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Zonneteken: ram, aries 

Symbool:  
Element: vuur 

Planeet: mars 
Getal: 9 

Kleur: rood 
Edelsteen: (rode) jaspis, smaragd, robijn, granaat 

Lichaamsdeel: het hoofd, hersenen, hoofdpijn, letterlijk ‘kopzorgen’  
Bij stress zal dit deel van het lichaam het snelste reageren 

 



Planeetstanden op 10 april 2020, horoscooptekening 
 

Zon: ram 
Ascendant: steenbok 

Maan: schorpioen 
Mercurius: vissen 
Venus: tweeling 
Mars: waterman 

Jupiter: steenbok 
Saturnus: waterman 

Uranus:stier 
Neptunus: vissen 
Pluto: steenbok 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Totaalscore qua elementen in deze geboortehoroscoop 
 

 
 
 

 
Vuur: 8 = evenwicht =  

een evenwichtig vuur element zorgt ervoor dat dit kindje energiek, temperamentvol en 
krachtig is. Hij gebruikt actie om dingen voor elkaar te krijgen. 

Dit kindje is vrij direct en veelal staan ze in de belangstelling zonder het te overdrijven. 
 
 

Aarde: 4 = evenwicht / wat zwakker =  
een wat zwakker aarde element maakt dat dit kindje niet altijd even vast met beide voetjes 
op de grond staat. Hele ‘normale’ dingen zoals op tijd eten en slapen, vinden zij lastiger.  
Ze zijn minder van de regelmaat en controle. Het kan geregeld lijken dat dit kindje niet 
helemaal écht aanwezig is hier op aarde, en zich meer in een droomwereld bevindt.  

 
 

Lucht: 8 = gemiddeld =  
een gemiddeld lucht element maakt dat dit kindje heel goed weet wanneer ze hun verstand 
moeten gebruiken. Hij kan logisch nadenken en is sociaal ingesteld met de nodige humor. 

Ook zal hij goed zijn in het bemiddelen tussen verschillende partijen. 
 

 
Water: 8 = gemiddeld =  

een evenwichtig water element maakt dat dit kindje over empathisch vermogen beschikt.  
Dit kindje is gevoeliger dan verwacht maar houdt dit goed verborgen.  

Hij bezit hulpverlenende kwaliteiten. 



ZON -ware ik, werkelijk zijn, bewuste kant- IN RAM  

 
 

Ramkindjes hebben een krachtige wil. Het liefst zijn ze het middelpunt in huis.  
Ramkindjes zijn altijd druk met van alles, ze zijn graag bezig. 

Snel is het sleutelwoord bij dit Sterrenbeeld. Ramkindjes zijn snel van begrip, leren snel 
lopen en snel praten. Deze kinderen zijn gevoelig en kwetsbaar al laten ze zich niet snel 

kennen. Rampeuters hebben een kort lontje als dingen anders gaan dan verwacht.  
Ze spelen het liefst buiten in de natuur. Dit zijn kinderen die ook graag stoeien / ravotten en 

stoere dingen doen zoals hutten bouwen of schiet spelletjes. Kijk er niet raar van op 
wanneer ze thuiskomen met blauwe plekken, het zijn wildebrassen en met een ramkindje is 

het nooit saai in huis! 
 

 
Een zon in ram, positieve kanten: 

 
positieve instelling 

energiek 
direct 
eerlijk 

enthousiast 
speels, jonge hond  

krachtig 
vrolijk 

ondernemend 
sportief 

dynamisch 
strijdlustig 

een ‘doener’  
avontuurlijk 

het middelpunt 
temperamentvol  

leiderscapaciteiten 
onafhankelijk 
zelfstandig 



avontuurlijk 
wilskracht 

open 
oprecht 

‘bezig bijtje’  
snel 

natuur, buiten 
durf, lef 

uitdagend 
competitief 
spontaan 

 
Een rammetje heeft moeite met … 

 
… geduldig zijn 

… eerst even aan de ander denken, zichzelf wegcijferen  
… eerst nadenken en dan pas doen 

… het woord ‘moeten’ en orders opvolgen 
… eentonigheid, geen uitdaging 

… iets niet mogen 
… mensen die óók bazig zijn 

… verliezen  
 

 
‘Negatieve’ kanten:  

bazig 
dominant 
aanwezig 
egoïsme 
ongeremd 
roekeloos 

koppig 
impulsief 

hun zin doordrijven 
‘kort lontje’, snelle agitatie  

brutaal, grote mond 
onzeker 

snel verveelt 



 
ASCENDANT -hoe zien mensen, de buitenwereld, mij-  IN STEENBOK 

 
 

Het ascendant op 16 april ‘19 staat in het teken steenbok, toebehorend aan element aarde. 
 
 

Hoe kom dit kindje over … 
Op mensen die dit kindje nog niet zo goed kennen zal het in eerste instantie  

wat schuchter en zelfs verlegen kunnen over komen. 
Dit kindje komt verantwoordelijk over, een sterke rots in de branding  

en een aardse, nuchtere inslag. 
Ze hebben vaak innerlijke verwarring over wat ze denken dat  

van hen verwacht wordt en wat ze zelf willen.  
Dit kindje zoekt waarschijnlijk snel naar een autoriteitsfiguur  

en richt zich in eerste instantie op de vader. 
Doordat het zonneteken ram is zal dit kindje van de ene kant heel volwassen en serieus zijn, 

maar van de andere kant ook weer echt een kind, speels en onbesuisd. 
 
 
 
 
 

 
 



MAAN - gevoelens, emoties, ziel, onbewuste-  IN SCHORPIOEN 

 
 
 

Deze maan in schorpioen maakt dat dit kind een erg gevoelige en intuïtieve kant bezit. 
Hij zal haarfijn aanvoelen of hij iemand mag of niet, zonder een verklaarbare reden. 

 
Deze maan in schorpioen maakt dat dit kind over zijn eigen gevoelens erg gesloten is.  
Zijn gevoelens komen eigenlijk amper aan de oppervlakte, omdat in vrijwel ieder ander 

opzicht dit kind heel open en direct is. Maar dit kindje is vele malen gevoeliger dan verwacht. 
 

Van nature is dit ram-kindje optimistisch, maar deze maanstand kan hem bij tijd en wijlen erg 
zwaar op de hand laten voelen. Dit heeft ook met volle en nieuwe maan te maken.  

Het is belangrijk dat dit kindje leert om ook zijn gevoelens en emoties te uiten, omdat hij 
anders echt te veel gaan opkroppen en blijft piekeren. 

Op latere leeftijd kan dit zelfs leiden tot depressief, dus waakzaamheid geboden. 
 

Het is ook raadzaam om de dromen van dit kindje serieus te nemen, een intuïtieve / 
paranormale gave is niet uitgesloten met deze maanstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



VENUS - liefde, relaties, talenten- IN  TWEELING 

 
 
 

DE LIEFDE ... 
Dit kindje vindt liefde en alle vormen van relaties met mensen heerlijk! 

Hij is niet graag alleen en op wat latere leeftijd zul je zien  
dat hij geregeld ‘een vriendinnetje’ (of vriendje) mee naar huis neemt. 

Dit kindje is, jawel!, flirterig; hij maakt heel snel contact 
en is ook snel geïnteresseerd in de ander 

Maar ... daarentegen is dit kindje ook weer snel verveeld! 
Eigenlijk een echte vlinder die overal heen fladdert, kort op bloemetjes gaat zitten  

maar ook zo weer is vertrokken. 
Dit kindje is vrij als een vogel en wil lekker zijn eigen gang kunnen gaan. 

 
 
 

DE PARTNER … 
Het is natuurlijk wel erg vroeg om het nu al over een partner te gaan hebben. 

Wel is het zo dat dit kind vooral wordt aangetrokken tot mensen 
die met nieuwe en verrassende dingen op de proppen komen. 

Hij zal het heerlijk vinden wanneer mensen levendig, speels en spontaan zijn.  
Ook vindt hij het fijn om heel lang met iemand te kletsen over echt van alles en nog wat,  

het zijn echt kletskousjes!  
Dit kindje is ook heel nieuwsgierig en leergierig en praat al op jonge leeftijd. 

 
 

 
WAT NIET BIJ DIT KINDJE PAST ... : 

...saaie vriendjes zonder inhoud (ze willen avontuur en intelligentie) 
...vriendjes die altijd maar thuis zitten 
...vriendjes die altijd maar braaf zijn 

 
 



 
TALENTEN: 

Dit kindje heeft al jong een groot communicatief talent. 
Waarschijnlijk kan hij uitstekend met woorden overweg, 

bijvoorbeeld verhaaltjes vertellen of schrijven. 
Vaak zijn ze ook gek op lezen. 

Hij is in het bezit van een scherpe, snelle en intelligente geest 
 
 

OP SCHOOL: 
Op school is het belangrijk dat dit kind enorm gestimuleerd wordt. 

Zet dit kind vooral niet apart / geïsoleerd van de groep neer. 
Eentonigheid, te lang hetzelfde doen is funest en kunnen ze geen focus houden. 

Meerdere dingen tegelijkertijd doen kan juist goed bij dit kind goed werken. 
Zorg dat ze mentaal voldoende uitdaging krijgen 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

MARS - energie, kracht- IN WATERMAN 

 
 
 

Deze mars in het luchtige teken waterman, maakt dat dit kind erg van de vernieuwing is en 
vaak zelf met nieuwe ideeën komt.  

Ze zijn veelal ook erg experimenteel ingesteld. 
Dit kind heeft een buitengewoon sterk gevoel voor rechtvaardigheid 

en functioneert juist erg goed in groepsverband. 
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