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Planeet cycli

Omlooptijd
De omlooptijd is de tijd die een planeet nodig heeft om door de dierenriem te lopen. 
De dierenriem bestaat uit 12 tekens en het verschilt per planeet hoe lang deze in een 
dierenriemteken staat. 

Planeet Omlooptijd dierenriem Hoe lang in een teken

Zon 1 jaar 1 maand

Maan Ca. 28 dagen Ca. 2,5 dag

Mercurius Ca. 1 jaar Ca. 14 - 30 dagen

Venus Gem. 1,62 jaar 1-2 maanden 

Mars Ca. 2 jaar Ca. 2 maanden

Jupiter Ca. 12 jaar Ca. 1 jaar 

Saturnus Ca. 29,5 jaar Ca. 2,5 jaar

Uranus Ca. 84 jaar Ca. 7 jaar

Neptunus Ca. 165 jaar Ca. 14 jaar

Pluto Ca. 248 jaar Ca. 14 – 30 jaar**

*dit heeft met de baan van Pluto te maken, die is niet rond maar elliptisch en dat geeft de grote 
variatie in tijd in teken

Bovenin de Kick Start Your Chart module vind je een tabel met de actuele maan- en 
planeetstanden. 



Planeet cycli

Impact
De snelheden van de planeten door de dierenriem heeft gevolgen voor de impact op ons 
persoonlijk. De maan gaat heel snel en als de maan een gevoelig punt in onze horoscoop raakt 
zal dat vluchtig zijn. Als een kortdurende stemming. Hoe langzamer de planeet hoe groter de 
impact op onze horoscoop. Als Pluto bijvoorbeeld over onze ascendant loopt heeft dat minimaal 
een jaar lang impact. 

Retrograde
Retrograde betekent teruggang en is de term die we gebruiken voor het schijnbaar teruglopen 
van een planeet in de dierenriem. Tijdens de retrogradeperiode is de symboliek van de 
betreffende planeet meer naar binnen gekeerd en hebben we de mogelijkheid te evalueren en 
aan te passen

Planeet Retrogradegang Lengte Symboliek

Maan Nooit - -

Mercurius 3x per jaar 3 weken 3 weken Communicatie en denken

Venus 1x per 1,5 jaar Ca 42 dagen Schoonheid, harmonie, relaties, 
geld

Mars 1x per 2 jaar/2 mnd 55-80 dagen Daadkracht, actie, iets neerzetten

Jupiter 1x per jaar Ca 120 dagen Visie, idealen, overtuigingen

Saturnus 1x per jaar Ca 140 dagen Verantwoordelijkheden, structuur, 
lange termijn doelen 

Uranus Ca 1x per jaar Ca 148 dagen Vrijheid, authenticiteit

Neptunus Ca 1x per jaar Ca 150 dagen Spiritualiteit, dromen, creativiteit

Pluto Ca 1x per jaar 5-6 maanden Transformatie, macht, kracht

 


