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                                   Hoofdstuk I

                               INTRODUCTIE
                     DE BETEKENIS VAN TIJD

Veel mensen gaan er vanuit dat astrologie wordt gebruikt om
gebeurtenissen  te  voorspellen  en  dat  erkenning  van  de
validiteit   van   astrologie   onvermijdelijk   samengaat   met
fatalisme en ontkenning van de persoonlijke vrije wil. Door
de eeuwen heen hebben astrologische voorspellingen inder-
daad een belangrijke rol gespeeld in het leven van wereld-
leiders en het lot van volkeren. Maar het onderwerp voorspel-
baarheid, en de lotsbeschikking die daarmee samenhangt, is
veel complexer dan eenvoudig een lot dat "in de sterren" staat
geschreven en waar het individu machteloos tegenover staat.
In de volgende bladzijden wordt uw geboortehoroscoop ge-
analyseerd in het licht van de planetaire bewegingen in de
loop van het komende jaar. In zekere zin is dit een "voor-
spellende" analyse. Het doel ervan is echter niet om concrete
gebeurtenissen te voorspellen. Het is een verkenning van de
innerlijke veranderingen en cycli die in ieder individu plaats-
vinden en die vaak op raadselachtige wijze samenvallen met
gebeurtenissen  in  de  buitenwereld.  Deze  planetaire  bewe-
gingen vertellen ons niet wat er GAAT GEBEUREN. Ze be-
schrijven het stadium dat het individu in zijn of haar leven
heeft bereikt en welk type reacties kan worden verwacht op
externe situaties die zich evengoed in andere tijden kunnen
voordoen, maar die een bepaalde betekenis krijgen door het
feit dat ze zich in een bepaalde periode voordoen.

De Duitse dichter Novalis schreef ooit: "Lot en ziel zijn twee
woorden  voor  hetzelfde  principe."  Dit  diepe  besef  van  de
overeenkomst van innerlijke wereld en buitenwereld is vaak
moeilijk te bevatten voor mensen die niet vertrouwd zijn met
de  diepere  dimensies  van  astrologie.  De  zienswijze  van
Novalis vond een weerklank in Carl Jung's uitspraak dat het
leven dat iemand leidt typerend is voor hem of haar. We zijn
complexe wezens die uit vele facetten bestaan, en elk ver-
schillend facet van de menselijke psyche zal vroeger of later
proberen om een plaats te vinden in het daglicht en om tot
expressie te komen in de buitenwereld. Sommige aspecten van
de  persoonlijkheid  zijn  echter  van  nature  in  conflict  met
andere aspecten, en omdat we ons gemakkelijker met het ene
dan met het andere aspect identificeren, zullen bepaalde as-
pecten  andere,  minder  ontwikkelde  eigenschappen  aan  de
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kant duwen. Zoals geldt voor alles wat levend is, voltrekt ook
menselijke ontwikkeling zich in stadia, in een ingewikkelde
dans van dooreengevlochten thema's. Als de tijd daar rijp
voor is zullen bepaalde aspecten van de persoonlijkheid er
naar streven om tot expressie te komen. Om tot deze expressie
te komen kan het nodig zijn dat we bepaalde situaties creëren,
of daarin betrokken raken, waardoor we ons bewust worden
van dingen die we daarvoor niet beseften.

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn niet het gevolg van
bewuste of onbewuste persoonlijke behoeften, maar zijn het
resultaat van grote collectieve bewegingen waarin we alle-
maal worden meegesleept. Persoonlijke keuze of pogingen tot
zelfbewust   handelen   kunnen   worden   overvleugeld   door
collectieve  gebeurtenissen  als  oorlog,  hongersnood  of  vol-
kerenmoord. Maar op de vlakken waarop ons leven werkelijk
onszelf toebehoort en niet opgaat in het collectieve, kunnen
we  de  patronen  van  onze  individuele  horoscopen  op  veel
niveaus tot expressie brengen. We kunnen er niet zeker van
zijn of bepaalde gebeurtenissen hoe dan ook onvermijdelijk
waren, of vermeden of veranderd hadden kunnen worden als
we van tevoren hadden geweten dat ze zich zouden voordoen.
We kunnen er niet zeker van zijn in welke mate van ons wordt
verlangd dat we conflicten die vele generaties lang deel heb-
ben uitgemaakt van een psychologisch familiepatroon tot ex-
pressie brengen of oplossen. Dit soort dingen draagt bij tot
wat we vaag "lotsbeschikking" noemen. Ook de keuzes die we
op bepaalde momenten maken kunnen onvoorziene en ver-
strekkende gevolgen hebben voor het soort gebeurtenissen dat
zich  later  voordoet.  Oorzaak  en  gevolg  kunnen  een  veel
grotere rol spelen in "lotsbeschikking" dan we beseffen. Wat
duidelijk  naar  voren  komt  uit  astrologiestudie  is  dat  geen
enkele externe gebeurtenis verstoken is van betekenis of los
staat van persoonlijke of psychologische kwesties. "Geluk" en
"pech" hebben niets met geluk of pech te maken, maar zijn
afspiegelingen van wat in het oude Griekenland bekend was
als kairos: het juiste moment.

Een computerinterpretatie van de planetaire bewegingen in
de loop van een jaar heeft onvermijdelijk zijn beperkingen,
hoofdzakelijk omdat een computer niet kan nagaan wat een
individu heeft geleerd van zijn of haar vroegere ervaringen.
Elk volgend stadium in het leven komt tot ontwikkeling door
persoonlijk bewustzijn, en de mate waarin we ons bewust zijn
van onszelf en begrip hebben van onze diepere behoeften en
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conflicten, kan niet alleen een sterke invloed hebben op de
manier waarop we op gebeurtenissen reageren, maar ook op
de gebeurtenissen zelf. Het heeft eerder te maken met bewust-
zijn dan met lotsbeschikking of we in staat zijn een pijnlijke of
moeilijke tijd te veranderen in een tijd waarin we innerlijk
sterker  worden  en  zelfkennis  opdoen,  en  of  we  het  juiste
moment weten te benutten om mogelijkheden te ontwikkelen
of nieuwe doelen na te streven die we voor die tijd misschien
voor onmogelijk hielden. Onze keuzevrijheid kan op lichame-
lijk niveau beperkt worden door erfelijkheidsfactoren, en op
andere vlakken door sociale of collectieve factoren die onze
groeimogelijkheden begrenzen. Ook blindheid en gebrek aan
zelfvertrouwen kunnen ons beperken, met als gevolg dat we
ons eigen "lot" creëren door kritiekloos gehoor te geven aan
de emoties die een bepaalde situatie in ons oproept.

In de paragrafen die volgen wordt slechts op zeer summiere
wijze gewag gemaakt van de levensvlakken waarop zich, ge-
zien de planetaire bewegingen het komende jaar, externe ge-
beurtenissen kunnen voordoen. De aandacht is hoofdzakelijk
gericht op de innerlijke ontwikkelingen, conflicten, verande-
ringen en bewustwording die een afspiegeling vormen van
wat deze tijd werkelijk betekent. We zien de buitenwereld op
hoogst subjectieve wijze en interpreteren gebeurtenissen in
overeenstemming met onze eigen hoogst persoonlijke psychi-
sche aard. De één ziet een glas water en zegt: "O, het is half-
vol, er zit nog heel wat in." De ander ziet hetzelfde glas water
en zegt: "O, het is halfleeg, daar heb ik niet genoeg aan." De
een zal afwijzing door een geliefde zien als een afspiegeling
van de gebreken van de geliefde. Een ander zal het misschien
juist zien als een gelegenheid om een kritische blik te werpen
op zijn of haar eigen verwachtingen en veronderstellingen in
de liefde. Wanneer een groep mensen dezelfde gebeurtenis
beschrijft, zijn er evenveel verschillende beschrijvingen als er
mensen zijn in de groep. Waar het uiteindelijk om gaat is wat
tijd voor ieder van ons als individu betekent en welke moge-
lijkheden de tijd biedt om ons wezenlijke zelf verder te ont-
plooien.
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Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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2024
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

                                  Hoofdstuk II

          DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven
van belangrijke planetaire thema's die waarschijnlijk over-
heersend zullen zijn in het komende jaar en die vrijwel elk
gebied van uw leven kunnen doordringen. Ze vormen als het
ware de baspartij van het muziekstuk en geven de toon en het
onderliggende tempo aan. Deze hoofdthema's vormen in het
komende jaar de algemene achtergrond van dit bijzondere
stadium van uw ontwikkeling, al kunnen andere planetaire
bewegingen hierop een muzikaal contrapunt vormen en be-
paalde kwesties op andere manieren en op andere momenten
benadrukken.

De overheersende energie

Omdat andere mensen zo ontzettend belangrijk voor u zijn,
kan dit een periode van veel vervulling en inspiratie worden.
De energieën die in het komende jaar onder de oppervlakte
actief zijn kunnen uw idealisme stimuleren, uw hart open-
stellen en u ontvankelijker maken voor de schoonheid om u
heen, zowel in de stoffelijke wereld als in de wereld van idee-
ën.  Waarschijnlijk  zullen  uw  banden  met  anderen  erg  in-
spirerend en gelukkig zijn, en u krijgt misschien de kans om
te ontdekken waar uw hart werkelijk voor klopt. Het is echter
ook mogelijk dat u onder ogen moet zien wat u ongelukkig
maakt, en dat is misschien nodig om te bepalen welke waar-
den werkelijk belangrijk voor u zijn. Daarom kunt u te maken
krijgen met relationele problemen als rivaliteit, jaloezie of de
noodzaak een tussenweg te vinden. Dergelijke ervaringen lij-
ken  misschien  beproevend  maar  ze  zijn  vermoedelijk  ook
waardevol omdat u zo de mogelijkheid krijgt om meer besef
van eigenwaarde te verwerven en om diepere, bevredigender
relaties op te bouwen. Liefde van een bijzonder harmonieuze
soort kan ertoe leiden dat u zich meer bewust wordt van wat
er wezenlijk omgaat in mensen en dat u dieper besef krijgt
van het belang van elk menselijk contact, en dat kan uw aan-
geboren zorg en aandacht voor anderen nog intenser maken.
Ook op het creatieve vlak kan het een inspirerende tijd zijn
omdat uw smaak en gevoel voor esthetiek sterker worden en u
zich voelt aangetrokken tot mensen die schoonheid en gratie
in uw leven kunnen brengen. Als u zich af en toe ongelukkig
voelt, is dat waarschijnlijk voor uw eigen "bestwil", aange-
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sr sd G^nD Saturnus oppositie Venus

» D]pG prog. Venus driehoek Saturnus

zien  u  daardoor  duidelijkheid  krijgt  over  wat  u  werkelijk
nodig hebt, en verdient, om gelukkig en tevreden te zijn.

Grenzen aan liefde

Saturnus oppositie Venus
Midden april 2023

tot eind februari 2024

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

prog. Venus driehoek Saturnus
Begin februari 2023

tot eind oktober 2024

Emotioneel  maakt  u  waarschijnlijk  een  nogal  gespannen
periode door omdat uw idealen ten aanzien van liefde zuiver-
der worden, zich ontwikkelen en beter op de realiteit worden
afgestemd.  Dit  vereist  vermoedelijk  dat  oude  opvattingen
zorgvuldig worden herzien, en waarschijnlijk zult u zich ge-
kwetst of teleurgesteld voelen, door toedoen van iemand an-
ders of als gevolg van uw eigen zelfkritiek en -minachting.
Momenteel zijn uw idealen en verlangens ten aanzien van
liefde, en uw definitie van geluk, in conflict met de realiteit
van de wereld rond u en met de begrenzingen van de mense-
lijke natuur. Het resultaat is dat u zich waarschijnlijk ver-
raden,  teleurgesteld  en  verslagen  voelt,  vooral  in  uw  ver-
trouwen in uw idealen. U voelt zich misschien onzeker over
uzelf of denkt dat u zich nooit weer gelukkig zult voelen. U
interpreteert het ouder worden misschien als het einde van
alle kansen op geluk en hebt wellicht de indruk dat er niet
veel meer over is om naar uit te kijken. U verliest misschien
in ernstige mate het vertrouwen in uw vermogen om een ge-
lukkige relatie te vormen en hebt misschien het gevoel dat u
hebt gefaald als vrouw. Dit zijn volkomen subjectieve toe-
standen die vermoedelijk geen feitelijke basis hebben, maar
ze lijken u op het moment waarschijnlijk erg reëel, en uw
negatieve gevoelens over uzelf kunnen elke situatie waarin u
met stress of conflicten wordt geconfronteerd verergeren. Als
iemand u afwijst of zich terugtrekt, betekent dat niet dat u
geen liefde waard bent, maar op het moment ziet u dat mis-
schien wel zo. Omdat u van anderen verwacht dat ze u zullen
kwetsen of verraden, benadert u ze wellicht met achterdocht,
wantrouwen of verbittering, ook als ze niets hebben gedaan
om dat te verdienen. U beseft misschien niet dat u dit doet, en
u hebt misschien niet in de gaten welk effect onbewuste af-
weer en wantrouwen op een ander kan hebben. In deze zin
kunt u helpen de eenzaamheid te creëren die u vreest.

Vóór u negatieve kritiek loslaat op mensen van wie u houdt,
moet u eerst nagaan of anderen u misschien helemaal niet
hebben laten vallen en of het probleem wellicht schuilt in uw
eigen onvrede. Op het moment kunt u geneigd zijn tot zelf-
medelijden en u denkt misschien dat u degene bent die alles
geeft en dat anderen egoïstisch en egocentrisch zijn. In het
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2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Jan Feb Maa Apr Mei Jun

sr sd G^nD Saturnus oppositie Venus

» D]pG prog. Venus driehoek Saturnus

verleden was u waarschijnlijk geneigd tot dergelijke buien
van verbittering en zelfmedelijden, en u hebt geliefden mis-
schien  van  u  vervreemd  omdat  ze  het  nooit  goed  konden
doen, wát ze ook deden. Deze tendens om volmaaktheid te
verlangen in de liefde is misschien een onbewuste poging om
ervaringen van verwaarlozing, afwijzing of voorwaardelijke
liefde  in  uw  prille  jeugd  recht  te  trekken.  De  indruk  dat
anderen ongevoelig zijn, is waarschijnlijk een uiterst subjec-
tieve en enigszins vertekende interpretatie van de werkelijk-
heid. Als u te maken krijgt met een scheiding of met pro-
blemen omdat een partner, geliefde of kind besluit om u te
verlaten, moet u waarschijnlijk een zorgvuldige blik werpen
op alle gebeurtenissen en de emotionele wisselwerking in het
afgelopen jaar. U hebt misschien zelf bijgedragen tot de pro-
blemen. Misschien probeert u ook om u minder ongelukkig te
voelen door op zoek te gaan naar een nieuwe partner die u het
soort   bovenmenselijke   toewijding   kan   bieden   waar   u
momenteel waarschijnlijk, diep innerlijk, behoefte aan hebt.
Wees erg voorzichtig met elke nieuwe relatie die u in deze
periode begint. Eenzaamheid en wanhoop kunnen uw oordeel
vertroebelen en daardoor kunt u uiteindelijk van de wal in de
sloot raken. Het is wellicht beter een periode van eenzaam-
heid te verdragen tot u meer weet over uzelf. U zult misschien
onder ogen moeten zien dat een bepaalde langdurige relatie
niet langer houdbaar is, zowel voor u als voor de ander. Let
erop dat u anderen niet de schuld geeft van uw neerslachtig-
heid, eenzaamheid en verdriet, of ze straft door uw liefde aan
iemand anders te geven. Waarschijnlijk moet u uw eigen ver-
wachtingen zorgvuldig opnieuw bezien omdat u misschien
heimelijk een ideaal van volmaaktheid hebt gekoesterd waar-
aan geen enkele relatie kan voldoen.

U  hebt  waarschijnlijk  de  mogelijkheid  om  relatiepatronen
terug te volgen tot in uw kindertijd, zodat u oude wonden
kunt genezen en negatieve manieren van interactie kunt ver-
anderen. Diep innerlijk hebt u misschien heimelijk het gevoel
dat  u  geen  waardevol  iemand  bent  en  dat  u  dingen  moet
"doen" om de waardering van anderen te verdienen. Dit diepe
wantrouwen ten aanzien van de liefde en van uzelf wortelt
misschien  in  een  emotioneel  moeilijke  gezinssfeer  in  uw
vroege jeugd. U herhaalt dit patroon misschien door te pro-
beren garanties voor liefde te vinden, en op het moment beseft
u  wellicht  dat  dergelijke  garanties  niet  gegeven  kunnen
worden, noch door uzelf noch door de mensen van wie u
houdt. Het is een fantastische kans om los te breken uit starre
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of achterhaalde patronen, zodat u vrijer kunt zijn om liefde te
geven en ontvangen, met een echt iemand in plaats van met
een gefantaseerd toonbeeld van volmaaktheid. Deze periode
zal misschien pijnlijk zijn, maar kan u veel verder brengen.
Probeer verbittering, zelfmedelijden of een harde houding te
voorkomen en houdt uw trots op afstand. Hoe meer u bereid
bent innerlijk te veranderen hoe gelukkiger uw toekomst zal
zijn.

Geniet van de schijnwerpers

prog. Venus driehoek Midhemel
Eind januari 2023

tot midden oktober 2024

In de komende maanden zullen er waarschijnlijk veel posi-
tieve dingen gebeuren in uw maatschappelijke en professio-
nele leven. Als u bredere erkenning voor uw capaciteiten hebt
gezocht, zult u die waarschijnlijk nu vinden, en u zult ver-
moedelijk ook vertrouwen hebben in uw waarde, zowel als
persoon als ten aanzien van dat wat u de wereld kunt bieden.
Relaties zullen waarschijnlijk harmonieus zijn en voldoening
schenken, omdat u in staat bent om de gave van verbeeldings-
kracht te combineren met gevoeligheid voor anderen en het
vermogen om samen te werken binnen een groep of team.

U merkt misschien ook dat het beeld dat u anderen toont, en
de manier waarop ze u zien, momenteel erg prettig en "juist"
aanvoelt, en overeenstemt met de persoon die u zich werkelijk
voelt. Omdat u zich waarschijnlijk echt uzelf voelt en ont-
spannen omgaat met anderen, zal de rol die u in de maat-
schappij  en  op  uw  werk  speelt  vermoedelijk  flexibeler  en
minder dwangmatig zijn dan in het verleden vaak het geval
was.  Vermoedelijk  voelt  u  zich  aantrekkelijker  en  bent
zekerder van uw vermogen anderen aan te trekken, en dat kan
zich weerspiegelen in een gelukkige periode in uw privé-le-
ven, zowel in bestaande als in nieuwe relaties, omdat u ver-
trouwen hebt in uzelf en in anderen, en geneigd bent de goede
kanten van de mens te zien. Op een dieper niveau voelt u zich
waarschijnlijk in vrede met de wereld en bent tevreden met
het leven dat u zelf hebt opgebouwd. Zulke innerlijke harmo-
nie  kan  veel  positieve  dingen  aantrekken,  zowel  op  het
materiële  als  creatieve  vlak,  die  waarschijnlijk  niet  het
resultaat zijn van bijzondere inspanningen, maar de beloning
zijn van een positieve en grootmoedige manier van omgaan
met anderen. De potentiële genoegens van deze tijd krijgt u
echter niet zomaar cadeau, alle goede dingen die op uw weg
komen hebt u echt zelf verdiend.
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                                              - - -

Een ander belangrijk thema

Er is dit jaar een andere belangrijke dynamiek actief die de
hierboven beschreven energie soms zal ondersteunen en soms
zal tegenwerken.

Omdat u van nature gedisciplineerd en realistisch bent, en de
wetten van de stoffelijke wereld respecteert, zullen bepaalde
ervaringen waarmee u in het komende jaar wordt geconfron-
teerd waarschijnlijk vruchtbaar blijken en blijvend profijt op-
leveren, al zult u ze aanvankelijk misschien als beperkend er-
varen. U schrikt niet terug voor hard werken, en dat zal mis-
schien van u worden gevergd, en u bent sterk genoeg om een-
zaamheid te verdragen zonder rond te lopen met diep zelf-
medelijden. Vermoedelijk ervaart u eenzaamheid meer als een
innerlijke toestand dan als gebrek aan gezelschap, maar van
tijd  tot  tijd  zal  uw  stemming  er  waarschijnlijk  toch  door
worden beïnvloed. Materiële verantwoordelijkheden kunnen
veel van uw tijd eisen en u voelt misschien de sterke behoefte
om iets degelijks op te bouwen voor de komende jaren. Hoe
beter u uw aanzienlijke energie en zelfdiscipline richt op ver-
standige projecten, hoe beter u gebruik zult maken van de
energie van deze tijd. De mensen om u heen vinden misschien
dat u een beetje zwaarmoedig bent of dat het u ontbreekt aan
gevoel voor humor, maar waarschijnlijk is uw humor van het
"zwarte" soort omdat u zich bewust bent van de ironie in alles
wat  er  gebeurt.  Maak  u  geen  zorgen  als  uw  visie  op  het
moment  een  beetje  aan  de  sombere  kant  is,  ook  al  zijn
anderen zich niet bewust van de diepe absurditeit van het le-
ven, u bent dat wél. U zult in de komende maanden misschien
met een paar harde uitdagingen worden geconfronteerd en
moeilijke beslissingen moeten nemen, maar uw aangeboren
gezond verstand en bereidheid om uw eigen lasten te dragen,
kunnen u helpen om tot gezonde en intelligente keuzes te
komen, en om zonder klagen de consequenties te aanvaarden.
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Zwaarmoedige gedachten

Saturnus oppositie Mercurius
Begin februari 2023

tot midden december 2023

Uw gedachten zijn in deze tijd waarschijnlijk somberder en
ernstiger dan anders. U moet ervoor oppassen dat u uzelf niet
depressief maakt door negatief denken, want op het moment
ziet u vermoedelijk alleen de problemen en moeilijkheden in
het  leven  en  uw  medemensen,  en  kijkt  u  voorbij  aan  het
plezierige en goede. U bent zich daar misschien niet volledig
van bewust, maar anderen kunnen u waarschijnlijk vertellen
hoe kritisch en bezorgd u soms klinkt. In deze periode kan
druk van buitenaf u dwingen om realistischer te worden over
het leven en om meer aandacht te besteden aan dagelijkse ver-
antwoordelijkheden. Hierdoor kunt u meer greep krijgen op
het leven. Maar om het beste uit deze tijd te halen moet u op
uw hoede blijven voor doorlopende bezorgdheid en zelfkritiek
en er niet op een eigenaardig berustende manier vanuit gaan
dat u zult falen. U voelt zich misschien bijzonder geïsoleerd
en niet in staat om met vrienden en collega's te communice-
ren. Diep innerlijk wordt uw wereldbeeld op de proef gesteld,
door anderen en door uzelf, en dit proces geeft u een kans om
er beter achter te komen waar u in gelooft. Zorg er echter voor
dat u uit teleurstelling geen situaties en mensen afwijst die tot
voor kort belangrijk voor u waren. Op het moment bent u ver-
moedelijk  overdreven  prikkelbaar,  gevoelig  en  enigszins
rancuneus, en daarom is het misschien moeilijk om flexibel
genoeg te zijn om te behouden waar u het diepst in gelooft en
toch in te zien op welke punten u uw houding moet ver-
anderen.

Omdat uw wereldbeeld verandert, merkt u misschien dat uw
communicatie  met  anderen  moeilijk  verloopt.  U  wilt  mis-
schien  bepaalde  banden  verbreken  omdat  er  een  conflict
tussen standpunten is ontstaan. Anderen kunnen u buitenslui-
ten of de opvattingen en waarden verwerpen die u probeert uit
te drukken. U voelt zich misschien verkeerd begrepen wan-
neer u zich tegen uw naasten probeert u te uiten. Deze nega-
tieve gevoelens zijn waarschijnlijk gedeeltelijk te wijten aan
uw  kritische  en  negatieve  houding,  en  een  ander  gedeelte
weerspiegelt vermoedelijk het feit dat u een ernstiger kijk
hebt op het leven en daarom geen geduld hebt voor grillige,
vage  of  dwaze  opvattingen.  Misschien  hebben  sommige
relaties hun tijd gehad, maar het is belangrijk dat u de beëin-
diging daarvan niet vergezeld laat gaan van bittere woorden
en onverzoenlijke ruzies. U voelt zich op het moment mis-
schien  verkeerd  begrepen,  maar  u  hebt  er  misschien  ook
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moeite mee te begrijpen wat anderen u duidelijk willen maken
en denkt wellicht dat ze kritischer, negatiever of stugger zijn
dan ze in feite zijn. Het is een tijd om serieus na te denken,
uw doelen en plannen zorgvuldig te onderzoeken en om uw
vaardigheden en talenten te bestendigen. Als u deze koers
kunt volgen en kunt voorkomen dat u uzelf nodeloos omlaag
haalt, negatief denkt en wrok koestert omdat anderen u niet
lijken te begrijpen, kunt u een gezonder, verstandiger en eer-
lijker beeld van mensen en van het leven opbouwen.

Idealen verwezenlijken

Saturnus driehoek Jupiter
Een transit die op zijn eind loopt,

vanaf begin maart 2022, durend
tot midden januari 2023

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Jupiter sextiel Saturnus
Eind juli 2023

tot begin april 2024

Er bestaat op het moment buitengewone harmonie tussen uw
aspiraties en uw aanvaarding van grenzen, en dat betekent dat
u het leven zowel optimistisch als realistisch kunt benaderen.
Uw toekomstplannen zijn afgestemd op wat u inderdaad kunt
bereiken, niet op wat u op een idealistische manier hoopt, en
de bereidheid tot hard werken en zorgvuldigheid zijn waar-
schijnlijk een afspiegeling van een enthousiaste inzet, die erop
is gericht dat uw toekomst evenwichtig en materieel lonend
zal zijn. Uw filosofische en spirituele overtuigingen zijn op
het  moment  waarschijnlijk  ook  verstandig  en  evenwichtig,
met één oog op de hemel en het ander op de werkelijkheid ge-
richt. Als u in het verleden geneigd was tot een extreem harde
of een extreem mystieke houding, zult u op het moment ver-
moedelijk niets voelen voor deze uitersten. Het is misschien
geen bijzonder spectaculaire tijd, maar wel een erg belang-
rijke, omdat u in staat bent vrede te sluiten met de wereld en
met uw eigen grenzen, zonder opoffering van uw levensvisie,
hoop of besef van toekomstmogelijkheden die erop wachten
te worden benut. In het verleden was u waarschijnlijk geneigd
om  heen  en  weer  te  schommelen  tussen  overdreven  op-
timisme en overdreven pessimisme, en om zowel de goede als
vervelende ervaringen te overdrijven en er betekenissen in te
lezen die ze misschien niet bezaten. Op het moment kunt u
een goede tussenweg vinden die u de mogelijkheid geeft om
evenwichtiger en met meer zelfbeheersing op het leven te
reageren.

U kunt zowel in de buitenwereld als innerlijk profijt hebben
van reizen, onderzoek en voortzetting van uw officiële oplei-
ding.  Een  intuïtieve  benadering  van  het  leven  moet  waar-
schijnlijk getemperd worden door onderscheidingsvermogen,
mentale discipline, rationeel denken en besef van feiten. U
zult misschien merken dat uw ingevingen in deze periode bij-
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« sd  G^pF Saturnus driehoek Jupiter

sr sd F^qG Jupiter sextiel Saturnus

zonder betrouwbaar zijn, vooral in praktische dingen, en dat u
verstandige investeringen kunt doen en verstandige keuzes
kunt maken met betrekking tot uw materiële zaken. Op het
creatieve vlak ontdekt u misschien dat uw technische vaardig-
heden en mogelijkheden verbeteren omdat u het geduld hebt
om dat wat u produceert te polijsten en verfijnen. Het kan een
bijzonder productieve, zij het niet erg opwindende, periode
zijn, die u het best zult benutten als u bereid bent u in te zetten
voor activiteiten en projecten in de buitenwereld. Wát u in
deze periode ook wilt bereiken, u zult er waarschijnlijk in
slagen, en dat is de reden waarom u beter iets kunt onder-
nemen dan het ervan nemen en tevreden zijn met uzelf. Op
het moment kunt u vermoedelijk erg goed overweg met de
werkelijkheid, zonder uw verbeeldingskracht, enthousiasme
en originele denken daarbij te verliezen.

                                              - - -

                                  Hoofdstuk III

               DE BELANGRIJKE TENDENSEN
          IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

Omdat de banen die de planeten aan de hemel beschrijven
een complex en ingewikkeld patroon creëren, zullen niet alle
elementen in uw horoscoop gelijktijdig en op hetzelfde ritme
dansen. Er kunnen perioden zijn waarin de hoofdthema's van
het jaar minder belangrijk lijken te worden omdat een be-
paalde  kwestie  andere  gevoelens,  gedragspatronen  en  re-
acties op de voorgrond heeft gebracht. Deze tendensen en
patronen zijn elk van kortere of langere duur en brengen
daarom in de loop van het jaar variatie in uw ervaringen.

                       1. De emotionele dimensie

Er kunnen in de loop van het jaar perioden zijn waarin din-
gen die te maken hebben met uw gevoelsleven op een bij-
zonder bevredigende manier op de voorgrond komen. Als uw
hart gelukkig is worden andere, moeilijker kwesties, minder
belangrijk. Dit is heel begrijpelijk, want als u zich emotioneel
in vrede voelt, kunt u in uw aanpak van andere aangelegen-
heden blijk geven van meer openheid en zelfvertrouwen.
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« sr sd sr sd
 H^pB Uranus driehoek Maan

Kamer met uitzicht

Uranus driehoek Maan
Eind juni 2022

tot midden april 2024

Waarschijnlijk voelt u zich op het moment emotioneel erg
zelfstandig en bent u in staat tot afstand nemen en tot een ob-
jectieve kijk op uw privé-leven. U hebt misschien ook een
sterk verlangen naar meer vrijheid in uw privé-relaties en u
wilt misschien meer emotionele afstand tussen uzelf en be-
paalde leden van uw gezin, familie of sociale kring. Maar dit
proces van onafhankelijker worden zal waarschijnlijk niet van
drastische of pijnlijke aard zijn. De kans is groter dat het de
vorm aanneemt van rustig loslaten, als gevolg van het ver-
mogen om innerlijk bronnen aan te boren in plaats van af-
hankelijk te zijn van anderen voor uw emotionele zekerheid.
U ervaart misschien ook een ontwaken van de geest en ziel
dat, op zijn eigen manier, de troost en bestendigheid kan ge-
ven die vroeger alleen hechte gevoelsbanden leken te kunnen
bieden.  Kortom,  u  bent  waarschijnlijk  in  staat  om  op  een
tolerante en rechtvaardige manier om te gaan met anderen
omdat u zelf niet zoveel van ze nodig hebt. Dit betekent dat
een sterk vriendschapselement kan ontstaan in uw privé-le-
ven, niet alleen in bestaande banden, maar ook in de vorm van
nieuwe contacten, liefdesrelaties of anderszins, die origineel,
opwindend en intellectueel stimulerend zijn.

U wilt misschien veranderingen die u meer vrijheid geven om
het spirituele rijk te verkennen en om nieuwe creatieve moge-
lijkheden te ontwikkelen. Waarschijnlijk voelt u zich op het
moment rusteloos en bent u vlug verveeld, en dit kan een uit-
stekende tijd zijn om u te bevrijden van een hoop onwelkome
rommel in uw leven, zowel letterlijk als figuurlijk. U kunt dat
vermoedelijk op een harmonieuze en rechtvaardige manier
doen en zult daarom waarschijnlijk steun en aanmoediging
krijgen in plaats van tegenwerking of wrijvingen. U hebt al-
tijd van tijd tot tijd de behoefte gehad een soort emotionele
"voorjaarsschoonmaak" te houden, ook als in het verleden een
conflict tussen behoefte aan zekerheid enerzijds en verlangen
naar  verandering  en  ademruimte  anderzijds  dergelijke  po-
gingen misschien hebben bemoeilijkt. Op het moment hebt u
waarschijnlijk  behoefte  aan  ingrijpende  herziening  van  uw
gewoonten en manier van leven, en u zult daar vermoedelijk
toe in staat zijn met een minimum aan angst en problemen.
De dagelijkse routine lijkt u op het moment waarschijnlijk
nogal verstikkend en drukkend, en moet misschien radicaal
worden veranderd. Uw gewoonten op het gebied van voeding
en   lichaamsbeweging   moeten   waarschijnlijk   zorgvuldig
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 H^pB Uranus driehoek Maan

sr sd F^nD] Jupiter oppositie prog. Venus

sr sd F^pD Jupiter driehoek Venus

worden herzien, en zelfs uw imago en uiterlijk lijken u mis-
schien aan vernieuwing toe te zijn. Gooi de ramen open en
laat  frisse  lucht  binnenstromen.  Het  kan  een  positieve  en
stimulerende tijd zijn waarin u meer dan gewoonlijk in staat
bent om uw leven in perspectief te zien en waarin u, zonder
daar wanhopig over te worden, beseft op welke vlakken ver-
anderingen misschien al heel lang nodig waren.

Er kunnen ook perioden zijn waarin emotionele problemen
ontstaan en u doet er verstandig aan om daar zo eerlijk en
grootmoedig mogelijk mee om te gaan.

Toegeven aan uw verlangens

Jupiter oppositie prog. Venus
Eind juli 2023

tot begin april 2024

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Jupiter driehoek Venus
Begin juni 2023

tot midden februari 2024

U bent momenteel waarschijnlijk in een romantische en emo-
tioneel opgewonden stemming en bent geneigd u te laten gaan
in uw gewoonten en de manier waarop u uw persoonlijke doe-
len nastreeft. Uw waarden veranderen op het moment, en dat
geldt ook voor uw idealen in de liefde, en dat kan u ontevre-
den  maken  en  doen  hongeren  naar  een  bijzonder  heftige,
overdreven evaring van het emotionele soort die uw leven be-
tekenis en dramatiek kan geven. Het is mogelijk dat u in deze
tijd een relatie begint die de nodige opwinding in uw leven
lijkt te injecteren en die u, in elk geval tijdelijk, het gevoel
geeft dat uw leven hogere betekenis en doel heeft. Hoe ver-
heven uw gevoelens ook zijn, probeer uw beide benen op de
grond te houden. Nieuwe contacten die in deze tijd ontstaan,
kunnen  stimulerend  en  vruchtbaar  zijn,  maar  ze  zijn  mis-
schien niet stabiel op de lange termijn, en het zou bijzonder
onverstandig zijn om een bestaande band te schaden ter wille
van een voorbijgaand opwindend avontuur. Omdat u veran-
dert, wordt u waarschijnlijk meer aangetrokken tot mensen
die u mogelijkheden tot groei bieden dan tot degenen die op
een langdurige basis in staat zijn gehoor te geven aan wie u
bent en wat u diep innerlijk nodig hebt. Geniet van de relaties
die nu ontstaan, of het om liefde gaat of iets anders, maar
wees voorzichtig met het aangaan van verplichtingen waar-
over u binnen niet al te lang van gedachten kunt veranderen.

Momenteel is het onwaarschijnlijk dat u de rug zult toekeren
aan een kans op plezier en bevrediging van uw verlangens.
Daar schuilt geen kwaad in, alleen kunt u zich overeten, te
veel drinken of te veel geld uitgeven aan dingen die u over
een paar weken doen afvragen waarom u ze in vredesnaam
wilde. Maar dergelijke excessen zullen u waarschijnlijk niet al
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te duur komen te staan, tenzij u ze combineert met bedrog of
oneerlijkheid. Als u bezig bent op een manier die nou niet
direct rechtdoorzee is, met geld of met andermans gevoelens,
zult u er onwillekeurig waarschijnlijk voor zorgen dat u wordt
betrapt, en dan kan het u uiteindelijk heel veel duurder komen
te staan dan u had voorzien. Denk na voor u een sprong
waagt, houd mogelijke consequenties in gedachten, doe geen
beloften die u niet kunt houden en probeer uw excessen bin-
nen redelijke grenzen te houden. En als uw leven geen ruimte
biedt om uw dromen op een evenwichtige manier na te jagen,
kunt u ontdekken dat creatieve uitlaatkleppen kunnen helpen
om problemen te voorkomen. Het is een uitstekende tijd om te
genieten van toneel, muziek en andere kunsten, niet alleen als
toeschouwer maar misschien ook als amateur- of beroepsar-
tiest. Want u bent waarschijnlijk niet zozeer op zoek naar de
volmaakte liefde als wel naar de stroom van energie en visie
die elk contact met de wereld van de mystiek vergezeld. Om
dergelijk contact te ervaren is het niet nodig dat u de zeker-
heid riskeert van waardevolle relaties en middelen die al lange
tijd een rol spelen in uw leven.

Veranderende waarden in de liefde

Uranus oppositie prog. Venus
Midden juli 2020

tot midden april 2023

Waarschijnlijk is het een bewogen en veranderlijke tijd in uw
privé-leven. Op het moment is er innerlijk een diep conflict
gaande tussen de behoefte aan een relatie en de behoefte aan
vrijheid. Ook als u zich daar niet van bewust bent, is het
mogelijk dat dit conflict een afspiegeling vindt in spanning
tussen u en uw partner, of in de aard van de nieuwe relaties
die  in  deze  periode  beginnen.  Uw  persoonlijke  waarden
worden op de proef gesteld, en dat geldt ook voor uw idealen
op het gebied van liefde. De uitdaging kan van een van uw
naasten komen, omdat hij of zij meer ruimte wil in de relatie
of het tot een breuk laat komen, maar het is ook mogelijk dat
u degene bent die zich verstikt en benauwd voelt en behoefte
heeft aan meer ademruimte. Ongeacht of de aanleiding wordt
gevormd door uw eigen of andermans verzoek om meer vrij-
heid, het resultaat is waarschijnlijk een periode van stress en
problemen in een bestaande relatie. Op een dieper niveau is
uw eigen houding waarschijnlijk aan verandering toe. Probeer
te ontdekken of u in uw privé-leven misschien bepaalde struc-
turen hebt opgebouwd die gebaseerd zijn op vroegere waar-
den die u nu bezig bent te ontgroeien.
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In hechte relaties zoekt u vermoedelijk een ideologische of
spirituele zielsvriend of -vriendin, en nu ontdekt u misschien
dat u uw houding radicaal moet veranderen of op een andere
manier tot uitdrukking moet brengen. Innerlijk is er waar-
schijnlijk iets dat te gefixeerd en onbuigzaam is geworden wat
betreft uw verwachtingen van uw partner, en misschien bent u
zich ook niet genoeg bewust geweest van uw eigen behoefte
aan zelfstandigheid binnen een relatie. Flexibiliteit en het ver-
mogen tot intimiteit, terwijl u gelijktijdig een autonoom en
afzonderlijk individu blijft, zijn eigenschappen die u nu ver-
moedelijk beter moet ontwikkelen. Dit proces kan botsen met
structuren die u hebt opgebouwd en met de "verborgen agen-
da's" waarover u in het verleden afspraken hebt gemaakt met
geliefden. Waarschijnlijk heeft er vaak een conflict bestaan
tussen uw behoefte aan saamhorigheid en uw behoefte aan
vrijheid,  en  in  het  verleden  heeft  dat  misschien  geleid  tot
spanningen en breuken met mensen die erg belangrijk voor u
waren. Probeer u bewust te zijn van beide behoeften in plaats
van te geloven dat u het ene wilt en uw partner het andere.
Vóór  u  blindelings  en  impulsief  reageert  op  stress  in  uw
privé-leven, moet u proberen na te gaan op welke vlakken uw
opvattingen en waarden zich verder moeten ontwikkelen. Als
een relatie werkelijk onleefbaar blijkt, zult u een partner er
allicht niet van kunnen weerhouden u te verlaten, maar u kunt
wel positieve veranderingen tot stand brengen in een gezonde
relatie die een moeilijke periode doormaakt. Als u tegen uw
wil geconfronteerd wordt met een scheiding, zult u misschien
ondanks uw verdriet moeten erkennen dat u de vrijheid nodig
hebt die u tegen uw bewuste wil in wordt gegeven.

U  zult  misschien  proberen  om  aan  de  spanning  van  deze
periode te ontsnappen door een nieuwe relatie te zoeken die
de grotere vrijheid en opwinding lijkt te beloven waar u naar
verlangt. Maar wees erg voorzichtig met al te impulsieve be-
trokkenheid bij een nieuwe band die in deze periode in uw le-
ven ontstaat, en overweeg ook de consequenties daarvan voor
bestaande relaties. Diep innerlijk bent u aan het worstelen om
uw eigen houding te veranderen. Hierdoor kunt u onbewust
kiezen voor iemand die u geen blijvende evenwichtigheid kan
bieden maar die de rol vervult van een katalysator die be-
paalde mogelijkheden in u kan ontsluiten. Dat kan erg creatief
en transformerend zijn, zolang u maar weet waar u mee bezig
bent. Wees echter niet verbaasd als u zich voelt aangetrokken
tot iemand die al een andere band heeft of die u om emotio-
nele of praktische redenen geen bestendige relatie kan bieden.
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 B]oA prog. Maan vierkant Zon

Misschien hebt u niet zozeer behoefte aan een nieuwe partner
als aan een nieuwe manier om liefde te interpreteren. In dat
geval doet u er verstandiger aan om binnen uw bestaande ban-
den te werken aan wat veranderd moet worden, zodat u niet
impulsief iets vernietigt en daar later diep spijt van krijgt.

Conflict en spanning

prog. Maan vierkant Zon
Begin oktober 2023

tot eind november 2023

Waarschijnlijk voelt u zich nogal onrustig. Misschien bent u
zich scherp bewust van uzelf als afzonderlijk individu, maar
is dat gevoel in conflict met uw behoefte aan harmonie en
nauwe verbondenheid. Daardoor kunt u geneigd zijn uw ge-
dachten, gevoelens en verlangens op een geforceerde, of zelfs
agressieve manier te doen gelden, terwijl u gelijktijdig te hard
uw  best  doet  om  aan  de  behoeften  van  anderen  te  beant-
woorden. Hoe groot uw wens om anderen plezier te doen
momenteel ook is, u hebt vóór alles behoefte aan zelfbevesti-
ging, niet op een destructieve of egocentrische manier, maar
als uitdrukking van de persoon die u in dit levensstadium bent
geworden en als afspiegeling van de talenten en mogelijk-
heden die u hebt ontwikkeld. Uw zelfbewustzijn is diep ver-
bonden met uw plaats in de samenleving en het gevoel dat u
uw ambities waarmaakt en uw persoonlijk stempel, hoe klein
ook, op de wereld hebt gedrukt. Waarschijnlijk bent u zich er
momenteel meer dan ooit van bewust dat u een unieke bij-
drage  hebt  te  leveren  en  dat  u  respect  en  erkenning  van
anderen nodig hebt en verdient.

U kunt mensen ontmoeten die in zekere zin de belichaming
zijn van sterke assertiviteit, maar het is mogelijk dat het feit
dat u zich tot hen voelt aangetrokken berust op een eigenaar-
dig mengsel van fascinatie en ergernis. Dat betekent niet dat
dergelijke relaties "slecht" of onecht zouden zijn. Maar het is
waarschijnlijk nodig dat u uw eigen speciale gaven en talent
tot uitdrukking brengt in plaats van de toegewijde aanhangster
te worden van een bezielende of begaafde persoonlijkheid.
Het is een periode waarin u, ondanks een zekere spanning en
emotioneel onbehagen, nieuw vertrouwen kunt krijgen in wie
u bent en wat u hebt te bieden. Probeer uw voordeel te doen
met dergelijke gevoelens door uw creatieve gaven zo veel
mogelijk te ontwikkelen. U ontdekt misschien nieuwe crea-
tieve mogelijkheden waarvan u niet wist dat ze bestonden of
waar u zich niet aan durfde te wijden omdat anderen uw tijd
en energie nodig hadden. Omdat u innerlijk in conflict kunt
zijn,  zal  deze  periode  misschien  niet  bijzonder  plezierig
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blijken op het emotionele vlak, maar het is evengoed een be-
langrijke tijd omdat u emotioneel, en niet alleen verstandelijk,
besef zult krijgen van het karakter van uw eigen unieke per-
soonlijkheid en van de diepere zingeving waarbinnen uw per-
soonlijkheid zo volledig mogelijk tot uitdrukking kan komen.

De ondankbare aspecten van het leven

Neptunus conjunct Chiron
Een transit die op zijn eind loopt,

vanaf eind april 2020, durend
tot midden februari 2023

Het kan een tijd zijn waarin u bijzonder veel medeleven hebt
voor anderen. U bent zich misschien scherp bewust van niet
alleen  uw  eigen  mislukkingen  en  pijn,  maar  ook  van  de
algehele onrechtvaardigheid van het leven. Het is mogelijk
dat zich gebeurtenissen voordoen die de aanleiding vormen
tot deze gevoelens, vooral op het gebied van uw lichamelijk
welzijn en gewone dagelijks leven. Zorgen over uw gezond-
heid of problemen op uw werk kunnen u het gevoel geven dat
u geen grip hebt op uw fysieke wereld. Misschien voelt u zich
op een of andere manier verongelijkt, afgewezen, genegeerd
of bedrogen, met of zonder aanwijsbare externe oorzaak. U
kunt ook diep het gevoel hebben te falen en misschien ook
grote woede voelen. Er is misschien geen duidelijke aanlei-
ding, omdat u vermoedelijk altijd geneigd bent tot dergelijke
gevoelens, en gebeurtenissen die in andere tijden waarschijn-
lijk niet zoveel invloed zouden hebben, kunnen u nu bijzonder
kwetsbaar en onzeker maken. U hebt misschien sterk het ge-
voel door het leven te zijn verwond.

Al kunt u er enigszins ongelukkig of depressief door worden,
inzicht verwerven in het belangrijke innerlijke proces dat zich
voltrekt kan u helpen om beter om te gaan met een moeilijke
situatie of gemoedsgesteldheid, al kunt u dit proces niet be-
spoedigen. U bent momenteel intens verbonden met pijn uit
het verleden, en de gevoelens van zelfminachting die u mis-
schien  ervaart,  zijn  vermoedelijk  de  laatste  van  een  lange
reeks  die  zijn  oorspong  vindt  in  uw  jongste  jaren.  Het  is
mogelijk dat u diepe verbittering of het gevoel een mislukke-
ling te zijn al vanaf heel jonge leeftijd met u meedraagt, om-
dat het leven en andere mensen u toen op een bepaalde manier
onrechtvaardig hebben behandeld en u daar nooit werkelijk
overheen bent gekomen. Het is mogelijk dat u diepgewortelde
verbittering en wrok koestert die dateert van lang geleden, en
dat u die projecteert op uw huidige situatie. In dat geval is het
nodig dat u het verleden loslaat en ermee ophoudt om uw
bittere gevoelens te voeden, en u moet waarschijnlijk ook
uzelf en anderen vergeven. Uw kwetsbaarheid en uw afweer
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daartegen kunnen op een bepaalde manier uw ontwikkeling
blokkeren.  Waarschijnlijk  hebt  u  deze  stemming  van  ge-
kwetstheid eerder en misschien zelfs vaak ervaren, met verge-
lijkbare gevoelens van gelatenheid, wrok, woede of onrecht-
vaardigheid.  Maar  het  is  niet  nodig  in  deze  stemming  te
blijven of om een cyclus van ongelukkige gevoelens te blijven
herhalen.

Er is geen gemakkelijke oplossing voor pijn die voortkomt uit
situaties die u in uw vroege jeugd hebben gekwetst. Waar-
schijnlijk ligt de oorzaak niet bij de kwaadwillendheid van
een bepaald iemand, maar bij de elementaire zwakke plekken
in de menselijke aard en in de maatschappij in het algemeen.
U moet misschien ontdekken in welke mate onderhuidse ver-
bittering er in latere situaties toe heeft geleid dat u uzelf tot
slachtoffer hebt gemaakt, omdat u veronderstelde dat men u
hetzelfde onrecht opnieuw zou aandoen. Probeer om een meer
bezonken houding te ontwikkelen en afstand te nemen van
gevoelens van gekrenkte trots en vernedering. U zult het feit
moeten accepteren dat vroeg of laat iedereen verstrikt raakt in
het web van gewone menselijke verwarring en vergissingen.
Als u in staat bent meer afstand te nemen, merkt u waar-
schijnlijk dat u niet meer zo wantrouwend bent en minder ge-
neigd bent te denken dat anderen het slecht met u voorhebben.
Deze periode kan u de kans bieden om veel oude wonden te
genezen, niet door het verleden ongedaan te maken, maar
door te leren er anders tegenover te staan. Het is een kunst om
grootmoedig  te  accepteren  wat  men  niet  kan  veranderen,
zonder in de valkuil van zelfmedelijden en martelaarschap te
lopen. Wat er momenteel ook in uw leven gebeurt, probeer
het in een breder, minder persoonlijk perspectief te zien. Doe
wat u moet doen om u te verdedigen of beschermen, als dat
nodig is, maar probeer die eindeloze cyclus van pijn en ver-
gelding te voorkomen of eruit los te breken, want die vormt
de oorzaak van heel veel van wat we ervaren als de onrecht-
vaardigheid van het leven.

Emotionele onrust

Pluto vierkant prog. Maan
Begin november 2022

tot eind mei 2023

Op het emotionele vlak is dit waarschijnlijk een periode van
grote onrust. Er worden innerlijk sterke emoties en instincten
geactiveerd waardoor u zich verward of bedreigd kunt voelen.
U bent zich misschien bewust van dwangmatige gevoelens
die u de indruk geven dat er een of ander lot actief is in uw
leven. Waarschijnlijk is "lot" in de alledaagse betekenis van
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het woord - een bovenmenselijke kracht of macht - niet de
aangewezen term. Maar bepaalde diepgewortelde patronen uit
uw kindertijd en familieachtergrond kunnen actief zijn onder
de oppervlakte van het bewustzijn, en u kunt geconfronteerd
worden met een gevoelssituatie die herinneringen en erva-
ringen stimuleert die tot uw vroegste jeugd behoren. U zult in
deze periode misschien te kampen hebben met een relatiecon-
flict of een scheiding, waarmee het einde wordt aangegeven
van  een  fase  van  uw  gevoelsleven  en  het  begin  van  een
nieuwe fase wordt ingeluid. Het is ook mogelijk dat u gecon-
fronteerd wordt met een paar van de duisterder aspecten van
de menselijke aard, waardoor u zich misschien teleurgesteld,
neerslachtig  of  machteloos  voelt.  U  bent  geen  slachtoffer,
maar op het moment zult u zich af en toe misschien zo voelen.
Uw gewoonlijke verwachtingen van anderen, of misschien
van uzelf, kunnen op het moment op de proef worden gesteld
door omstandigheden en gedrag waar u zich geen raad mee
weet.

Het is waarschijnlijk verstandiger om relaties die nu uit uw
leven verdwijnen los te laten in plaats van u vast te klampen
aan een situatie die niet langer houdbaar is. Uw behoefte om u
terug te trekken in een innerlijke fantasiewereld zal in deze
tijd waarschijnlijk onbevredigd blijven en u zult vermoedelijk
moeten leren om emotioneel zelfstandiger te zijn en om uw
diepere beweegredenen en behoeften onder ogen te zien. Pro-
beer te voorkomen dat u verwikkeld raakt in machtsstrijd met
de  mensen  in  uw  naaste  omgeving.  Jaloezie,  bezitsdrang,
wrok en haat zijn destructieve gevoelens die u misschien zult
ervaren, maar die u moet beheersen en niet moet botvieren, en
verder  zou  het  onverstandig  zijn  te  proberen  macht  uit  te
oefenen over anderen in een poging uw eigen zekerheid veilig
te stellen of om te ontkomen aan een gevoel van machteloos-
heid. U voelt zich momenteel misschien erg angstig. In dat
geval is dat vermoedelijk het natuurlijk gevolg van de ver-
anderingen die innerlijk plaatsvinden. U ontgroeit bepaalde
aspecten van uw psychologische erfenis en waarschijnlijk zult
u zich veel vrijer voelen en beter in staat zijn spontaan met
anderen om te gaan als deze periode eenmaal voorbij is. In de
loop der jaren heeft uw gevoelsleven waarschijnlijk duidelijk
onderscheiden hoofdstukken gekend, met scherpe scheidings-
lijnen tussen de verschillende fasen. De huidige cyclus zal
misschien een meer bewogen periode zijn dan voorgaande,
maar u hebt het proces van onvermijdelijke innerlijke ver-
andering al eerder meegemaakt. Wat u ook voelt, probeer het

24jap1.2023  as.6212.502-6



JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE voor  Joanne K. Rowling

2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2024
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

 J^oB] Pluto vierkant prog. Maan

« sr sd sr sd
 N^oT Chiron vierkant Midhemel

te beheersen in plaats van het of te verdringen of impulsief uit
te leven. Neem de moeite om naar binnen te kijken en probeer
objectief te blijven. U kunt veel inzicht verwerven in de ma-
nier waarop u zich misschien te afhankelijk hebt getoond of
zonder het te beseffen manipulerend of negatief bent geweest.
Dergelijk inzicht kan u bevrijden van veel verbittering en pijn
die u al lang met u meedraagt. Al kunnen uw gevoelens in
deze periode erg verwarrend zijn, zorg dat u uw ogen open-
houdt en een heldere kijk bewaart. De wijsheid die u zult ver-
werven kan uw leven verdiepen en verrijken.

                                              - - -

            2. De dimensie van de stoffelijke wereld

Aangelegenheden die betrekking hebben op uw lichamelijke
en  materiële  bestaan  kunnen  ook  belangrijk  blijken,  maar
sommige kunnen nogal moeilijk zijn. U kunt in het komende
jaar  geconfronteerd  worden  met  problemen  die  u  doen
twijfelen aan uw werk en uw plaats in de samenleving, en
frustraties, over uzelf, geldkwesties, werkgevers of collega's
kunnen uw humeur tot het kookpunt brengen en u het onge-
lukkige gevoel geven op een of andere manier te hebben ge-
faald. Probeer uw geest te richten op wat u van dergelijke
situaties kunt leren en op wat u misschien zelf bijdraagt tot
het ontstaan van de problemen. Met geduld en inspanning, en
door u bewust te zijn van wat er gebeurt, kunt u concrete pro-
blemen  veranderen  in  mogelijkheden  om  kracht,  inzet  en
standvastigheid te ontwikkelen. Omdat u er moeite voor zult
moeten doen om deze eigenschappen te verwerven, kunnen ze
u later, wanneer de moeilijke periode voorbij is, helpen om
uw talenten en vaardigheden stevig in de stoffelijke wereld te
verankeren.

Verijdelde doelen

Chiron vierkant Midhemel
Midden april 2022

tot midden maart 2024

U  wordt  ertoe  uitgedaagd  te  definiëren  wie  u  bent  in  de
samenleving. Aangezien dit een ontwikkelingsproces is, kunt
u momenteel geconfronteerd worden met problemen op uw
werk of met gezaghebbers. U hebt misschien de indruk dat
anderen,  of  onrechtvaardige  omstandigheden,  uw  doelstel-
lingen dwarsbomen of ondermijnen, waardoor u zich kwaad
en vernederd voelt. Soms lijkt het misschien of alle pogingen

25jap1.2023  as.6212.502-6



JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE voor  Joanne K. Rowling

2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2024
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

« sr sd sr sd
 N^oT Chiron vierkant Midhemel

«
 T]mH prog. Midhemel conjunct Uranus

die u onderneemt om bij anderen erkenning te vinden voor uw
behoefte aan persoonlijk gevoelscontact gedoemd zijn te mis-
lukken. Hierdoor kunt u zich erg ontevreden voelen in uw
werk, of de indruk hebben omsingeld te zijn door onrecht-
vaardige sociale of financiële factoren. Ook kunt u in conflict
raken met een werkgever, of te maken krijgen met een pijn-
lijke afwijzing of kleinering die u erg onzeker maakt over uw
aanvaardbaarheid in de ogen van anderen.

Al zijn dergelijke ervaringen niet prettig, u kunt ze omvormen
tot een constructief leer- en veranderingsproces, als u bereid
bent uw huidige doelstellingen aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen en u de vraag te stellen in hoeverre ze echt een
afspiegeling vormen van degene die u werkelijk bent. Het
beeld dat u anderen voorhoudt is misschien voornamelijk be-
doeld om plezierig te zijn of is in de loop der jaren geleidelijk
te star of kunstmatig geworden. Misschien moet u ook de on-
rechtvaardigheid en ongelijkheid in het leven met meer ver-
draagzaamheid leren bezien. Het is geen periode om de strijd
aan te binden met gezaghebbers of om op een kwade of op-
standige manier publiekelijk uw rechten op te eisen. Waar-
schijnlijk zou u zich uiteindelijk nog ellendiger voelen, omdat
uw oordeelsvermogen en timing momenteel vermoedelijk niet
erg logisch functioneren en u wellicht vol woede zit die zijn
oorsprong in het verleden en niet in het heden vindt. Mis-
schien moet u nagaan op welke manieren de verwachtingen
die uit uw kindertijd stammen invloed hebben op uw huidige
contact met anderen en op de maatschappelijke rol die u hebt
gekozen. In deze tijd kunt u afstand doen van eigen of ander-
mans  ongezonde  of  onrealistische  verwachtingen  die  ertoe
hebben geleid dat u uw eigen diepere behoeften en aard on-
trouw bent geweest. Vóór u ruzie ontketent, een actie begint
of op uw werk de deur nijdig achter u dichtsmijt, moet u pro-
beren te begrijpen welk innerlijk conflict wordt weerspiegeld
in de uiterlijke omstandigheden waarmee u nu wordt gecon-
fronteerd.

Het leven kan onvoorspelbaar zijn

prog. Midhemel conjunct Uranus
Begin januari 2022

tot begin december 2023

Waarschijnlijk is dit een bewogen periode in uw leven. U
kunt te maken krijgen met plotselinge veranderingen in uw
werk of privé-leven die u in een volkomen nieuwe situatie
werpen.  Deze  veranderingen  kunnen  uw  eigen  keuze  zijn,
maar kunnen ook het gevolg zijn van omstandigheden waar-
over u geen controle hebt. In het laatste geval zult u misschien
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moeten onderkennen dat u grote behoefte hebt aan verande-
ring, en niet eenvoudig het slachtoffer van het toeval bent.
Het is een periode waarin u zich kunt bevrijden van oude, be-
perkende structuren in uw leven, niet alleen wat betreft uw
beroepskeuze, maar ook wat betreft de rol die u in de samen-
leving hebt gespeeld. Uw imago verandert omdat het waar-
schijnlijk overjarig begon te worden of niet meer paste bij de
persoon die u aan het worden bent. En omdat uw imago ver-
andert, zal uw levenspad mee moeten veranderen, en dat kan
gepaard gaan met een paar offers, of een verlies of scheiding.
Al met al kan het u een beklemmend gevoel geven omdat u
niet in staat bent een duidelijk toekomstbeeld te vormen. Deze
periode is in wezen niet negatief of destructief, en kan zelfs
bijzonder positief en creatief blijken. Maar u zult waarschijn-
lijk  uw  veiligheidsgordel  moeten  vastmaken  en  u  moeten
voorbereiden op een onrustige vlucht.

Vermoedelijk hebt u altijd een idealistische inslag gehad en
bent u ontvankelijk voor nieuwe ideeën en geïnteresseerd in
non-conformistische  mensen  die  uw  originele  denkwijzen
konden delen. Momenteel kunt u veel contacten leggen met
zulke mensen, en misschien ook met een of andere groep die
uw ideologische of spirituele opvattingen deelt. Uw sociale
wereld zal zich waarschijnlijk openen, vermoedelijk in enigs-
zins ongebruikelijke richtingen, en uw gevoel tot een bredere
mensenkring te behoren zal wellicht intenser worden en uw
betrokkenheid bij humanitaire doelstellingen stimuleren. Pro-
beer te voorkomen dat u in paniek raakt als u voelt dat de
oude vertrouwde bakens in uw leven aan het veranderen zijn.
Op veel niveaus laat u het verleden achter, en elke externe
verandering waarmee u te maken krijgt, zal waarschijnlijk een
afspiegeling zijn van een bevrijdingsproces dat zich innerlijk
voltrekt. Het is verstandiger om hier in mee te gaan dan om u
zorgen te maken over wat anderen wel niet zullen denken. En
als u achterhaalde structuren of situaties los moet laten, pro-
beer  dat  dan  elegant  te  doen  in  plaats  van  schoppend  en
slaand.  Veranderingen  zullen  zich  waarschijnlijk  toch  wel
voordoen, of u daaraan meewerkt of niet, omdat u daar inner-
lijk diep behoefte aan hebt. En als u ze niet uit bewuste keuze
tot stand brengt, zult u ze vermoedelijk onbewust in werking
stellen.
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De wil in toom houden

Chiron oppositie Mars
Midden mei 2022

tot begin februari 2025

Wees  voorzichtig  in  deze  periode.  Waarschijnlijk  zult  u
woedend,  geërgerd  en  koppig  zijn  als  iemand  of  iets  uw
wensen lijkt te blokkeren of dwarsbomen. Het probleem is dat
iemand u waarschijnlijk zál dwarsbomen, niet per se met op-
zet, maar op een manier die uw woede opwekt en u krenkt in
uw trots. Als u probeert wraak te nemen of elke hindernis
waarmee u wordt geconfronteerd omver te halen, kunt u uzelf
een pijnlijke nederlaag op de hals halen, of zelfs lichamelijke
problemen  veroorzaken  door  overmatige  stress,  roekeloos
rijden of ongeduldig omspringen met de materiële wereld.
Momenteel hebt u waarschijnlijk veel wilskracht en energie,
en u kunt deze intense energie kanaliseren in projecten die
vastberadenheid,  doorzettingsvermogen  en  keihard  werken
vereisen. Maar het is onverstandig om in deze periode open-
lijke confrontatie te zoeken met anderen. U doet momenteel
waarschijnlijk een beetje te veel denken aan een schietgrage
cowboy uit een Amerikaanse western, die doorlopend op zoek
is naar een vechtpartij. Uw oordeelsvermogen ten aanzien van
relaties laat te wensen over en u kunt erg prikkelbaar en vlug
gekwetst zijn, en daarom geneigd zijn om verkeerd te be-
grijpen of te interpreteren wat anderen doen en zeggen. Doe
het rustiger aan en blijf kalm, en ga zorgvuldig na wat er in-
nerlijk gebeurt.

U moet waarschijnlijk onderzoeken of remmingen of gebrek
aan zelfvertrouwen u in het verleden passiever hebben ge-
maakt dan goed voor u was. U hebt misschien niet beseft hoe
belangrijk het voor u is om uw wil en zelfstandigheid te doen
gelden in hechte relaties, en op het moment voelt u zich mis-
schien belemmerd en wrokkig, ook als niemand u tegenwerkt.
Woede over huidige situaties wordt misschien gevoed door
vele jaren waarin u hebt toegelaten dat anderen belangrijker
waren dan u, en waarin u uw gezag en vermogen tot beslissen
hebt weggegeven in de hoop uw naasten daar plezier mee te
doen. Probeer te ontdekken of onbewuste angst om uitdruk-
king te geven aan uw kracht en macht als individu misschien
bijdraagt tot het huidige gevoel belemmerd te worden. U kunt
ook onderzoeken op welke manieren u meer zelfstandigheid
kunt eisen, zonder te ontploffen of anderen aan te doen wat
ze, ogenschijnlijk, u momenteel aandoen.

Het is waarschijnlijk geen gemakkelijke tijd. Probeer goed
voor uzelf te zorgen, en zorg er ook voor dat u veel tijd en
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ruimte hebt om te ontspannen en om aan de druk op uw werk
te ontsnappen. Uw lichaam kan worden blootgesteld aan heel
wat stress, en daar moet u zich bewust van blijven. Lichame-
lijke activiteit kan u helpen de spanning te verminderen, zo-
lang het niet te vermoeiend is. Een bewuste beslissing om
standvastig te blijven en geduldig te wachten tot deze periode
voorbij is, kan u helpen om de kracht te vinden om woede en
frustratie te beheersen in plaats van te onderdrukken. Probeer
om noch als een passief slachtoffer noch als een dolle stier te
reageren. Waarschijnlijk zullen geen van beide uitersten u
helpen. Houd vast wat u kunt en leer om eventuele breuken,
verliezen of tegenslagen die u niet kunt voorkomen groot-
moedig te accepteren. Ontketen geen strijd, er is weinig kans
dat u die wint. U zult een helder hoofd en een zorgvuldige
strategie nodig hebben, evenals inzicht in uzelf, als u het beste
wilt halen uit deze moeilijke tijd die in veel opzichten erg
constructief kan zijn. U kunt er meer zelfrespect en dieper be-
grip van uw krachten door vinden, en ook realistischer en eer-
lijker manieren om met anderen om te gaan.

                                              - - -

                          3. De mentale dimensie

In verschillende perioden van het komende jaar kan veel van
uw energie in beslag worden genomen door uw geestelijke
ontwikkeling, het verwerven van nieuwe vaardigheden en ken-
nismaking met nieuwe studiegebieden. Het leven van de geest
is even belangrijk als het leven van het hart en dat van de
bankrekening, en deze tijd kan erg belangrijk blijken voor het
verbeteren  van  uw  kennisniveau  en  het  gebruik  van  uw
talenten. U kunt echter ook met problemen worden geconfron-
teerd,  vooral  in  uw  communicatie  met  anderen  en  in  uw
mentale houding in algemene zin. Als u merkt dat u buiten-
gewoon negatief, kritisch of neerslachtig bent, probeer dan
om erachter te komen wat u werkelijk bezwaard, en hoe uw
eigen houding misschien bijdraagt tot de externe problemen
die u ontmoet. Dat is verstandiger dan u uitleven op anderen
of ongewild problemen veroorzaken op het materiële of emo-
tionele vlak omdat u zich niet bewust bent van de effecten van
uw eigen mentale houding.

29jap1.2023  as.6212.502-6



JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE voor  Joanne K. Rowling

2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2024
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

« sr sd  F^nC] Jupiter oppositie prog. Mercurius

 F^pC Jupiter driehoek Mercurius

Grillige gedachten

Jupiter oppositie prog. Mercurius
Begin mei 2022

tot eind januari 2023

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Jupiter driehoek Mercurius
Begin mei 2023 tot eind mei 2023

Uw intuïtie is momenteel waarschijnlijk erg actief en u hebt
vermoedelijk veel oog voor de grote lijnen. Hierdoor is uw
geest  waarschijnlijk  gericht  op  de  toekomst  en  op  een
algemeen beeld van wat u van het leven wilt. Op het moment
hebt u de mogelijkheid om verbanden te leggen en om voorbij
de directe feiten het potentieel te zien dat daarachter ligt. Het
is een uitstekende tijd om een studie te beginnen die een uni-
verseel gezichtspunt vereist evenals intuïtief begrip van de
relatie tussen gebeurtenissen en feiten. U ziet waarschijnlijk
veel positieve toekomstmogelijkheden, met name wat betreft
het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en talenten, omdat
u vermoedelijk optimistischer bent dan gewoonlijk en daarom
in staat bent uw doelen hoger te stellen. Een sterk verlangen
tot verdere ontplooiing van uw leven brengt u er misschien
toe om te zoeken naar nieuwe sociale contacten en meer be-
trokkenheid bij humanitaire belangen. Daarom kunt u in deze
periode veel belangrijke mogelijkheden ontsluiten waardoor
talent en potentieel vrijkomen die u in de komende jaren ver-
der kunt ontwikkelen.

Het enige probleem is dat u zich met zoveel ongeduld op de
grote lijnen stort dat u ten nadele van uzelf de kleinere kunt
negeren. U denkt misschien niet goed na, bent onnauwkeurig
met feiten en informatie, en zorgeloos in financiële transacties
en andere contracten. Probeer het op te brengen om de kleine
lettertjes te lezen vóór u iets tekent, en probeer u te herinneren
wat u op de bank hebt staan vóór u iets uitgeeft of speculeert.
U bent momenteel misschien ook geneigd uw ingevingen en
intuïtie te volgen, misschien in die mate dat u de indruk hebt
dat u via een speciale telefoonlijn in contact staat met kos-
mische  waarheden.  Als  u  uw  gaven  dermate  hoog  inschat
kunt u enigszins dogmatisch en verwaand overkomen als u
uw ideeën aan anderen uit. Waarschijnlijk zijn dat allemaal
bijproducten van een opgewekte geest en gezond optimisme
en enthousiasme, en er schuilt geen kwaad in te geloven dat u
gelijk hebt, zolang u kunt erkennen dat anderen ook gelijk
kunnen hebben als het hun leven betreft. Probeer wat geduld
te oefenen, zodat u het beste uit deze creatieve periode kunt
halen. Mentale onrust, nieuwsgierigheid en openheid kunnen
bijzonder positieve resultaten opleveren, zolang u realistisch
genoeg bent om het belang te erkennen van de kleine stappen
die  nodig  zijn  om  u  te  brengen  waar  u  denkt  te  kunnen
komen.
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Veranderingen in relaties

Uranus conjunct prog. Descendant
Begin juni 2023

tot midden april 2025

In deze periode kunt u te maken krijgen met belangrijke ont-
wrichtingen in uw privé-leven. Langdurige relaties kunnen nu
veranderen  en,  ongeacht  of  u  deze  veranderingen  zelf  in-
troduceert of dat ze u worden opgelegd door anderen, u kunt
geconfronteerd worden met een scheiding of een belangrijk
verlies. Dit is echter niet onvermijdelijk, en ook het omge-
keerde kan gebeuren. U kunt een belangrijke nieuwe relatie
beginnen die het potentieel heeft om uw leven radicaal te ver-
anderen  en  die  opwindend  en  onweerstaanbaar  is  in  de
fascinatie die er vanuit gaat. U kunt ook met beide worden
geconfronteerd en terechtkomen in een onaangename drie-
hoeksverhouding, verscheurd tussen een oude liefde en een
nieuwe. Op een meer maatschappelijk niveau zult u waar-
schijnlijk ook nieuwe professionele en sociale contacten leg-
gen, misschien van een ander soort dan u gewoon was. En u
merkt  misschien  dat  u  veel  meer  maatschappelijk  aanzien
hebt dan ooit te voren en dat u met een bredere groep omgaat
of uw denkbeelden en idealen uitdraagt aan een groter pu-
bliek.

Dergelijke externe veranderingen, al kunnen ze ontwrichtend
en, als het om een hechte relatie gaat, misschien pijnlijk zijn,
vormen vermoedelijk een afspiegeling van een verandering
die zich diep innerlijk voltrekt. U hebt altijd de neiging gehad
om  met  anderen  om  te  gaan  op  een  voorkomende  en  be-
schaafde manier. Nu ontdekt u misschien de behoefte aan
meer  directe  en  eerlijke  confrontatie.  U  kunt  iemand  ont-
moeten die deze eigenschappen lijkt te belichamen en die u
kennis laat maken met een volkomen nieuwe manier om het
leven te bezien. Het is ook mogelijk dat het met iemand tot
een breuk komt. Hoe pijnlijk dat misschien ook is, in dat ge-
val zult u waarschijnlijk de vrijheid krijgen om deze eigen-
schappen in uzelf te ontwikkelen. In beide gevallen maakt u
een proces van mentale en spirituele groei door. Probeer met
de tijd mee te gaan in een geest van voorzichtig optimisme.
Sta  open  voor  nieuwe  denkbeelden,  maar  wees  op  het
moment voorzichtig met het aangaan van al te bindende ver-
plichtingen. U moet waarschijnlijk wachten tot het stof is op-
getrokken voor u de vorm van de toekomst kunt ontwaren. Op
het moment weet u misschien alleen dat het tijd is om los te
laten en voorwaarts te gaan.
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                                              - - -

                         4. De spirituele dimensie

Het is de spirituele dimensie van uw leven die betekenis geeft
aan  alle  uitdagingen  en  veranderingen  waarmee  u  op  het
emotionele,  materiële  of  intellectuele  vlak  geconfronteerd
kunt worden, en ook op het spirituele vlak kunt u te maken
krijgen met belangrijke veranderingen in visie en houding.
Dergelijke veranderingen kunnen erg subtiel zijn en dringen
misschien maar langzaam tot uw bewustzijn door, maar ze
kunnen van diepe invloed zijn op de manier waarop u het ko-
mende jaar beleeft, en interpreteert wat u overkomt. Het is
echter mogelijk dat u met bepaalde problemen wordt gecon-
fronteerd. U kunt tijden van twijfel en desillusie kennen waar-
in u zich afvraagt of de dingen waar u in gelooft werkelijk uw
energie en vertrouwen waard zijn. Dergelijke perioden van
spirituele neerslachtigheid kunnen op de lange termijn echter
vruchtbaar blijken omdat ze u bewust kunnen maken van on-
realistische verwachtingen of van een te starre levensvisie of
spirituele zienswijze. Als u nadenkt over wat er gebeurt in
plaats van er verbitterd over te zijn, kunnen dergelijke "proef-
perioden"  u  uiteindelijk  helpen  om  blijvend  vertrouwen  in
uzelf en in het leven te vinden.

Matglas

Jupiter oppositie Neptunus
Begin augustus 2023

tot begin april 2024

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Neptunus vierkant Jupiter
Een transit die op zijn eind loopt,

vanaf begin mei 2020, durend
tot eind februari 2023

Het is waarschijnlijk een tijd van betovering en verheven ide-
alisme, en uw gedachten en gevoelens zijn vermoedelijk vaak
van geëxalteerde en transcendente aard. Het welzijn van de
mens houdt u misschien erg bezig en u bent waarschijnlijk
bijzonder gevoelig voor mensen die lijden of ongelukkig zijn,
en uw eigen welzijn en belangen tellen momenteel vermoede-
lijk minder. Het is een tegenstrijdige tijd waarin uw hart en
geest waarschijnlijk openstaan voor veel verborgen dimensies
van het leven. Maar u kunt ook buitengewoon goedgelovig
zijn en gemakkelijk misbruikt worden. U bent misschien ook
niet erg realistisch wat betreft uw "geluk", en kunt geneigd
zijn middelen op het spel te zetten die u zich niet kunt per-
mitteren te verliezen. De scheidslijn tussen een gevoel van
verbondenheid met een hogere of spirituele bron en de indruk
niet gebonden te zijn aan de regels en vereisten van het leven
is in feite maar een erg dunne lijn, en op het moment let u er
misschien niet genoeg op waar u deze trekt.
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U moet waarschijnlijk bijzonder voorzichtig zijn in alles wat
samenhangt met uw financiële middelen. Probeer extra aan-
dacht te besteden aan de details van elke investering of trans-
actie, en reken er niet op dat illegale of verboden dingen, al is
het maar een beetje, onopgemerkt zullen blijven. Omdat u
zich momenteel waarschijnlijk erg idealistisch voelt, kunt u
volmaaktheid  of  verlossing  zoeken  via  tussenkomst  van
iemand anders of in een kans die de indruk wekt al uw materi-
ele problemen te kunnen oplossen. Als u de verantwoordelijk-
heid voor uw eigen leven op deze manier weggeeft, kunt u
zich blootstellen aan grote teleurstellingen en desillusie later.
De idealen die u nu omhelst, en het diepe besef van ver-
bondenheid met het leven dat u waarschijnlijk ervaart, zijn
belangrijk en waardevol, en het gevoel van eenheid met uw
medemensen kan tot de vruchtbaarste aspecten van deze tijd
behoren. Maar u staat misschien niet met beide benen op de
grond, en u moet misschien leren er tenminste één op de
grond te houden zodat u uzelf teleurstellingen en verlies op
een later tijdstip kunt besparen. Er bestaat niet zoiets als een
gratis  middagmaal,  maar  momenteel  verwacht  u  dat  mis-
schien wel, en een gratis avondmaaltijd op de koop toe. Pro-
beer realistisch te zijn over uzelf en de mensen die u ontmoet,
voorkom bedrog (dat u waarschijnlijk in grote problemen zou
brengen) en gok niet, emotioneel of materieel, met wat u zich
niet kunt veroorloven te verliezen.

Redding zoeken

Uranus oppositie Neptunus
Midden mei 2022

tot midden februari 2024

Deze periode kan diepe uitdaging betekenen voor bepaalde
idealen  en  fantasieën  die  u  door  de  jaren  heen  hebt  ge-
koesterd. Plotselinge en onverwachte gebeurtenissen kunnen
u doen twijfelen aan uw overtuigingen en veronderstellingen
over het leven, en u voelt zich soms misschien nogal ver-
slagen en teleurgesteld door wat er om u heen en innerlijk ge-
beurt. Misschien bent u zich niet echt bewust van bepaalde
kinderlijke elementen in uw houding tegenover geld en finan-
ciële zekerheid. U voelt zich waarschijnlijk bedrogen of ver-
raden op dit levensvlak en het is nodig dat u begrijpt waarom.
Misschien hebt u diep innerlijk gehoopt dat anderen u een
soort redding zouden brengen of dat een spiritueel perspectief
u de gewone beperkingen en moeilijkheden van het leven zou
besparen. Waarschijnlijk is het de kloof tussen uw heimelijke
dromen en idealen enerzijds, en de realiteit van de wereld en
de mensen daarin anderzijds, die nu aan de kaak wordt ge-
steld. Als u het beste wilt halen uit deze periode van diepe
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verandering,  moet  u  boven  verbittering  of  gevoelens  van
martelaarschap uitstijgen en objectief nadenken over de vraag
hoe u een realistischer en evenwichtiger houding tegenover
het leven kunt verwerven.

U voelt zich in deze tijd misschien sterk aangetrokken tot
spirituele of esoterische leerstellingen, of tot iemand die ant-
woorden lijkt te bieden op de moeilijkste levensvragen. Al
kunt u af en toe bijzonder intense emoties ervaren, het is
nodig dat u zich in dergelijke situaties ook erg bewust bent
van uzelf. U bent waarschijnlijk erg angstig en zoekt mis-
schien vluchtwegen waarvan u hoopt dat ze u een verandering
van houding of levenswijze zullen besparen. Het is op het
moment onwaarschijnlijk dat iemand bij machte is om uw
angsten als bij toverslag te doen verdwijnen of om vroegere
omstandigheden te veranderen die emotioneel en materieel
sporen hebben nagelaten. Vooral als u denkt een grote mystie-
ke liefde te hebben gevonden, of een leraar of goeroe die u
kan helpen het leven te transcenderen, moet u zorgen dat u uw
hoofd bijzonder helder houdt. Als u nu uw gezond verstand
laat varen, kunt u uiteindelijk erg in verlegenheid worden ge-
bracht en teleurgesteld worden, en in de loop van het proces
kunt u belangrijke structuren in uw leven schaden. Al is het
misschien nodig dat u in deze tijd de romantische en mystieke
kant  van  uw  persoonlijkheid  dieper  analyseert,  het  is  ook
nodig dat u niet te veel met uw hoofd in de wolken loopt en
dat u uw beide benen stevig op de grond houdt.

U merkt nu misschien dat u terugkijkt naar het verleden en dat
u zich diep teleurgesteld voelt in anderen of in uw eigen ge-
drag. Dit kan pijnlijk zijn omdat u niet in staat bent situaties
recht te trekken die lang geleden werden beëindigd of om
mensen die uit uw leven zijn verdwenen anders te benaderen.
Zelfmedelijden en zelfminachting zijn echter niet alleen bij-
zonder zinloos maar ook onrechtvaardig tegenover uzelf. Uw
hoop en idealen zijn altijd alleen maar menselijk geweest, en
de vergissingen die u hebt begaan in een kinderlijke behoefte
aan volmaakte liefde, hebt u vermoedelijk te goeder trouw ge-
maakt. U zult waarschijnlijk geen verlossing vinden in een of
andere externe bron, maar u kunt die innerlijk vinden door
dieper begrip te krijgen voor uw eigen menselijkheid en idea-
lisme waardoor u hebt gehoopt op een betere wereld dan u
hebt gevonden. Op het diepste niveau kunnen de huidige om-
standigheden u helpen om meer begrip en medeleven te ont-
wikkelen, niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf.
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                                              - - -

             5. De dimensie van het innerlijke Zelf

De ontwikkeling van het Zelf, dat de basis vormt voor alles
wat  ons  in  het  leven  overkomt,  gaat  dieper  en  is  onpeil-
baarder dan gebeurtenissen die zich op de andere levensvlak-
ken voordoen. Hier schuilt de werkelijke kern van het mys-
terie lotsbestemming, want in het individu is er innerlijk echt
een  bestemming  actief.  Astrologische  configuraties  geven
voor een bepaald moment in de tijd alleen de mogelijkheden
aan van dit verborgen ontwikkelingspatroon. Misschien vangt
u niet meer dan af en toe een vage glimp op van dit innerlijke
patroon, door het besef dat een bepaalde ervaring, al is hij
pijnlijk, van essentieel belang is. Waarschijnlijk beseft u soms
ook dat wat er innerlijk en om u heen gebeurt een bepaald
doel dient, ook als u dit besef niet verstandelijk kunt staven.
Door bepaalde gevoelens en situaties kunt u groeien en een
sterke band met de innerlijke wereld tot stand brengen, ook
als u verdriet hebt of op het materiële vlak moeilijkheden ont-
moet. Dit soort verbondenheid is echter afhankelijk van de
mate waarin u bereid bent om innerlijk naar uw diepere le-
venspatroon te kijken, ongeacht hoe u zich op dat moment
voelt of wie dat gevoel in u oproept.
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Houd uw hoofd erbij

Jupiter oppositie prog. Zon
Begin mei 2022

tot eind januari 2023

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Jupiter vierkant Zon
Begin juni 2023

tot eind februari 2024

Jupiter driehoek Zon
Begin juni 2022

tot midden februari 2023

Het is een belangrijke en potentieel erg creatieve tijd waarin u
waarschijnlijk een sterker besef van eigen identiteit hebt en
behoefte hebt aan nieuwe mogelijkheden voor zelfexpressie.
Het leven dat u tot nu toe hebt geleefd lijkt u vermoedelijk
saai en geeft u een zekere onrust, en uw intuïtie vertelt u
waarschijnlijk dat er meer mogelijkheden zouden zijn als u
zich maar zou kunnen bevrijden van de huidige belemme-
ringen en verantwoordelijkheden. Als u er niet dieper over
nadenkt, voelt u zich waarschijnlijk domweg erg gefrustreerd
en geneigd om aan te trappen tegen alles wat u als hinder-
nissen op uw weg ervaart, ongeacht of deze hindernissen de
vorm aannemen van uw partner, de wet of uw bankrekening.
Als u deze koers volgt, kunt u heel wat tijd, energie en geld
kwijtraken aan de gevolgen van uw handelingen. Als u echter
bereid bent om goed na te denken en te plannen, ontdekt u
waarschijnlijk nieuwe doelen en gaven die u kunt ontwik-
kelen  en  een  nieuw  zelfbeeld  dat  u  meer  zelfvertrouwen,
flexibiliteit en eigenwaardering geeft.

Om het gevoel te hebben dat uw leven aan een dieper patroon
of doel beantwoordt, moet u misschien nieuwe mogelijkheden
zoeken om een blijvende praktische bijdrage te leveren aan de
wereld waarin u leeft. Dit kan betekenen dat u de moed vindt
om zelfstandig te werken en afziet van de zekerheid van een
vaste baan in een organisatie of groot bedrijf. Al hebt u mis-
schien de indruk dat u momenteel behoefte hebt aan betere
materiële of emotionele uitlaatkleppen, op een dieper niveau
zoekt u waarschijnlijk naar zingeving die waardigheid aan uw
leven en uw persoonlijke inzet kan geven. Maar zelfs als u
zich bewust bent van deze diepere behoefte, is het probleem
waarschijnlijk dat u nogal impulsief kunt zijn in de manier
waarop u probeert om ruimte te maken voor meer inspiratie
en ontplooiing. Het is ook mogelijk dat uw partner vorm geeft
aan uw onrust, en ontwrichting van uw privé-leven kan er dan
ook de aanleiding toe zijn dat u zich ervan bewust wordt dat u
degene bent die verder moet. Probeer na te denken over wat u
werkelijk gelooft en wilt. En richt uw aandacht dan op de
vraag hoe u dat kunt bereiken met respect voor de rechten en
grenzen van anderen, en met handhaving van de structuren
die u in het verleden hebt opgebouwd en die nog steeds waar-
devol zijn. Het is een periode waarin u kansen krijgt die een
paar jaar nodig hebben om vrucht te dragen. Aanvankelijk
herkent u ze misschien niet eens als kansen. Wees geduldig.
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 F^nQ Jupiter conjunct Descendant

Als u bereid bent om uw overtuigingen in praktijk te brengen
en om hard te werken, kan uw toekomst zich openen en op
spectaculaire wijze in positieve zin veranderen.

Nieuwe gezichten, nieuwe plaatsen

Jupiter conjunct Descendant
Midden februari 2023

tot midden maart 2023

Momenteel zoekt u misschien meer intensiteit in uw leven
door nieuwe relaties aan te knopen, en daarom zult u waar-
schijnlijk mensen ontmoeten, zowel privé als beroepsmatig,
die uw levensvisie verbreden en nieuwe mogelijkheden tot
ontplooiing bieden. Misschien voelt u zich ook erg onrustig in
een bestaande relatie en u moet wellicht realisme en geduld
aan de dag leggen met betrekking tot wat u precies van uw
partner verwacht. Omdat u zich waarschijnlijk enigszins inge-
sloten  voelt  en  sterk  verlangt  naar  nieuwe  mogelijkheden,
kunt u hem of haar verwijten niet genoeg opwinding in uw
leven te brengen, terwijl het in feite uw eigen verantwoorde-
lijkheid is om meer betekenis te ontdekken in wat u doet. U
kunt in deze periode ook een nieuwe relatie beginnen die be-
looft uw wereldbeeld te veranderen en vele mogelijkheden
open te leggen. Dat kan veel verschillende positieve mogelijk-
heden openen maar biedt misschien geen garantie voor be-
stendigheid in de toekomst. De mensen die u momenteel aan-
trekken zijn waarschijnlijk opwindend omdat ze nieuwe per-
spectieven kunnen openleggen, niet omdat ze rustig en even-
wichtig zijn. Daarom is het goed om vertrouwen te stellen in
nieuwe  vriendschappen  en  professionele  contacten  en  om
voorzichtig  te  zijn  en  uw  onderscheidingsvermogen  te  ge-
bruiken in liefdesrelaties.

Al  kunnen  er  in  deze  tijd  door  toedoen  van  anderen  veel
goede dingen op uw pad komen, op een dieper niveau is het
uw  eigen  persoonlijkheid  die  verandert  en  zich  ontplooit.
Waarschijnlijk beoogt u verdere ontwikkeling van uw initia-
tief en vernieuwend denken, en uw huidige keuze van gezel-
schap en collega's kan een afspiegeling vormen van dit proces
van ontwikkeling van ongebruikt innerlijk potentieel. Het is
waarschijnlijk een opwindende, interessante en vruchtbare tijd
wat betreft dat wat anderen in uw leven kunnen brengen, en
ook wat betreft grotere betrokkenheid bij de wereld waarin u
leeft. U merkt misschien dat u meer aanzien geniet op het
moment of dat uw pogingen om erkenning te vinden voor cre-
atief werk nu succes hebben. Maar probeer u ervan bewust te
zijn dat anderen er niet de verantwoordelijkheid voor dragen
dat u zin en betekenis in uw leven vindt. Gelijktijdig met het
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« sr sd  N^nQ Chiron conjunct Descendant

ontplooien van uw leven in maatschappelijk en professioneel
opzicht, moet u waarschijnlijk ruimte maken om de innerlijke
eigenschappen te ontwikkelen die u in het verleden hebt gene-
geerd of onderschat, en die u nu misschien zo aantrekkelijk
vindt in anderen. Hierdoor kan uw besef van eigen identiteit
veel breder en dieper worden, en kunt u ook gemakkelijker
anderen  toestaan  zichzelf  te  zijn  in  plaats  van  enkel  aan-
dragers van mogelijkheden.

Confrontatie met anderen

Chiron conjunct Descendant
Begin april 2021

tot midden maart 2023

Relaties kunnen momenteel een bron van problemen voor u
vormen. Het lijkt misschien of omstandigheden, het gedrag
van anderen of uw eigen angsten samenzweren om ervoor te
zorgen dat uw privé-leven onbevredigend is, wát u ook pro-
beert om de dingen te verbeteren. U kunt uw partner ervaren
als onsympathiek of kwetsend, en een gevoel van isolement
maakt het waarschijnlijk moeilijk voor u om u werkelijk met
vertrouwen te uiten. Uw huidige ervaringen kunnen oude her-
inneringen aan pijnlijke momenten in het verleden activeren.
U dacht daar waarschijnlijk overheen te zijn en ontdekt nu
misschien dat ze nog steeds de macht hebben om u het gevoel
te geven eenzaam en ongelukkig te zijn. Ondanks de moge-
lijkheid  van  pijnlijke  problemen  in  verband  met  hechte
relaties, kan deze tijd echter een van de meest genezende en
constructieve perioden in uw leven zijn. U kunt inzichten krij-
gen die u helpen om een toekomst tegemoet te zien die vrij is
van de neerslachtigheid die samenhangt met oude wrok of
verbittering.

De belangrijkste punten waarop u uw aandacht moet richten
zijn de verborgen of onbewuste verwachtingen die u van ge-
liefden hebt. Dit "geheime dagboek" kan de oorsprong vor-
men   van   bepaalde   teleurstellingen   of   desillusies   die   u
momenteel ervaart. Als we ervan uitgaan dat anderen ons een
bepaald soort liefde zullen geven, of bepaalde eigenschappen
hebben  die  onze  behoeften  vervullen,  kunnen  we  ons  uit-
eindelijk boos en teleurgesteld voelen als ze niet willen of niet
in staat zijn te reageren zoals we wensen. U gaat er misschien
heimelijk vanuit dat uw partner blijk moet geven van vol-
doende energie, enthousiasme en besluitvaardigheid om u de
mogelijkheid te geven te ontsnappen aan de noodzaak zelf be-
slissingen te nemen. U bent misschien gekwetst omdat u ver-
wachtte dat uw partner u iets zou geven dat u uiteindelijk in
uzelf tot ontwikkeling zult moeten brengen. Als u kunt achter-
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halen welke kwesties er schuilgaan achter wrijving of pro-
blemen, in plaats van anderen of uzelf de schuld te geven,
kunt u veel dieper begrip krijgen van uw eigen complexiteit.
Dit kan u helpen om te accepteren dat geliefden geven wat in
overeenstemming is met hun eigen aard, in plaats van in over-
eenstemming met uw verwachtingen.

U zult in deze periode niet noodzakelijkerwijs op een directe
manier  door  anderen  worden  gekwetst  of  teleurgesteld.  In
plaats daarvan kunt u zich uitzonderlijk eenzaam en geïso-
leerd voelen en nogal negatief zijn over andere mensen en
hun vermogen om uw behoeften te vervullen, ook als u een
bestendige en bevredigende relatie hebt. U kunt momenteel
overheerst worden door zelfmedelijden en een sterk gevoel
dat  het  leven  erg  onrechtvaardig  is.  U  zult  misschien  een
fundamentele waarheid over de onrechtvaardigheid van het
leven moeten erkennen en aanvaarden, tenminste, binnen het
erg betrekkelijke, menselijke concept van "rechtvaardigheid".
Zelfmedelijden zal u momenteel niet veel verder brengen, en
het is beter dat u zo veel mogelijk probeert te voorkomen
daaraan toe te geven. U ondergaat in deze periode een ingrij-
pend leerproces dat veel verborgen kwesties kan onthullen die
samenhangen met uw verwachtingen van anderen en met de
manier waarop u wellicht vroegere ervaringen in een uiterst
negatief of verbitterd licht interpreteert. Hoe dieper uw intro-
spectie momenteel gaat, hoe krachtiger de genezende werking
van deze tijd zal zijn. En hoe groter uw woede en verwijten,
hoe moeilijker u het zich maakt. Het is onwaarschijnlijk dat
een sterke relatie te gronde gaat door druk, hij zal vermoede-
lijk eerder sterker worden omdat meer eerlijkheid mogelijk is
tussen u en uw partner. Maar een relatie gebaseerd op idea-
lisatie, onbewuste verwachtingen van onrealistische aard of
de veronderstelling dat anderen ervoor zijn om u te bieden
waar u zelf niet aan wilt werken, kan tot een einde komen.
Als dit gebeurt, probeer dan te erkennen dat het waarschijnlijk
het  beste  is,  omdat  een  dergelijke  relatie  nooit  een  echt
stevige basis zal hebben en daarom vermoedelijk niet goed
voor u zou zijn in de toekomst.
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Begrenzingen die genezend werken

prog. Ascendant driehoek Chiron
Begin juni 2021

tot midden april 2024

Uw wereld kan op het moment een beetje benauwend aan-
doen en uw bewegingsvrijheid en mogelijkheden tot zelfex-
pressie kunnen beknot worden door omstandigheden die u als
frustrerend ervaart. Maar op een dieper niveau kan dit gevoel
van frustratie heel constructief blijken omdat het u in staat
stelt u te concentreren op wie u werkelijk bent. Het kan u
helpen om te snoeien in gekunsteld gedrag of afweermecha-
nismen die het gevolg zijn van wonden of onzekerheid waar-
mee u in uw jonge jaren werd geconfronteerd. Hierdoor hebt
u de mogelijkheid diep en genezend inzicht te verwerven in
de manier waarop u angstig kunt zijn over uw gezondheid en
materiële welzijn omdat u een diepe angst hebt voor de stoffe-
lijke wereld. Al kunnen zulke inzichten onaangenaam zijn, ze
kunnen u de kracht geven om een begin te maken met het
doorbreken van oude gewoontepatronen, en verandering bren-
gen in destructieve houdingen die misschien uw gevoel van
welzijn en eigenwaarde hebben beknot. U kunt proberen deze
innerlijke genezing zelf te bewerkstelligen of met hulp van
iemand anders, maar in beide gevallen is het belangrijk dat u
begint met te achterhalen waar u gewond bent, zodat u ook
kunt beginnen om u daar innerlijk van te bevrijden.

Op het moment voelt u zich waarschijnlijk niet op uw best, en
privé-relaties kunnen beperkend of onbevredigend lijken. Als
u dergelijke gevoelens ervaart, probeer dan te voorkomen dat
ze u aanzetten tot impulsieve beslissingen. Ook als het gedrag
van iemand u teleurstelt of pijn doet, probeer om sterk te
blijven en u niet te laten gaan in vergeldingsacties of een
stroom van zelfmedelijden. Op het moment hebt u het meest
behoefte aan rust, privacy en veel tijd voor nadenken. Elke
tegenwerking waarmee u te maken krijgt kan u helpen uw
krachten en zwakheden te peilen en te begrijpen wat u werke-
lijk van andere mensen verlangt. U kunt tot de ontdekking
komen dat u zelf, door verdedigend of bekritiserend gedrag,
verantwoordelijk bent voor relatieproblemen waarvoor u tot
nu toe de schuld bij anderen legde. Frustraties kunnen u er
diep van bewust maken wie u bent en wat u wilt, en op para-
doxale wijze kan dergelijke zelfkennis duurzamer blijken en
een meer genezend effect hebben dan de inspiratie en fantasie
van gelukkiger en zorgelozer tijden. U bent in de gelegenheid
om vrede te sluiten met de begrenzingen van het leven en hebt
de kans om nieuwe manieren te ontdekken voor zelfexpressie,
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gebaseerd op werkelijke talenten en mogelijkheden in plaats
van op uw ideale droombeeld van relaties en het leven.

Een gevoel van lotsbestemming

prog. Midhemel conjunct Pluto
Een komende transit,

vanaf midden oktober 2023
tot eind augustus 2025

Waarschijnlijk  zullen  zich  ingrijpende  veranderingen  voor-
doen zowel in uw werkomgeving als in uw privé-leven. Het is
mogelijk dat u een hoofdstuk van uw leven zult moeten af-
sluiten en een geheel nieuwe richting moet kiezen. De aanlei-
ding kan worden gevormd door uw eigen besluit om nieuwe
doelen te stellen of door de beslissing van iemand anders die
u dwingt een andere weg te kiezen, in beide gevallen moet u
zich voorbereiden op een bewogen periode in uw leven. U
kunt een periode van groot succes doormaken, omdat u waar-
schijnlijk  uitzonderlijk  vastbesloten  en  volhardend  bent  en
zowel door diep innerlijk kracht als door druk van buitenaf
wordt gedreven. Maar welke kant het ook uitvalt, een hoogte-
punt of een volledige breuk met het verleden, of beide, uw le-
ven naar buiten toe zal nooit meer hetzelfde zijn. Op een
dieper niveau zult u misschien een intens besef van betekenis
krijgen,  dat  ontstaat  door  het  contact  met  de  verborgen
patronen en krachten in uzelf en het leven. Wat er ook ge-
beurt, u zult erin mee moeten gaan, want als u ertegen vecht,
kunt u grote problemen creëren en misschien zelfs met mis-
lukkingen of nederlagen worden geconfronteerd.

Waarschijnlijk heb u altijd een heimelijk besef van bestem-
ming gehad, vooral wat betreft uw betrokkenheid bij gemeen-
schappelijke aangelegenheden en uw behoefte om een unieke
bijdrage aan de groep te leveren. In het verleden kunt u zich
daardoor eenzaam hebben gevoeld of u niet prettig hebben
gevoeld in oppervlakkige situaties in de maatschappij of in
groepen. Nu hebt u de kans om uw diepe behoefte aan zin-
geving te combineren met werk dat u de mogelijkheid geeft
om u op een of andere manier in te zetten voor het welzijn
van de mens. Dit kan betekenen dat uw doelstellingen en as-
piraties  volledig  veranderen.  Waarschijnlijk  zult  u  nieuwe
contacten opdoen die nieuwe mogelijkheden openleggen en u
helpen in uw behoefte u ergens voor in te zetten. Omdat er
waarschijnlijk veel veranderingen ontstaan in uw leven, kan
angstigheid ertoe leiden dat u iets bezetens hebt in deze tijd, u
kunt gepassioneerd een bepaald pad volgen en flink in de ver-
dediging gaan als u kritiek of tegenwerking ontmoet. Probeer
om niet te star te zijn en niet iedereen en alles in uw om-
geving onder controle te willen houden. U kunt het beste van
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deze overgangsperiode maken door te proberen een evenwicht
te handhaven tussen uw inspanningen en de bereidheid groot-
moedig te buigen voor het onvermijdelijke, met inbegrip van
de aspecten van uw eigen karakter waaraan u niets kunt ver-
anderen. En doe uw best mensen met gezag niet uit te dagen
als u het gevoel hebt dat ze u in de weg staan. U staat niet bo-
ven de wet, ook al denkt u dat misschien. Als u toelaat dat
trotse woede de overhand krijgt, kan dat er uiteindelijk toe
leiden dat men over u heenloopt. Al voelt u zich misschien op
een onverklaarbare manier bedreigd, uw leven staat niet op
het spel. Misschien zult u het pas achteraf inzien, maar uw le-
ven wint aan intensiteit omdat u in contact komt met diepere
en wijzere kanten van uzelf.

                                              - - -

                                  Hoofdstuk IV

                                  CONCLUSIE

"Alles stroomt, niets blijft," schreef ooit de Griekse filosoof
Herakleitos. De menselijke psyche is altijd in een proces van
verandering of ontplooiing, en de planetaire configuraties die
een beeld geven van uw ontwikkelingspatroon in het komende
jaar zullen in nieuwe configuraties veranderen die in de daar-
opvolgende jaren beelden geven van nieuwe patronen. Wan-
neer we kansen missen, komen ze doorgaans terug in andere
vormen en op andere niveaus, omdat het leven niet alleen ver-
andert maar zich ook voltrekt in cycli die samenhangen met
de omloop van planeten. Wát "lotsbeschikking" ook mag zijn,
het is in elk geval geen onwrikbaar ontwerp dat ons de vrij-
heid ontneemt om te kiezen, groeien, fouten te maken, op-
nieuw te kiezen en opnieuw te groeien.

Elk van de delen hierboven beschrijft planetaire patronen die,
in essentie, op bepaalde momenten en op een of andere ma-
nier gedeeld worden door andere mensen. Wat we ervaren is
minder uniek dan we denken, we krijgen allemaal te maken
met vreugde, pijn, meevallers, verlies, eenzaamheid, saamho-
righeid, licht en duisternis, en we hebben allemaal bepaalde
behoeften en drijfveren gemeenschappelijk. Maar de timing
en  de  kenmerkende  expressie  van  uw  doorlopend  ver-
anderende groeipatroon is uniek voor u, en dat geldt ook voor
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het hart, de geest, het lichaam en de ziel die dit patroon "bele-
ven". Wat het komende jaar u ook brengt, als u er betekenis in
kunt zien en die betekenis verbindt met wie u bent en wat u
werkelijk zoekt in het leven, dan kunt u onvermoede voor-
raden energie en creativiteit ontsluiten en uzelf een grotere
reeks keuzemogelijkheden bieden voor de toekomst. Als kind
werd ons geleerd dat we de tijd wijs moeten gebruiken. Wat
betekent dit? Misschien is de diepste betekenis dat tijd eigen-
schappen heeft en dat elk moment in de tijd voor ons als in-
dividuen een bepaalde betekenis heeft. Als we deze eigen-
schappen en betekenis begrijpen en er iets mee doen, kan dat
de  manier  waarop  we  onze  levensomstandigheden  ervaren
diepgaand veranderen.
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                                                                 BIJLAGE

Suggesties voor verder lezen

Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand

Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Prometheus the Awakener" door Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart

Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en Vrije Wil in de Astrologie" door Liz Greene

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport
versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten.
Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop, kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse
bestellen. Voor dieper inzicht in uw relaties, kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden.
Als u nog steeds uw roeping zoekt, kan Beroep en Bestemming zorgen voor een nieuwe impuls. En
voor betere appreciatie van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt
u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een breder beeld van uw persoonlijke perspectieven over een periode van zes jaar wordt geboden
door de Perspectieven op Langere Termijn.

Deze rapporten kunt u bestellen bij hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij
een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.

Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle
astrologische service die door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website wordt geboden.
U kunt ook zoeken op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene".
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Technische Gegevens

Deze analyse is samengesteld aan de hand van de volgende astrologische factoren:
- majeure progressieve aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van de Zon, de
Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de ge-
boortehoroscoop.
-  majeure  aspecten  (conjunctie,  oppositie,  vierkant,  driehoek,  sextiel)  van  transiterende  Pluto,
Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus en Jupiter met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- conjuncties en opposities van transiterende Mars met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- aspecten tussen progressieve planeten, vooral progressieve nieuwe en volle Maan.
Bijzonder belang is toegekend aan planeten die dicht bij geboorteplaneten en -hoeken stationair zijn.
Er wordt niet alleen belang gehecht aan de aard van de progressieve of transiterende planeet en de
gevormde aspecten, maar ook aan de geboorteconfiguratie die een weerklank vindt in de progres-
sieve en transiterende aspecten, en aan de posities die de geboorte-, transiterende en progressieve
planeten in de huizen hebben, en aan het algemene beeld van de evenwichtigheid van elementen en
configuraties in de geboortehoroscoop. Intern zijn de resultaten van de Psychologische Horoscoop
Analyse gebruikt voor de duiding van elke horoscoop.

Voor aspecten zijn orbs gebruikt, omdat het belang van een transit of progressief aspect niet beperkt
blijft tot het moment waarop het aspect exact is maar ook enige tijd voor en na dit moment van in-
vloed is. Orbs geven rekenschap van de opbouw en geleidelijke afname van de energie van een be-
paalde planeet in beweging. Als gevolg daarvan worden soms configuraties beschreven die mis-
schien pas het volgende jaar een exact aspect zullen vormen maar waarvan de effecten al eerder
merkbaar zijn, en soms worden aspecten beschreven die in het voorgaande jaar exact waren.

Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. In
het gedrukte rapport zijn niet alle transits of progressies opgenomen die zich in een jaar voordoen
maar alleen degene die geselecteerd zijn door Liz Greene's interpretatiemodel. Net als in al het werk
van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt.

De grafische voorstelling van transits

De timing van transits en progressies binnen de periode waarop dit rapport zich richt is visueel
weergegeven door "transitlijnen". Ze zijn afgedrukt in het grafisch overzicht op blz. 4 en aan de on-
derkant van elke bladzijde waarop de interpretatie van een transit of progressie wordt gegeven.

Een transitlijn begint op het moment dat een bewegende planeet voor het eerst binnen de orb van
een geboorteplaneet komt en eindigt wanneer de bewegende planeet de orb verlaat en daar niet in
terugkeert (tot de volgende complete cyclus). Als de planeet zich binnen de orb bevindt, bestaat de
transitlijn uit een ononderbroken lijn. Een planeet kan de orb verlaten en daar later in terugkeren,
voor deze periode wordt de transitlijn weergegeven door een stippellijn. Een planeet kan van rich-
ting veranderen: als hij retrograde gaat lopen wordt dat aangegeven met "sr" voor "stationary retro-
grade" en als hij weer recht gaat lopen, wordt dat aangegeven met "sd" voor "stationary direct". Het
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moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ' boven de tran-
sitlijn.

Het overzicht per maand (blz. 5)

Sommige ingangen in het overzicht per maand zijn gemarkeerd met (2). Kijk goed naar wat in de
kantlijn van de aangegeven bladzijde staat geschreven. De indicatie (2) betekent dat in de gegeven
maand een bepaald punt niet door de primaire transit wordt geactiveerd, maar door een van de se-
condaire transits of progressies die onder de primaire transit staan aangegeven in de kantlijn.
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