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Prognose Horoscoop januari 2023 tot december 2023
voor Adele Adkins (vrouwelijk)

geboortedatum 5 mei 1988 kloktijd:  8:19
in Tottenham, ENG (UK) U.T:  7:19
0w04, 51n35 sterrentijd: 22:12:16

Planetaire posities
planeet teken graad beweging

A Zon Stier 15b00'42 in huis 11 direct
B Maan Boogschutter 26i13'36 in huis 6 direct
C Mercurius Tweelingen 0c53'31 in huis 12 direct
D Venus Tweelingen 25c21'03 in huis 12 direct
E Mars Waterman 18k56'28 in huis 9 direct
F Jupiter Stier 13b14'13 in huis 11 direct
G Saturnus Steenbok 2j04'59 in huis 6 retrograde
H Uranus Steenbok 0j39'52 in huis 6 retrograde
I Neptunus Steenbok 10j02'37 in huis 7 retrograde
J Pluto Schorpioen 11h05'01 in huis 5 retrograde
L Maanskn.(t) Vissen 21l37'26 in huis 10 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Kreeft 5d31 Descendant Steenbok 5j31
2de huis Kreeft 21d27 8ste huis Steenbok 21j27
3de huis Leeuw 8e44 9de huis Waterman 8k44
Imum Coeli Maagd 1f01 Medium Coeli Vissen 1l01
5de huis Weegschaal 4g05 11de huis Ram 4a05
6de huis Schorpioen 21h51 12de huis Stier 21b51

Transits
Uranus conjunct Zon, tot 15 maart 2023

Neptunus vierkant Venus, vanaf  24 apr. 2022

Saturnus driehoek Venus, tot 5 feb. 2023

Jupiter vierkant Uranus, tot 5 jan. 2023

Jupiter sextiel Mercurius, tot 6 jan. 2023

Jupiter vierkant Saturnus, tot 15 jan. 2023

Saturnus sextiel Maan, tot 12 feb. 2023

Neptunus vierkant Maan, vanaf  31 mei 2022

Jupiter vierkant Ascendant, tot 3 feb. 2023

Uranus vierkant Mars, vanaf  6 juli 2022

Jupiter vierkant Neptunus, 16 feb.- 25 feb.

Saturnus sextiel Uranus, 5 maart- 11 dec.

Saturnus vierkant Mercurius, 7 maart- 15 dec.

Saturnus conjunct Midhemel, 8 maart- 17 dec.

Saturnus sextiel Saturnus, 17 maart- 30 dec.

Pluto driehoek Mercurius, vanaf  18 maart 2023

Jupiter sextiel Mars, 27 maart- 4 apr.

Saturnus driehoek Ascendant, vanaf  20 apr. 2023

Jupiter sextiel Venus, 23 apr.- 1 mei

Jupiter driehoek Maan, 26 apr.- 5 mei

Jupiter driehoek Uranus, 15 mei- 24 mei

Jupiter sextiel Midhemel, 17 mei- 26 mei

Jupiter driehoek Saturnus, 21 mei- 31 mei

Jupiter sextiel Ascendant, vanaf  6 juni 2023

Jupiter driehoek Neptunus, vanaf  30 juni 2023

Jupiter oppositie Pluto, vanaf  6 juli 2023

Jupiter conjunct Jupiter, vanaf  20 juli 2023

Jupiter conjunct Zon, vanaf  4 aug. 2023
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Prognose Horoscoop voor Adele Adkins
januari 2023 to december 2023

Introductie

Uw Prognose Horoscoop is een analyse van de transits van de buitenplaneten met
betrekking tot uw persoonlijke astrologische horoscooptekening. Deze horoscoop geeft
u diepgaand inzicht in hoe transits nieuwe patronen, nieuwe ervaringen en nieuwe kan-
sen voor persoonlijke groei en zelfkennis oproepen.

Transits leveren energie en dat heeft invloed op uw hele persoonlijkheid. De transits
stimuleren uw bewustzijn en ontwikkeling om gehoor te geven aan uw aanleg en verant-
woordelijkheid voor uw eigen bestaan te dragen.

De Prognose Horoscoop is betrouwbaar, fundamenteel materiaal voor een astrolo-
gische vooruitblik. Het beslaat de transits van de langzame planeten Jupiter tot en met
Pluto. Deze transits zijn langdurig en geven psychologische trends of fases van persoon-
lijke groei aan voor de lange termijn.

Uw Prognose Horoscoop laat zien hoe transits uw gevoel voor timing beïnvloeden in
periodes waarin u bepaalde stappen wilt of zou moeten zetten. Het biedt zicht op hoe
transits u beïnvloeden in belangrijke thema's als het huwelijk, kinderen, carrière, per-
soonlijke relaties en nog veel meer.

Deze horoscoop geeft de actieve transits van de buitenplaneten weer die zich in de
periode die deze analyse bestrijkt voordoen. Het geeft de betekenis van elke transit
weer en op elke pagina een overzicht van de planeten en de transiterende interacties.
Omdat de buitenplaneten langzaam door uw individuele astrologische chart trekken
zullen er maanden voorkomen waarin uw Prognose Horoscoop. geen transits laat
zien en maanden waarin wel transits actief zijn.

Uw Prognose Horoscoop brengt de transits van de buitenplaneten - Jupiter tot en
met Pluto - in kaart. Het betreft de posities van de planeten en de hoeken die zij maken in
relatie tot uw geboortehoroscoop. De planeten draaien voortdurend hun baan om de
Zon en vormen in bepaalde periodes hoeken, genaamd aspecten, met uw geboorte-
planeten.

Wanneer een transiterende buitenplaneet binnen de orb van een graad een aspect
vormt met een van uw geboorteplaneten of assen van de horoscoop, dan zal uw
Prognose Horoscoop de betekenis van deze transit interpreteren en de data geven
waarbinnen deze transit invloed zal uitoefenen. Dat is dan de "piektijd" waarin de werk-
ing van de transit het sterkst voelbaar is, maar waarschijnlijk ervaart u ook voor en na de
gegeven data het effect van de transit volgens uw Prognose Horoscoop.
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Prognose Horoscoop voor Adele Adkins
januari 2023 to december 2023

Aspecten die worden gevormd tussen transiterende planeten en radixplaneten moeten
niet worden verward met een aspect tussen twee planeten in een geboortehoroscoop. U
kunt bijvoorbeeld in uw horoscoop een aspect hebben tussen Venus en Saturnus en zien
dat in uw Prognose Horoscoop sprake is van een aspect tussen transit Saturnus en
uw radix Venus. Geboorteaspecten zijn een leven lang actief en transitaspecten doen
zich in een bepaalde periode van uw leven voor en oefenen tijdelijk invloed uit. Maken
twee planeten in uw geboortehoroscoop echter een aspect en wordt één ervan ge-
aspecteerd door een buitenplaneet, dan zal het hele radixaspect worden geactiveerd.
Daardoor zal zelfs de betrokken planeet die niet direct door de transit wordt geraakt
gaan meespelen. Worden meerdere radixaspecten tegelijkertijd geactiveerd door de
transit van een buitenplaneet, dan zult u meerdere, soms tegenstrijdige, gevoelens en
ervaringen ondervinden die te herleiden zijn naar de betrokken planeten.

De buitenplaneten bewegen zich heel langzaam door de dierenriem. De aspecten die
zij gedurende transits maken met uw radixplaneten kunnen maanden en soms zelfs jaren
duren (transits van de persoonlijke planeten - Zon tot en met Mars - duren relatief kort).
Transits van buitenplaneten worden dan ook vaak vrij intens ervaren. Het is mogelijk dat
meerdere transiterende buitenplaneten aspecten vormen met één specifieke radixplaneet
en zo'n periode heeft voor de betreffende persoon meestal veel betekenis. Staat een
bepaalde planeet prominent geplaatst in uw geboortehoroscoop - wanneer u bijvoor-
beeld  meerdere  radixplaneten  in  Steenbok,  het  teken  van  Saturnus,  hebt  staan  of
Saturnus veel radixaspecten maakt - dan zullen transits over die planeet (Saturnus in dit
geval) zeer intense ervaringen met zich meebrengen. Ook al stimuleert een transit van
een buitenplaneet op een specifieke manier bepaalde veranderingen en worden be-
wustzijn, gevoelens en ervaringen geprikkeld, de basisaanleg van de geboortehoro-
scoop verandert niet. Hooguit worden bepaalde planeten en aspecten extra belicht
waardoor u in die periode extra bewust bent van de mogelijkheden van die inhoud. Bui-
tenplaneten bieden belangrijke kansen tot groei, reflectie, afstemmen en inzicht.

Transits kunnen langer dan een maand invloed uitoefenen. Veel van deze transits komen
niet meer dan eens in uw leven voor en dezelfde combinatie transits van buitenplaneten
komt nooit terug binnen een mensenleven. Dit is uw horoscoop en elk moment van uw
leven is uniek. Uw Prognose Horoscoop helpt u om deze eigenheid te begrijpen.
Maak positief en creatief gebruik van dit inzicht.

Uw  Prognose  Horoscoop  is  een  gepersonaliseerde  kijk  op  gebeurtenissen,  ge-
voelens en ervaringen waarmee u tijdens de specifiek genoemde periode waarschijnlijk
te maken krijgt. Onthoud dat niets "voorbestemd" is en dat uw eigen vrije wil, ontwikke-
lingsniveau, sociaal-economische situatie, leeftijd, mogelijkheden en andere factoren
een belangrijke rol spelen in de wijze waarop de transits uw leven zullen beïnvloeden.
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Prognose Horoscoop voor Adele Adkins
januari 2023 to december 2023

In sommige maanden doen zich wellicht geen transits voor. In andere maanden zijn er
meerdere actief. Vaak herhaalt een transit zich twee, drie of meer keer en geldt de in-
vloed een heel jaar of langer. Dat komt omdat de buitenplaneten zich slechts langzaam
bewegen en hun transits daardoor vrij lang invloed op uw geboortehoroscoop hebben.
Dit symboliseert veelbetekenende, belangrijke periodes waarin u beduidende verande-
ringen zult ondergaan en nieuwe inzichten en ervaringen zult opdoen in uw leven.

Niet elke ervaring die zich voor kan doen overkomt iedereen. Elke planeet en ieder huis
in een astrologische tekening staat voor een bepaald levensgebied. Venus is bijvoor-
beeld verbonden met kunst, schoonheid, vrouwen, liefde, alle vormen van relaties en
geld. Het vijfde huis staat voor romantiek, creativiteit en entertainment. De transit van
Venus door het vijfde huis kan voor de een plezierige liefdesaffaires opleveren en voor
de ander een vruchtbare artistieke periode aangeven. Weer anderen ervaren beiden.
Mensen die noch artistiek zijn, noch open staan voor een liefdesaffaire ervaren wellicht
geen van beiden. Maar de energie is beschikbaar als u er gebruik van wilt maken en zal
zich in een bepaalde vorm willen manifesteren. Uw Prognose Horoscoop geeft een
overzicht van de meest voorkomende invloeden van de planeettransits.

Deze  horoscoop,  getiteld  'Prognose  Horoscoop',  is  ook  verkrijgbaar  met  de  titel
'Astrotext Prognose'. Los van de titel zijn deze twee horoscopen identiek.

Dit rapport is samengesteld voor 12 maanden, te beginnen in januari 2023 voor de vol-
gende geboortegegevens: vrouwelijk, geboren op 5 mei 1988 om 8:19 in Tottenham,
England.

Uw zonneteken is Stier. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboorte-
horoscoop. Uw Ascendant staat in Kreeft en uw Maan staat in Boogschutter.

Uranus conjunct Zon: Een nieuwe loop

Begin juli 2021 tot midden maart 2023: Dit is in vele opzichten een bijzonder belang-
rijke transit. In deze tijd zoekt u naar nieuwe uitingsmogelijkheden die u een vrijer mens
kunnen maken.

Dit is een van de meest revolutionaire perioden in uw leven. Op zijn best bevrijdt dit as-
pect u van belemmeringen die u door uzelf of door anderen zijn opgelegd en die uw
ontwikkeling in de weg hebben gestaan. Uw leven krijgt meer inhoud. Op zijn slechtst
betekent dit echter een periode van enorme instabiliteit en chaos waarin allerlei onvoor-
ziene gebeurtenissen plaats vinden die uw leven totaal in de war sturen.
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Hoe u ook tegenover veranderingen staat, u zult gedwongen worden de oude patronen
op te breken en een nieuwe koers te gaan varen. Hoe u dit proces doorkomt, hangt af
van de mate van sleur waar u in bent geraakt en van het feit of u al dan niet weerstand
tegen deze veranderingen biedt.

U voelt zich aangetrokken tot alles wat nieuw is en opwindend, zowel in uw werk als in
uw persoonlijke ontwikkeling. Wetenschap, technologie en nieuwe technieken hebben
vooral uw aandacht. Jonge mensen kunnen zeer opstandig worden, vooral ten aanzien
van alles wat met gezag heeft te maken als ouders, officiële instanties en werkgevers. U
verzet zich tegen elke beperking die men u oplegt.

Deze transit hoeft zeker niet destructief te werken. Het aspect daagt u uit uw leven te on-
derzoeken en uit te vinden welke wijzigingen nodig zijn om u voor verstarring te be-
hoeden. Om een groter gevoel van vrijheid te verwerven en meer uzelf te kunnen zijn,
zijn op veel gebieden wellicht drastische veranderingen noodzakelijk.

Neptunus vierkant Venus: Een onrealistische houding

Eind april 2022 tot midden februari 2024: Een onrealistische houding ten aanzien van
persoonlijke relaties kan grote problemen veroorzaken. U kunt teleurstellingen te ver-
werken krijgen die uw huiselijk leven ernstig verstoren. U wilt de waarheid over uzelf en
uw relaties niet onder ogen zien en uw onwil om met de werkelijkheid te leven zou u wel
eens heel nare parten kunnen gaan spelen. Zowel uw zelfvertrouwen als de verbintenis
worden hierdoor ondermijnd. Deze transit stelt binnen de relatie zowel uw werkelijk-
heidszin als uw bereidheid de ander te nemen zoals hij is, op de proef.

Ontmoet u iemand op wie u verliefd wordt, dan raakt u uw hoofd volledig kwijt. U raakt
in feite niet zo opgewonden door de ander, doch door iets in uzelf dat u in hem project-
eert. Komt u tenslotte achter de waarheid, dan zult u die moeilijk kunnen aanvaarden,
zelfs indien daar niet aan te ontkomen valt.

Pas op dat u uw hart niet verliest aan iemand die voor u onbereikbaar is. U begeeft zich
misschien in een situatie waarin u zeker zult moeten verliezen. U moet goed inzien dat u
door zo te handelen in feite zelfs een wezenlijk contact uit de weg gaat. Beschouwt u dit
hele gebeuren als een droom om mee te spelen, dan zult u waarschijnlijk niemand, ook
uzelf niet, schade berokkenen. Neemt u uw "lijden" daarentegen ernstig, dan kan dit u
zeker schade toebrengen. Anderen brengen trouwens wellicht weinig begrip op voor uw
martelaarsrol in de liefde.

Relaties zoals deze komen niet zelden voort uit een gevoel van ontoereikendheid. Door
de confrontatie met de realiteit van de ander te ontlopen, vermijdt u tevens de con-
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frontatie met uzelf, uit angst als verliezer uit de bus te komen. Toch is zo'n reële con-
frontatie met uzelf precies wat u nodig hebt. Gaat u na deze transit op dezelfde voet
door, dan zult u uiteindelijk toch tot een echte confrontatie worden gedwongen, zowel
met uzelf als met de ander. Wat daarvan de uitkomst ook moge zijn, het is waarschijnlijk
het beste wat u kan overkomen.

Saturnus driehoek Venus: Het is er nu de tijd voor

Begin mei 2022 tot begin februari 2023: Een uitmuntende periode om uw relaties wer-
kelijk stabiel te maken. Uw individuele behoeften komen niet in conflict met de eisen die
door de verbintenis worden gesteld. U kunt uzelf zijn en anderen geven wat ze nodig
hebben. U hebt een heldere kijk op de dingen en zult zich niet gauw in een relatie
storten die slechts op illusies is gebouwd. Bent u romantisch van aard dan kan uw ver-
bintenis u zelfs wat saai aandoen. Dit is echter een ervaring die u op het ogenblik nodig
hebt. Een relatie dient een verbintenis te zijn tussen u en iemand anders die u helpt uzelf
beter te leren kennen en te begrijpen en daar is het nu de tijd voor.

Af en toe werden in de laatste paar relaties die niet geschikt voor u waren, verbroken.
Hoewel hier sprake was van een noodzakelijk proces, kan dit toch een zeer pijnlijke
ervaring zijn geweest. De relaties die nu nog over zijn, hebben wel degelijk waarde in
uw leven. U dient deze te verstevigen om daardoor uzelf en uw houding ten aanzien van
anderen beter te leren begrijpen. Dit is een periode van groei en verruiming van het be-
wustzijn. Hierdoor is het - evenals bij het sextiel - mogelijk dat er tussen u en uw partner
een groot leeftijdsverschil bestaat. De oudere en wijzere verschaft de ander via de
relatie een ruimere en meer realistische levensvisie.

Deze transit bevordert in de eerste plaats beroeps- en zakenrelaties. U bent in staat met
zelfkennis te onderhandelen op basis van uw werkelijke noden en behoeften, terwijl u
tevens die van de ander respecteert. Aangezien u begrijpt dat elke relatie op reële basis
moet zijn gestoeld, zal iedere beslissing die u neemt tot beider voordeel zijn.

De creativiteit wordt onder dit aspect noch gestimuleerd, noch belemmerd, maar u werkt
harder en meer gedisciplineerd. U voelt zich wellicht aangetrokken tot moeilijke en inge-
wikkelde technieken die een grote mate van nauwkeurigheid vereisen. Alles wat op het
ogenblik uit uw handen komt, is waarschijnlijk praktisch of nuttig.

Jupiter vierkant Uranus: Vatbaar voor suggesties

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin mei 2022, durend tot begin januari 2023:
De uitwerking van deze transit kan zeer verschillend zijn. Als een donderslag bij heldere
hemel kunnen kansen en veranderingen in uw leven komen die u ongekende mogelijk-
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heden bieden, maar zij kan ook een dusdanige rusteloosheid en ongeduld veroorzaken,
dat u in uw vrijheidsdrang enorme onrust creëert.

Onder alle omstandigheden ziet u veranderingen, terecht of ten onrechte, als de enige
mogelijkheid om verder te kunnen gaan en tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Het
gevaar bestaat echter dat u alleen maar aan het "veranderen" denkt en niet zorgvuldig
overweegt welke verandering de beste zou zijn. U bent in negatieve zin zeer vatbaar
voor suggesties en hebt de neiging bij druk en spanning er in omgekeerde richting van-
door te gaan.

U hecht grote waarde aan vrijheid en zult er dan ook voor vechten die op bepaalde
terreinen te veroveren. Dit kan uitermate verstorend werken op uw verbintenissen, want u
reageert zeer vijandig op alles en iedereen die u probeert "in toom" te houden. Deze
transit kan een periode van voortdurende veranderingen veroorzaken, waarbij u van de
ene dag op de andere niet weet wat die zal brengen.

Weet  u  enige  mate  van  zelfbeheersing  op  te  brengen,  dan  zullen  u  zeker  kansen
worden geboden; gesp uzelf echter niet in een soort dwangbuis, zodat u niet eens in
staat bent de geboden kansen te grijpen. Er zijn inderdaad bepaalde dingen waar u in
deze periode van vrijgesteld zou moeten zijn en zolang u maar niet als een kip zonder
kop rond gaat rennen, zult u waarschijnlijk precies die mate van vrijheid krijgen die u
nodig hebt. Blijf kalm en u zult plotseling ontdekken dat de mogelijkheden om voor-
waarts te gaan op u liggen te wachten en dat er niets is om u tegen te houden. Uw ge-
duld zal niet te lang op de proef worden gesteld.

Jupiter sextiel Mercurius: Een juist oordeel

Een transit die op zijn eind loopt, vanaf begin mei 2022, durend tot begin januari 2023:
Een goede periode voor het maken van plannen en het nemen van beslissingen. Uw
waarnemingsvermogen is scherp en u overziet het geheel voldoende om tot een juist
oordeel te kunnen komen. Hebt u iets belangrijks te bespreken, doe het dan nu. U weet
de gevoelens en meningen van groepen mensen uitstekend te hanteren en de oplossin-
gen die u aandraagt zijn acceptabel voor elk lid afzonderlijk.

Een bijzonder goede periode voor besprekingen en transacties op zakelijk gebied, als-
mede voor alles wat met in- en verkoop heeft te maken. Financieel zult u hier wel bij
varen. Komt u niet in actie, dan ervaart u deze periode als een tijd waarin u optimistisch
bent en waarin uw gedachten een positieve richting nemen. Er komt dan echter niets uit
uw handen.
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Het is eveneens een goede periode om eventueel gerezen verschillen op te lossen. U
bent tactvol en overtuigend genoeg om moeilijkheden uit de weg te ruimen. Iedereen zal
na afloop het gevoel hebben dat er een eerlijk en reëel compromis is gesloten.

Vrienden kunnen de brengers zijn van een goede tijding. Ze kunnen u op kansen wijzen
die u zonder hen waarschijnlijk over het hoofd had gezien. U kunt bericht krijgen van
iemand van wie u in lange tijd niets hebt gehoord. Een goede tijd om brieven te schrijven
en voor elke andere vorm van communicatie. Men is geïnteresseerd in ideeën en litera-
tuur.

Jupiter vierkant Saturnus: Er is iets mis

Midden mei 2022 tot midden januari 2023: Gedurende deze transit treft u bepaalde
maatregelen in uw leven waarbij u zich losmaakt van situaties die u persoonlijk geen
goed doen. U brengt veranderingen aan in morele en gedragspatronen, in uw opvatting
van plicht en verantwoordelijkheid en deze zijn meer in overeenstemming met de werke-
lijkheid. Dit kan grote innerlijke spanningen veroorzaken en het is mogelijk dat u in ver-
warring wordt gebracht. U weet niet meer of u nu voor- of achteruit moet, of u meer moet
doen of gas terug moet nemen.

Het is misschien geen gek idee er eens even alleen tussen uit te gaan: anderen kunnen u
absoluut geen raad geven, tenzij u uw adviseurs met grote zorg kiest. U zult op be-
paalde terreinen meer moeten doen, doch op andere juist minder. Hoezeer u dit wellicht
ook wenst, u kunt de dingen niet bij het oude laten. Jammer genoeg valt vooruit niet te
voorspellen op welke gebieden van uw leven deze problemen zich voor zullen doen.

Onder deze transit kan men zich ook bijzonder rusteloos en onzeker voelen. U weet
heel goed dat er iets mis is, maar u weet niet precies wat. Haast u niet. Meestal is er vol-
doende tijd om tot een beslissing te komen; u kunt die in alle rust overwegen.

In zakelijk opzicht is dit weliswaar een kritieke periode, maar niet per se een slechte.
Elke beslissing die u nu neemt, zal grote consequenties voor de toekomst hebben. Het is
niet ondenkbaar dat u in deze periode van baan verandert aangezien u dat meer
mogelijkheden biedt vooruit te komen. Aarzel niet, doe het, dergelijke veranderingen
zijn onder dit aspect over het algemeen heel goed. Grijp elke kans die uw horizon ver-
ruimt aan en bevrijd uzelf van banden die u knellen. Doe dit echter zonder brokken te
maken.
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Saturnus sextiel Maan: Familie aangelegenheden

Eind mei 2022 tot midden februari 2023: Deze transit verschaft u zelftucht en -discipline.
Het is nu makkelijker voor u om bepaalde, gevoelshalve nogal gecompliceerde zaken,
die u over het algemeen liever wegstopt, onder ogen te zien. U staat eveneens afstande-
lijker en met meer objectiviteit tegenover moeilijke relaties. U kunt nadenken over uw
gevoelens zonder dat deze u gaan beheersen. Is het nodig bepaalde veranderingen in
uw leven aan te brengen, dan kunt u dit nu doen in het volste vertrouwen dat u alles in
de juiste proportie ziet.

Dit aspect stelt u in staat constructief op de fundamenten uit uw verleden te bouwen en
alle waardevolle zaken daaruit in uw bestaan van nu in te passen. Alles wat u nu doet,
dient sterk met uw verleden te zijn verbonden en dit is zeker niet de tijd om radicaal met
uw tradities te breken.

In deze periode wordt alles wat met familie en gezin heeft te maken, zeer belangrijk
voor u: vooral indien het om een of beide ouders gaat. Ook hier maakt de zelfdiscipline
die dit aspect met zich brengt, dat u op constructieve wijze te werk kunt gaan. U weet uw
onderbewustzijn beter in de hand te houden, in het bijzonder ten aanzien van verwanten
en geliefden.

U dient bewust te denken en te handelen en deze transit maakt dat relatief makkelijk.
Neemt u echter een passieve houding aan en laat u de dingen gebeuren zonder inspan-
ning uwerzijds, dan valt u terug in het oude gedragspatroon. Dit aspect biedt u de gele-
genheid tot het bereiken van een hogere bewustzijnsgraad. Voelt u daar niet veel voor,
dan kan niets u dwingen, doch u mist wel een uitstekende kans.

Neptunus vierkant Maan: Luchtspiegelingen

Eind mei 2022 tot eind december 2024: U krijgt wellicht heel vreemde stemmingen en
gevoelens te verwerken. U kunt de indruk hebben dat uw voorgevoelens voor de volle
honderd procent kloppen, maar wees voorzichtig - de taal die uw onderbewustzijn in
deze periode spreekt, verschilt hemelsbreed van die van uw bewustzijn. Uw voorge-
voelens kunnen u gevaarlijk bedriegen.

Ook bent u heel gevoelig voor invloeden van buiten. Bevindt u zich in gezelschap van
iemand die kwaad is of wordt u met andere intense gevoelens geconfronteerd, dan lijdt
u daar erg onder. Daarom kunt u mensen die negatieve gevoelens koesteren gedurende
deze periode maar het beste vermijden. U zou bovendien heel makkelijk zelf het doelwit
van hun emoties kunnen worden. Ga evenmin om met mensen die via subtiele suggesties
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en zinspelingen uw denkwijze trachten te beïnvloeden. Dit gevaar is absoluut niet on-
denkbaar, want de gedachten waar zij u op brengen, lijken uit uzelf te komen.

U kunt moeilijkheden krijgen in uw huis, in uw privéleven of met gevoelsrelaties. Versta u
zo helder en duidelijk mogelijk met de mensen om u heen. Misverstanden komen tijdens
dit aspect maar al te makkelijk voor. U kunt een liefdesrelatie aangaan die volkomen
onmogelijk doch uiterst fascinerend is.

Stemmingen en humeuren wisselen van minuut tot minuut. Neem uw emoties niet te
ernstig en probeer er wat afstand van te nemen: u maakt bergen van molshopen. Zelfs
indien u over het een of ander teleurgesteld bent, blijf daar dan niet te lang bij stilstaan.
Al die negatieve gevoelens kunnen zeer destructief werken.

Gebruik geen verdovende middelen, tenzij dit strikt noodzakelijk is en doe op dat ge-
bied vooral niets zonder de dokter te raadplegen. Uw lichaam is hier veel gevoeliger
voor dan anders en de kans dat u ergens aan verslaafd raakt, is bepaald niet uitge-
sloten. U kunt problemen met de spijsvertering krijgen en dat is een reden te meer uw
lichaam zo weinig mogelijk met onnatuurlijke middelen, zoals drugs, te confronteren.

Jupiter vierkant Ascendant: Op het vinkentouw

Begin juni 2022 tot begin februari 2023: Dit is over het algemeen een uitstekende transit
voor de meeste relatievormen, maar er zijn ook voetangels en klemmen. Het aspect wijst
op een verlangen naar geestelijke groei en vooruitgang via contact met anderen. Waar-
schijnlijk wilt u evenveel geven als u ontvangt, maar sommige mensen proberen zoveel
mogelijk van hun medemensen te profiteren zonder daar iets voor terug te doen. Het
optreden van dergelijke lieden is uiterst arrogant, zelfs ten aanzien van hun slachtoffers.
Dit jaagt hun omgeving tegen hen in het harnas en het gevolg is dat niemand bereid is
hen in moeilijke tijden de helpende hand toe te steken.

Dit was natuurlijk absoluut niet nodig geweest en het enige wat u te doen staat, is nede-
righeid betrachten en erkennen wat u anderen verschuldigd bent. Dit aspect stelt u in de
gelegenheid een beter mens te worden, maar dan dient u zich bovengemelde waar-
schuwingen wel ter harte te nemen.

Niet zelden speelt een vriend in deze periode de rol van "gelukbrenger", doch in feite is
er geen sprake van geluk: uzelf zit op het vinkentouw om elke kans die zich voordoet, te
grijpen. U hebt een zesde zintuig om te bepalen wat precies het juiste moment is en voelt
de noden en behoeften van uw medemensen scherp aan. Het is dan ook onvergeeflijk
hieraan voorbij te gaan: u kunt niet eens het excuus aanvoeren dat u het niet had gezien.
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Of in uw beroep, of in uw huiselijk en privéleven kunnen zich bepaalde mogelijkheden
en kansen voordoen. Bijvoorbeeld om meer geld te verdienen of om uw huis op te
knappen. U kunt mensen ontmoeten die uw inzicht in het wereldgebeuren verruimen en
verdiepen. U moet hier echter wel voor openstaan. Ook hier kan een arrogante houding
er de oorzaak van zijn dat dit aspect u niets van blijvende waarde oplevert.

Uranus vierkant Mars: Een beetje onderscheidingsvermogen

Begin juli 2022 tot midden maart 2024: Hoed u voor ondoordacht optreden, over-
haaste beslissingen en andere handelingen die in de toekomst tot onverwachte en onge-
wenste resultaten zouden kunnen leiden. U hebt misschien het gevoel dat uw ego op het
spel staat en dat u uzelf hoe dan ook moet laten gelden, zonder zich te realiseren dat dit
tot ongelukken kan leiden.

Er kunnen enorme spanningen ontstaan tussen u en uw medemensen die u steeds in de
weg lijken te staan. Het zal heel moeilijk zijn woordenwisselingen en uitbarstingen te
vermijden. Deze transit belaagt uw gevoel van zekerheid en uw geldingsdrang. Hoe
onzekerder u bent, hoe meer u geneigd bent overhaast te handelen en de wereld toe te
brullen dat u zich niet in een hoekje laat duwen. Uw rebellie richt zich in de eerste plaats
tegen mensen die gezag over u uit kunnen oefenen: zij hinderen u het meest in uw han-
delingsvrijheid en zelfontplooiing. Het is dikwijls juist dat u niet over u wilt laten lopen
doch de middelen die u hanteert om dit te voorkomen, zijn noch overwogen, noch doel-
matig. Doe wat u vindt dat er gedaan moet worden, maar doe het discreet en met on-
derscheidingsvermogen.

Heel dikwijls ervaart u deze transit volkomen onbewust: u bent zich van wat hierboven is
beschreven absoluut niet bewust. Dit kan tot ondergrondse uitbarstingen leiden die vrij
desastreus zijn. Ongelukken die dan wel niet helemaal uw schuld zijn, doch die u toch
hebt helpen veroorzaken, kunnen hiervan het resultaat zijn. Een ziekte waaraan men
geopereerd moet worden, behoort eveneens tot de mogelijkheden, vooral indien u de
energie van deze transit hebt trachten te onderdrukken.

Het enige juiste antwoord op dit aspect is: probeer enige zekerheid te verwerven over
het feit wie u bent en wat u doet. Dan zult u zich niet zo heftig gedrongen voelen uit te
breken in ondoordachte handelingen. Wellicht houdt u de behoefte iets te doen wat vol-
ledig buiten uw dagelijkse routine valt, maar het zal heel wat minder destructief zijn.

Jupiter vierkant Neptunus: Misplaatst optimisme

Vanaf 16 februari 2023 tot 25 februari 2023: In deze periode zult u er alles aan doen
om uw idealen tot werkelijkheid te maken en uw spirituele ideeën te realiseren. Hierbij
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zult u echter op enige tegenstand stuiten. Men zal uw idealen als irreële, onpraktische
abstracties bestempelen. U zult moeten bewijzen dat ze wel degelijk op de realiteit zijn
gebaseerd en niet aan een droomwereld ontspruiten. Verder dan die droom zullen ze
echter nog niet zijn gekomen. Deze transit geeft u de kans dat uit te maken.

Ook kan dit aspect u een misplaatst gevoel van optimisme verschaffen waardoor u, met
te  weinig  middelen,  ongeoorloofde  risico's  neemt.  Zoek  zorgvuldig  uit  of  de  zaak
financieel wel is zoals men hem u voorspiegelt. Laat u dit na, dan zou men u wel eens in
de boot kunnen nemen.

Uw werkelijkheidszin en uw vermogen uw idealen in praktijk te brengen, worden door
deze transit op de proef gesteld. Er is geen reden om aan te nemen dat u deze proef niet
zou kunnen doorstaan, maar u moet wel heel zorgvuldig te werk te gaan.

Deze transit veroorzaakt soms religieuze of spirituele waanvoorstellingen. U bent ge-
neigd achter valse verlossers of profeten aan te lopen. Zij begoochelen u met hun fraaie
kreten en trachten u te dicteren hoe u uw leven dient te leven.

Saturnus sextiel Uranus: Steen in de vijver

Begin maart 2023 tot midden december 2023: In deze periode zijn het oude en het
nieuwe in uw leven met elkaar in evenwicht: er heerst harmonie tussen behoudendheid
en zucht tot experimenteren. U ziet nieuwe ervaringen voor wat ze waard zijn en doet
daar uw voordeel mee. U bent geduldig en bereid alles een kans te geven. Een uitste-
kende tijd voor elke vorm van studie waarbij u met nieuw materiaal wordt geconfron-
teerd. U bent tevens in staat anderen de nieuwe technieken die u hebt geleerd, te onder-
wijzen.

U geeft er op het ogenblik de voorkeur aan samen met anderen aan uw projecten te
werken. Met behulp van hun inzicht overkomt u uw eigen beperkingen.

De veranderingen die u jaren geleden in uw leven hebt aangebracht, hebben nu vaste
vorm gekregen. Misschien bent u verhuisd, hebt u uw relaties op een ander plan ge-
bracht of bent u van baan veranderd. Dit alles heeft zich nu gestabiliseerd, u beseft dat
uw leven een andere inhoud heeft gekregen, een die hopelijk meer bij u past.

U hebt misschien het gevoel al het nieuwe dat op uw weg komt, aan te kunnen en waar-
schijnlijk is dit ook wel zo. Het zal u bovendien veel goed doen - ga deze uitdagingen
dan ook niet uit de weg. Maak ze uzelf eigen en gebruik ze om de eventuele tekorten in
uw bestaan op te vullen. Over een paar jaar zult u dit niet zo makkelijk meer kunnen
doen: wellicht wordt u daar dan op een onplezierige manier toe gedwongen. U zult in
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die periode onder veel groter innerlijke druk komen te staan en de beslissingen die u dan
neemt, zullen heel wat minder evenwichtig zijn.

Saturnus vierkant Mercurius: In de nesten

Begin maart 2023 tot midden december 2023: Er kunnen zich moeilijkheden voordoen
in contacten met anderen en een ernstig verschil in inzicht kan grote problemen veroor-
zaken. In deze periode worden zowel uw opvattingen en meningen als de manier waar-
op u met mensen omgaat scherp aangevallen. Dit kan zo hoog lopen, dat u er sommige
relaties door verbreekt of in elk geval overweegt dit te doen. U bent neerslachtig en u
piekert over het feit dat de mensen niet schijnen te begrijpen wat u bedoelt. Dit maakt dat
u zich eenzaam voelt en u trekt zich zoveel mogelijk terug. Neem in deze tijd geen be-
slissingen, tenzij u daartoe wordt gedwongen. U bent op het ogenblik echt niet in staat
de zaak van alle kanten te bekijken. Bovendien bent u zo pessimistisch dat u de werke-
lijke mogelijkheden onderschat.

In plaats van een confrontatie te ontwijken. zou u moeten trachten de oorzaak van het
probleem op te sporen om het daarna samen op te lossen. De verschillen in inzicht
tussen u en anderen zijn van reële aard. Uw overtuigingen zijn zo onwrikbaar en staan u
zo helder voor de geest, dat de mensen zich genoopt voelen hiertegen in opstand te
komen. U dient zich wat dit betreft ten aanzien van uw medemensen te verdedigen en te
rechtvaardigen.

Misschien bent u inderdaad te star. De oppositie van anderen kan u ertoe dwingen uw
meningen en overtuigingen nogmaals ernstig onder de loep te nemen om te onder-
zoeken of ze de toets van uw eigen kritiek wel kunnen doorstaan. Is dat niet het geval,
dan dient u ze drastisch te herzien. Bent u niet in staat de inzichten van uw medemensen
een plaats in uw eigen gedachtengang te geven en gaat u daar volkomen aan voorbij
dan zult u over ongeveer zeven jaar een veel ernstiger periode van geestelijke verwar-
ring door moeten maken.

Saturnus conjunct Midhemel: Gouden kansen

Begin maart 2023 tot midden december 2023: In deze periode treden de gevolgen van
alle voorbereidingen die u in het verleden voor uw toekomst hebt getroffen overduidelijk
aan het licht. Deze transit betekent een hoogtepunt in uw leven, doch tevens is er sprake
van enorme verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Ongeveer veertien jaar geleden begon u aan een nieuwe cyclus in uw persoonlijke ont-
wikkeling. Al die jaren hebt u gebouwd aan het huis dat nu wordt voltooid.
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Bij het naderen van die top is het uitermate belangrijk dat u zich realiseert wat u in feite
al die jaren hebt nagestreefd en op welke wijze u dit hebt gedaan. Hoe degelijker de
fundamenten, hoe groter de kans dat u inderdaad succesvol zult zijn. Hebt u echter het
juiste pad verlaten of zich niet aan de spelregels gehouden, dan kunt u op dit levens-
gebied grote moeilijkheden verwachten.

Op alle terreinen van uw leven waarop u zich zorgvuldig hebt voorbereid, zult u nu
resultaten boeken. Nooit zijn er zoveel kansen geweest voor meer macht en verantwoor-
delijkheid, zowel in uw beroep als in uw privéleven. Of u het wilt of niet, de mensen ver-
wachten van u dat u hen voorgaat.

Hebt u zich tijdens de voorbereidingsperiode met een jantje van leiden van alles afge-
maakt, was u niet altijd recht door zee of hebt u geweigerd uw grotere verantwoordelijk-
heden te dragen, dan loopt u de kans alles kwijt te raken, zelfs dat waarop u zich wel
goed hebt geprepareerd.

Saturnus sextiel Saturnus: Beperkt geluk

Midden maart 2023 tot eind december 2023: Een tijd van harmonie en evenwicht: u
hebt het gevoel te weten hoe u uw leven aan moet pakken. Deze periode verloopt over
het algemeen zonder grote beroeringen. Dit betekent echter niet dat hier sprake is van
een uitzonderlijk vredige of gelukkige tijd. Veel meer dan we ons realiseren wordt ons
leven beheerst door de eisen die we er - dikwijls onbewust - aan stellen. We zouden
schrikken als we wisten wat we in feite aan het doen zijn. We trachten onszelf en onze
bezittingen te beschermen tegen "bedreigingen". Uit volwassen standpunt bekeken is er
meestal geen sprake van een werkelijke bedreiging, maar toch reageren we of dit wel
zo was. De huidige kracht maakt alleen maar dat u dit met succes kunt doen. Voelt u zich
gedurende deze periode bijzonder ongelukkig, denk dan eens na over uw aanpak van
het leven.

In deze periode kunt u uw doel bewust en met succes nastreven, maar u kunt zich even-
eens  onbewust  als  een  soort  geprogrammeerde  computer  op  de  golven  mee  laten
drijven. Direct resultaat is van geen van beide levenshoudingen te verwachten. Op de
lange duur zal de positieve instelling echter meer opleveren. De negatieve kant van dit
aspect geeft u een gevoel van ontevredenheid en dit dwingt u uzelf wat zorgvuldiger en
kritischer te bekijken.

U werkt uitstekend samen. U waardeert individualiteit en respecteert de verschillen in de
mensen om u heen: u hebt geen behoefte uw medemensen vliegen af te vangen doch
wilt hen slechts aanvullen. U kunt zowel met uw superieuren als met uw collega's over-
weg.
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U bent methodisch en praktisch, maar getuigt van weinig idealisme. U houdt zich bezig
met concrete resultaten. Gebruik deze periode goed. Een sextiel geeft u de gelegenheid
een  stevige  fundering  te  leggen  die  u  in  de  toekomst  tegen  moeilijkheden  kan  be-
schermen.

Pluto driehoek Mercurius: Weloverwogen

Midden maart 2023 tot begin december 2025: Deze transit zal u helpen bij het verkrij-
gen van dieper geestelijk inzicht en u in staat stellen veel te leren over waar u ook maar
in geïnteresseerd bent. U kunt veel meer begrijpen en verdiept zich in zaken waar u zich
tot nog toe slechts oppervlakkig mee hebt beziggehouden. Een uitstekende tijd om zich
toe te leggen op de studie van een nieuw onderwerp of een cursus te gaan volgen. U
voelt zich het meest aangetrokken tot onderwerpen die zich met de meer verborgen as-
pecten van het leven bezighouden. U kunt onder deze transit iemand ontmoeten die uw
bewustzijn  sterk  beïnvloedt,  wellicht  een  vriend  of  een  goeroe-figuur  die  nieuwe
werelden voor u doet opengaan.

U kunt zowel zelf iets leren als anderen onderwijzen. Uw woorden hebben grote in-
vloed, daar de mensen beseffen hoe weloverwogen deze zijn. Beperk u niet tot louter
gesprekken, doch maak tevens gebruik van andere media. Zoudt u dingen op papier
willen zetten, dan is dit de juiste tijd om daarmee te beginnen: vooral als het onder-
werpen betreft die op psycho-therapeutisch of occult terrein liggen.

Een andere uitwerking van de huidige invloed wekt uw interesse in alles wat geheim of
verborgen is, niet enkel psychologische, magische en andere occulte zaken, doch ook in
wat de aarde verborgen houdt: u kunt belangstelling krijgen voor mijnbouw, mineralogie
of geologie. U wilt misschien inzicht verkrijgen in de krachten die onder de oppervlakte
werken en allerlei gebeurtenissen veroorzaken. Waar u zich ook op werpt, u zult het tot
op de bodem onderzoeken en u nergens door laten afleiden. Hierdoor zult u binnen de
kortste keren uw onderwerp beheersen, veel en veel vlugger dan in andere periodes.

Jupiter sextiel Mars: Onafhankelijkheid

Vanaf 27 maart 2023 tot 4 april 2023: Dit is een periode van grote energie, vindingrijk-
heid en onafhankelijkheid. U hebt een veel zelfvertrouwen en bent in staat - binnen rede-
lijke grenzen - bijna alles tot een goed einde te brengen. Een uitstekende periode om iets
nieuws te beginnen - bijna alles wat u nu begint, zal succesvol zijn. Wilt u echter het
meeste uit dit aspect halen wat erin zin, dan zult u zelf in actie moeten komen. Dit aspect
verschaft u kansen die u moet benutten. Waarschijnlijk hebt u hier weinig moeite mee:
deze transit maakt dat u graag aan de slag gaat.
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Uw actieplan staat u helder voor ogen. U hebt een sterke wil en gaat doelbewust voor-
uit. U bent beslist en overtuigend. U weet andere mensen tot uw inzichten over te halen
en te maken dat zij u volgen. Dit is een heel goed aspect voor samenwerking: u weet
anderen zo ver te krijgen dat ze zich uw belangen eigen maken.

Alles wat u doet, heeft tot doel uw belangstellingssfeer uit te breiden. U bent niet klein-
geestig: uw doel is groots en soms verheven. De mensen respecteren u om uw integriteit
en zijn graag bereid u te helpen.

Bent u in deze periode in een rechtszaak verwikkeld, dan zal die waarschijnlijk goed
voor u aflopen. Het is zeker niet uitgesloten dat u een voor alle partijen bevredigend
compromis weet te sluiten.

In uw beroep bent u deze tijd wellicht succesvol, doordat u uw tijd uitstekend weet in te
delen en door het feit dat u elke kans die zich voordoet, grijpt. U kunt hier uw voordeel
mee doen zonder dat u zich hierbij de vijandschap van anderen op de hals haalt. Zij
zullen u uw succes van harte gunnen.

Saturnus driehoek Ascendant: Ervaring opdoen

Midden april 2023 tot begin februari 2024: In deze periode verovert u zich een vaste
plaats in de maatschappij. De mensen komen erachter wie u eigenlijk bent en wat u
doet. U hebt een zeker evenwicht bereikt: u bent standvastig en betrouwbaar. U hebt er
geen enkele behoefte aan de mensen door uw plotseling en onvoorspelbaar gedrag te
schokken en u wenst dit evenmin van anderen te ondervinden. Uw doel is een schema
waarin alles zonder horten en stoten en op tijd verloopt. U gedraagt zich beheerst, orde-
lijk en volwassen.

Het enige probleem is dat u er moeite mee hebt veranderingen aan te brengen wanneer
dit nodig is. U bent te behoudend en tracht nieuwe problemen met oude middelen te
bestrijden. Soms kan dat gewoon niet en dan raakt u in moeilijkheden. U bent te weinig
flexibel, al is dat meestal geen groot probleem.

U wenst zoveel mogelijk ervaring op te doen, vooral in uw beroep. U bent waarschijnlijk
ambitieus en werkt hard om vooruit te komen en alles steeds beter te doen. U wendt zich
tot mensen die u daar behulpzaam bij kunnen zijn en laat er geen twijfel over bestaan
dat u bereid bent hiervoor iets terug te doen: u wilt gewoon bij niemand in de schuld te
staan. In deze tijd wilt u absoluut onafhankelijk zijn en niet bij anderen in het krijt staan.

Deze eigenschappen weerspiegelen zich eveneens in uw relaties. U bent wat gereser-
veerder dan gewoonlijk en sluit niet makkelijk nieuwe verbintenissen. Dit is niet verkeerd,
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maar wel moet u niet zó voorzichtig worden dat u aan de mensen die u tot steun kunnen
zijn, voorbijgaat. U voelt zich in de eerste plaats aangetrokken tot oudere mensen: zij
hebben meer ervaring en van hen kunt u dus iets leren. U kunt in deze tijd iemand ont-
moeten die als "leermeester" een grote rol in uw leven gaat spelen. Het is mogelijk dat
zo iemand absoluut anders is dan u zich een leermeester voorstelt. Hij of zij kan overal
vandaan komen en misschien realiseert u zich pas veel later wat er eigenlijk is gebeurd.

Jupiter sextiel Venus: De juiste stappen

Vanaf 23 april 2023 tot 1 mei 2023: Hoewel geen sterk, is dit toch een allerplezierigst
aspect. Weet u dat het in aantocht is, dan kunt u er enig voordeel uit trekken. U moet
echter zelf het initiatief nemen en daar voelt u misschien niet voor. Deze transit maakt u in
zekere zin gezapig en weinig ambitieus. Het zal niet makkelijk zijn uzelf in beweging te
krijgen. Een goed aspect voor vrije tijd en ontspanning en voor alles waarbij men geen
energie hoeft op te brengen.

Deze transit bevordert verbintenissen op elk vlak. U straalt meer warmte en vriendelijk-
heid uit dan anders. U zoekt het gezelschap van uw medemensen en zij dat van u. Soms
duidt dit aspect op het begin van een belangrijke liefdesrelatie. In elk geval ziet u geen
bezwaar in een gezellig flirtpartijtje en u zult zeker iemand ontmoeten die er net zo over-
denkt.

Is er iemand op wie u een goede indruk moet maken, ga er dan nu op af. U voelt de
subtiele nuances in de relatie uitstekend aan en dit maakt dat u de juiste dingen doet en
zegt. Daarnaast treedt u uw medemensen open en eerlijk tegemoet, wat opgemerkt en
gerespecteerd wordt.

U zoekt naar een mooie en prettige omgeving en meer dan anders ergert u zich aan
alles wat lelijk en vuil is. Hoewel dit aspect niet in de eerste plaats sociaal gevoel aan-
kweekt, kunt u zich toch geroepen voelen daar iets aan te doen.

Een goede periode voor financiële aangelegenheden. U kunt onverwacht geld ontvan-
gen en in de verleiding komen het uit te geven aan iets totaal overbodigs: volg hierin uw
eigen geweten!

Jupiter driehoek Maan: Met weinig inspanning

Vanaf 26 april 2023 tot 5 mei 2023: U voelt zich over het algemeen prettig, op-
timistisch en edelmoedig. Uw gedachten zijn op het welzijn van uw omgeving gericht en
u wenst de mensen van wie u houdt, te beschermen. Er doen zich gunstige omstandig-
heden voor en er komt van alles naar u toe zonder dat u hier enige moeite voor doet.
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Ga er echter niet van uit dat dit eeuwig zo zal blijven. Mensen die u ontmoet, kunnen
van groot nut voor u blijken te zijn, zowel op zakelijk als op particulier terrein. Onaf-
hankelijk van uw geslacht kunnen vrouwen een weldadige rol in uw leven spelen.

Dit aspect verschaft sommige mensen belangstelling voor religieuze en spirituele zaken;
uw gezichtspunten stoelen echter meer op morele en ethische gronden dan op mystieke.

U hebt een algeheel gevoel van welbehagen en zelfs indien er niets wereldschokkends
gebeurt, zult u zich nog tevreden en voldaan voelen.

Jupiter driehoek Uranus: Een flitsende reactie

Vanaf 15 mei 2023 tot 24 mei 2023: Deze transit maakt dat u hoe dan ook iets wilt
doen dat buiten de normale routine valt. U hebt behoefte aan nieuwe vrijheidservaringen
in uw leven: u wilt een nieuwe en u tot nog toe onbekende dimensie leren kennen. Soms
uit zich dit op filosofisch of metafysisch niveau, in een zoeken naar innerlijke waarheid
en soms ook probeert u gewoon nieuwe activiteiten in uw leven te brengen.

U staat veel meer open voor nieuwe ideeën en u moet ervoor oppassen die alleen maar
omdat ze nieuw zijn dadelijk te omhelzen. Over het algemeen werkt deze transit echter
constructief en zult u er baat bij vinden. Dit aspect haalt u op positieve wijze uit het slop.

Een enkele maal wijst deze transit op een plotselinge kans of een meevallertje dat vol-
komen uit het niets opduikt en als een grote verrassing in uw leven komt. Meestal be-
tekent dit een verandering of een gebeurtenis die nieuwe mogelijkheden voor u opent.
Het kan een financieel voordeel zijn of een promotie en zelfs kan het een ontmoeting zijn
met iemand die van nut voor u is. Overkomt u zoiets, grijp dan uw kans. Dit is een van de
weinige keren dat u niet hoeft te aarzelen om de zaak nog eens zorgvuldig te over-
wegen. Een dergelijke beslissing moet vaak in een flits worden genomen.

Dit is een van de weinige aspecten waarbij gokken werkelijk iets op kan leveren. Ver-
geet hierbij echter niet dat zoiets alleen maar opgaat als u op dat punt doorgaans toch
al fortuinlijk bent. Verliest u over het algemeen, dan kan deze transit weinig voor u doen.

Doet zich iets nieuws voor, dan begrijpt u dit onmiddellijk. U neemt veel sneller op dan
gewoonlijk en u ziet dadelijk hoe de dingen in elkaar zitten. Een enkele keer wijst dit as-
pect op een ontdekking of uitvinding.
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Jupiter sextiel Midhemel: Individuele vooruitgang

Vanaf 17 mei 2023 tot 26 mei 2023: Dit is een weldadige tijd vol zelfvertrouwen. U
bent zeker van uzelf en van uw positie in het leven. Toch bent u bereid nog meer bij te
leren en daartoe zal de gelegenheid zich ongetwijfeld voordoen. Noch in uw beroep,
noch in uw huiselijk leven doen zich problemen voor en u zult ettelijke kansen krijgen
individuele vooruitgang te boeken. Soms wijst dit aspect op een belangrijke positie of
leiderschap. De relatie met mensen die boven u zijn geplaatst, is waarschijnlijk uitstekend
en daar kunt u uw voordeel mee doen.

Tenzij dit een basiskaraktereigenschap van u is, zal uw gevoel van zekerheid en zelfver-
trouwen niet in arrogantie of zelfverheerlijking ontaarden. Het ligt meer voor de hand
dat u deze kans aangrijpt om te groeien en een wijzer mens te worden. Een goede tijd
om de een of andere studie ter hand te nemen; u staat open voor nieuwe ideeën en
neemt de stof makkelijk op. Rechten, filosofie en medicijnen zijn takken van wetenschap
die in de eerste plaats onder dit aspect vallen, doch dit hoeft u er niet van te weerhou-
den iets anders te gaan doen.

Een zeer goede tijd om het contact met uw eigen innerlijk tot stand te brengen. U bent
niet bang voor de verborgen hoeken in uw karakter, zoals dat vroeger wel eens het ge-
val was. U beschouwt deze confrontatie als een mogelijkheid meer te leren en dat is het
ook. U ziet ook duidelijk hoe het verleden invloed op het heden heeft uitgeoefend en u
wenst nu, figuurlijk gesproken, baas in eigen huis te worden. Deze grotere zelfkennis kan
gepaard gaan met of voortkomen uit een hernieuwde belangstelling voor religieus of
spiritueel bewustzijn.

Jupiter driehoek Saturnus: Klare intenties

Vanaf 21 mei 2023 tot 31 mei 2023: Gedurende deze transit bent u in staat langzaam
en geduldig iets op te bouwen. U bent zowel in staat uw doel, dat soms in het verre ver-
schiet kan liggen, in de gaten te houden als u te concentreren op uw dagelijkse plichten.
Ten gevolge hiervan doet u uw werk goed. U hebt een uitstekend oog voor het verband
dat er bestaat tussen de delen en het geheel.

Het is de aangewezen tijd om zich met praktische zaken bezig te houden. U staat met
twee benen op de grond, doch hebt tevens visie en een vooruitziende blik. Een uitste-
kende periode om bestaande zaken uit te breiden en nieuwe te grondvesten. Zodra de
meest praktische oplossing voor een probleem u duidelijk is, gaat u onmiddellijk aan de
slag. Bij dit aspect staan uw bedoelingen u helder voor de geest.
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U bent er bij dit aspect minder op gebrand met anderen samen te zijn. Geen slechte tijd
om er alleen op uit te trekken en goed na te denken over uw plannen. U zult zich niet
eenzaam voelen: deze afzondering is aangenaam en heilzaam.

Alles wat u doet, wordt bepaald door uw enorme plichtsbesef. U bent zich bewust van
de vele verantwoordelijkheden die het leven u op de schouders heeft gelegd en u bent
bereid die zo goed mogelijk te dragen. Op de mensen om u heen maakt u een wat va-
derlijke indruk: u wilt hen beschermen en hen verlossen van hun moeilijkheden. Drijf dit
niet te ver door: hoe goed uw bedoelingen ook zijn, u hebt niet het recht in het leven van
anderen in te grijpen. Ook zij moeten hun eigen problemen oplossen.

Zelfs al krijgt u in deze periode soms de kous op de kop, dit zal u niet nadelig beïn-
vloeden. U neemt alles nogal filosofisch op, zit niet bij de pakken neer, maar gaat ge-
woon door. U verliest de koers niet uit het oog en het is niet makkelijk u van uw doel af te
brengen.

Jupiter sextiel Ascendant: Samenwerking met vrienden

Begin juni 2023 tot eind januari 2024: Meestal een uitermate gunstige transit voor alle
maatschappelijk contacten. U profiteert wellicht van anderen en zij van u. Besluit u het in
deze periode zonder uw medemensen te stellen, dan laat u een waardevolle kans voor-
bijgaan: u kunt enorm veel baat hebben bij het in groepsverband samenwerken met
vrienden. Misschien wordt u in de gelegenheid gesteld mee te werken aan projecten die
u persoonlijk voordeel kunnen brengen. Zulke projecten worden aangedragen door
mensen die u iedere dag op uw werk ontmoet of door anderen uit uw dagelijkse om-
geving waarvan u eigenlijk nooit iets bijzonders had verwacht.

In deze periode krijgt u de gelegenheid uw contacten aanzienlijk uit te breiden. Soms
wijst deze transit op het maken van reizen, maar zeker is dat u mensen ontmoet met een
totaal andere achtergrond dan de uwe, waardoor er een nieuwe ervaringswereld voor
u open gaat. Met enkele van deze mensen sluit u een vriendschap die blijvend en waar-
devol is.

Oude vrienden kunnen u eveneens veel goed doen. Misschien biedt een van hen u een
compagnonschap aan of wijst u op een kans die u nog niet had gezien.

Van uw kant bent u uw vrienden en relaties ook zeer welgezind. U bent bereid wie dat
nodig heeft, de helpende hand te bieden en u benadert iedereen met vriendelijke wel-
willendheid. U kunt er niet tegen iemand te zien die in moeilijkheden verkeert.
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Deze bereidheid tot geven en anderen te helpen maakt dat u op uw beurt eveneens veel
steun ontvangt. De mensen hebben het gevoel dat u hen eerlijk zult behandelen en daar-
door zijn ze ook eerlijk ten aanzien van u. Dit is iets wat natuurlijk niet alleen voor deze
periode geldt, doch u hebt er nu meer oog voor.

Jupiter driehoek Neptunus: De waarheid op het spoor

Eind juni 2023 tot eind februari 2024: Deze transit stimuleert de idealistische en moge-
lijk tevens de spirituele kant van uw karakter. U tracht de meer subtiele waarheden op
het spoor te komen en wenst de levensgeheimen te achterhalen. U voelt zich aange-
trokken tot religieuze, spirituele en mystieke onderwerpen: deze onderzoeken kunnen u
inderdaad het noodzakelijke inzicht in uw leven verschaffen. Het is niet uitgesloten dat u
iemand ontmoet die in staat is u hierbij voor te gaan. Misschien speelt u die rol ook wel
ten aanzien van iemand anders. Pas er wel voor op zo iemand te veel te idealiseren en
verlies ook zelf de realiteit niet uit het oog; dit zou later tot teleurstellingen kunnen leiden.
Ondanks dit probleem is de kans groot dat alles op de lange duur zeer gunstig zal
blijken te zijn.

Deze transit wakkert uw menselijke gevoelens aan. U hebt diep medelijden met het lijden
van anderen en wilt daar heel graag iets aan doen. Wellicht raakt u betrokken bij hulp-
acties, zowel op het individuele als op het algemene vlak. Hebt uzelf hulp nodig, dan
zult u die waarschijnlijk ontvangen.

Het enige negatieve aspect van deze transit is dat u zo verrukkelijk aan het dagdromen
slaat, dat u alle drang om iets te doen, verliest. Deze transit voelt er niets voor tegemoet
te komen aan de drijfveren van het ego en u hebt dan ook waarschijnlijk heel weinig
geldingsdrang. U kunt er tevens een vals gevoel van veiligheid en welbehagen door
krijgen, zelfs als dit volkomen in strijd is met de werkelijkheid en u in feite ernstige pro-
blemen onder ogen zou moeten zien.

U kunt willen speculeren of gokken. Zolang u er zich maar bewust van blijft dat de kans
op verlies er altijd inzit en dat u uw acties terdege dient voor te bereiden, is hier weinig
tegen. Vertrouw niet teveel op uw geluk en neem geen onzinnige risico's, want dan trekt
u zeker aan het kortste eind.

Jupiter oppositie Pluto: Net dát ene probleem

Begin juli 2023 tot begin maart 2024: Deze transit kan de culminatie betekenen van een
lange strijd om macht en succes. U dient echter de grootste voorzichtigheid in acht te
nemen: doet u niet alle moeite om de zaak in evenwicht te houden dan zullen de
krachten die tegen u werken enorm zijn. U kunt promotie in uw werk verwachten of u
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verwerft op een of andere manier het vermogen om het leven van mensen in uw naaste
omgeving totaal te veranderen. Maar het kan ook zijn dat al uw moeite tevergeefs blijkt
te zijn en dat u verzeild raakt in een voortdurende machtsstrijd met de autoriteiten.

Soms hebt u de neiging alles en iedereen aan uw laars te lappen om maar vooruit te
komen. Velen van ons nemen het daarbij helaas niet zo nauw met de eerlijkheid en dat
kan tot heel nare consequenties leiden: men kan in conflict komen met de wet, of zelfs
worden gearresteerd. Doe zo weinig mogelijk wat de autoriteiten tegen u in het harnas
kan jagen: dit is typisch een transit om een dergelijk probleem te veroorzaken.

U kunt geobsedeerd raken of tot fanatisme vervallen; u denkt dat u de waarheid in pacht
hebt en bent niet bereid naar wat en wie ook te luisteren. Wees niet zo overtuigd van uw
eigen gelijk en tracht uw inzichten niet aan uw medemensen op te dringen. Misschien
zijn uw denkbeelden heus wel goed, maar ze zijn de uwe en niet die van een ander. Sta
open voor afwijkende gezichtspunten en wees bereid een compromis te sluiten.

Misschien tracht u iemand wel over te halen iets te doen waar hij of zij absoluut niets
voor voelt of wordt u geconfronteerd met het feit dat een ander dat u probeert te doen.
U kunt de negatieve zijden van dit aspect vermijden als u uw zaken op orde heeft en
anderen om hulp vraagt, waarbij u hen duidelijk maakt dat u ook in hun belang handelt.
Wordt u desondanks toch met de negatieve kant geconfronteerd, dan is het zeker niet te
laat alsnog een beroep op anderen te doen. Wellicht zult u uw eigen belang opzij
moeten zetten voor het groepsbelang, maar het is te doen.

Jupiter conjunct Jupiter: Prachtige kansen

Midden juli 2023 tot midden maart 2024: Met deze transit begint een nieuwe cyclus
van groei en vooruitgang. Dikwijls echter manifesteert hij zich in de vorm van zeer over-
dreven verwachtingen. Ze rekenen op plotselinge meevallers, veel geld of geluk en
prachtige kansen. Soms gebeuren deze dingen inderdaad, maar bij de meeste mensen
is het effect echter van subtieler aard, hoewel niet minder nuttig.

Alles wat nu gebeurt, zoals ontmoetingen met mensen en zelfs veranderingen in uw psy-
chische gesteldheid, opent de deur tot groter wijsheid en volwassenheid, tot een dieper
inzicht in het leven. Zowel bewust als onbewust strekt u de handen uit: u wenst meer van
het leven te ontvangen, doch bent tevens bereid ook meer te geven.

Dit aspect maakt u veeleisender of genereuzer: denkt u echter alleen maar aan wat u
eruit kunt halen, dan zal het niet veel opleveren. De universele wet van behoud van
energie leert ons dat we deze krachten wel kunnen transformeren doch niet uit het niets
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kunnen scheppen. Daarom moet u evenveel geven als u wenst te ontvangen. Gedurende
deze periode dient u uit te maken of dit inderdaad het geval is.

U kunt verwachten mensen te ontmoeten die u op de een of andere manier goed zullen
doen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die u meer vrijheid geven of die u in
staat stellen dingen te doen waar u nooit aan toe bent gekomen. U kunt gelegenheid
krijgen te studeren of op reis te gaan. Soms brengt dit aspect inderdaad financieel voor-
deel: ga hier echter niet op zitten wachten. Zolang u zorgvuldigheid betracht en uzelf
niet te buiten gaat, is dit een uitstekende periode voor investeringen of uitbreiding op
zakelijk gebied.

Jupiter conjunct Zon: Grenzeloos optimisme

Begin augustus 2023 tot eind maart 2024: Van oudsher wordt deze transit als een
prachtig aspect beschouwd en dat is zij ook. U zult zich in elk geval iets beter voelen. U
hebt niet te klagen over uw gezondheid en bent optimistisch. Alles schijnt nu perfect te
verlopen en met enige inspanning van uw kant is dat ook zeer wel mogelijk. Gaat u
echter zitten om alleen maar te genieten, dan zal deze transit heel weinig opleveren dat
van blijvende waarde is.

Op dit moment begint in uw leven een nieuwe groei-cyclus van ongeveer twaalf jaar.
Een tijd om nieuwe initiatieven te nemen en bestaande werkzaamheden uit te breiden,
wat uw perspectief zal verruimen. Wellicht ziet u kans te ontsnappen uit omstandigheden
die u geremd hebben en die het u onmogelijk maakten u ten volle als mens te kunnen
ontplooien. Sommige mensen gaan bij deze configuratie een reis maken, maar bij de
meesten blijft die beperkt tot een reis in de geest.

Een uitstekende periode om zich te verdiepen in een onderwerp dat uw bewustzijn of
levensvisie verruimt: een goede tijd om weer in de schoolbanken plaats te nemen. U kunt
mensen ontmoeten die u in aanraking brengen met aspecten van het leven die u totaal
onbekend waren. U zult zeker meer vrijheid verwerven.

Zelfs bij deze transit liggen er enkele valkuilen op de loer. Uw grenzeloos optimisme kan
tot overdrijving leiden waarbij u uw doel volkomen voorbijstreeft. Is het aspect voorbij,
dat zit u met de spreekwoordelijke brokken. Betracht enige zelfbeheersing en bouw
voort op bestaande fundamenten. Neem niet zoveel hooi op uw vork dat u er absoluut
geen raad meer mee weet. Hoed u voor excessen en bedenk vooral heel goed dat op
financiëel gebied het geluk van vandaag niet eeuwig duurt.

24at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins


