke sterrenbeelden: 
 
Zuiderkroon: vanuit de zonnevlechtotus zich spiegelend aan 
het middenrif, in de levenswerelden kunnen waarnemen. 
Telescoop: uitvergroten van de levensvoorgangen in je, zoals de 
levensstromingen tussen de chakra’s. 
Pauw: de ziel schouwt vanuit de zonnevlecht naar de 
navellotus, dus vanuit het astrale naar de levenswereld; het 
astrale bewustzijnslicht belicht de levensstromen en –gebaren. 
Octant: de oriëntatiekracht aan het perineum in de levens-
werelden, een ankerpunt in jezelf, contact met Moeder Aarde 
en de door haar toegezonden levensstromen. 
 
Als inwijding, innerlijke reis: Van de Steenbok kreeg je je knieën en 
andere gewrichten en de mogelijkheid om je hiermee voort te 
bewegen. Ze maken dat de op elkaar opgebouwde botten je de 
geestelijke op elkaar gebouwde groepen van engelen innerlijk kunnen 
laten beleven, waardoor je het geestelijke als bron van alles in en door 
je heen kunt erkennen, door je botten heen. De Nek van de Draak 
toont je via je heiligbeen je idealen als warmtekristallen in je 
fantoomlichaam, waardoor je je kundalini kunt oprichten en jezelf 
geestelijk verheffen; de Lier geeft je de inzichten in de werkingen van 
je karma tot in de darmen; Hercules doet je via de gewaarwordingen 
aan je gewrichten je hogere zintuigen ervaren via de bewegingszin; de 
Adelaar toont je de krachten van de intuïtie doordat je met je 
voorhoofdlotus tot in de sterrenbeeldideaal-matrix van je 
fantoomlichaam kunt kijken, vanuit de rust en de ongebondenheid ten 
opzichte van de fysieke omstandigheden; de Slangenstaart doet je de 
bron van de levensstromen en libido ervaren aan je stuitbeentjes; het 
Schild doet je het perineum ervaren door de bekkenbodemspier; de 
Zuiderkroon helpt je denken en waarnemen te richten op de 
levenswereld in je; de Telescoop helpt je de levensprocessen in je 
bewustzijn uit te vergroten wanneer je je daarop richt; de Pauw toont 
je de krachten van het astraallichaam waardoor je mooie vormen kunt 
manifesteren; het Octant oriënteert je via het perineum in de 
levenswerelden in en om je heen. 
Welk innerlijk gebaar dien je te ontwikkelen om de moed te hebben 
al deze hoge uitdagingen in je lichaam en leven, en binnen de 
maatschappij aan te kunnen gaan? Wat dien je daarvoor te doen? 


