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                                             Hoofdstuk I - INTRODUCTIE

                                              Een ware bestemming vinden

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die
leeftijd hebben we meestal een droom. We willen naar de maan, of in het snelste vliegtuig ter we-
reld vliegen, of bedreigde diersoorten beschermen, of een briljante wetenschappelijke ontdekking
doen die een grote invloed heeft op mensenlevens. We zijn nog niet oud genoeg om ons zorgen te
maken over de banenmarkt, budgetbewaking en hoe we onszelf en onze familie moeten onder-
houden. We hebben enkel onze dromen en zijn er heimelijk van overtuigd dat we uniek zijn en een
bijzondere opdracht hebben in het leven. Onze ouders hebben wellicht andere plannen met ons
en we beseffen het verschil tussen hun dromen en die van onszelf. In onze kindertijd zijn we nog
in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren.

Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Mensen zeggen: "Denk onderhand eens na
over wat je wilt met je leven. Waarvan denk je te gaan leven?" Er is geen tijd meer voor dromen.
We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote,
boze buitenwereld. Het innerlijke gevoel uniek te zijn vervaagt door verlammende feiten als hoge
werkeloosheidscijfers, genadeloze concurrentie bij ieder sollicitatie en economische grilligheid
en recessies, die ons het gevoel geven dat we blij mogen zijn dat we überhaupt werk kunnen krij-
gen. Als we ontevreden met dat werk blijken te zijn, of onze baan verliezen, voelen we ons verne-
derd en onderschat en vertrouwen we onze diepste dromen en aspiraties niet langer, omdat er
wellicht geen ander werk te vinden is. Zelfs als dat wel zo is, zijn we waarschijnlijk al lang ge-
leden dat contact met ons innerlijk, dat ooit aangaf wat ons hart sneller deed kloppen en het ge-
voel opriep dat we een bijzondere opdracht hebben in het leven, verloren.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed
voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris,
maar ook voldoening oplevert. Zoekt u een richting, dan kan de astrologie u daarbij helpen. Hebt
u die al gevonden, dan kan de astrologie die voor u bevestigen en wellicht aanscherpen. In het
woord "bestemming" schuilt de betekenis "stem" of "roeping". Een roeping lijkt iets hoogstaands
of diepzinnigs, een innerlijke ziel die weet waarom wij hier werkelijk zijn. Het woord "roeping"
wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor mensen die een religieuze missie voelen. De uit-
dagingen  en  problemen  van  onze  veranderlijke  wereld,  met  zijn  snelle  en  verontrustende
technologische vooruitgang en verschuivende politieke en economische tendensen, zijn beangsti-
gend voor ons en leiden ons af van het innerlijke belang, van datgene wat ons te doen staat in het
leven. Zoveel mensen voelen zich stuurloos of ongelukkig in hun werk, zelfs als ze er goed voor
betaald krijgen. Slechts weinigen verkeren in de luxe omstandigheden van rijkdom door erfenis.
De meesten moeten hun eigen weg zoeken in de wereld. Werk vormt, net als relaties, de kern van
ons leven. Het houdt ons het grootste deel van onze wakende uren bezig. Toch zijn we niet altijd
in staat vanuit de kern te denken, zodat we ons eerst concentreren op wie we zijn en wat ons in-
spireert en van daaruit een weg zoeken in de buitenwereld. In plaats daarvan denken we van bui-
ten naar binnen en zijn we geconcentreerd op wat anderen, of onze eigen verborgen onzeker-
heden, voor mogelijk houden. We zijn niet opgevoed met het idee onszelf en onze mogelijkheden
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te leren kennen en te vertrouwen, maar eerder met een besef van de externe realiteit. En vervol-
gens vijlen we onszelf bij zodat we ons kunnen aanpassen.

Omdat elke geboortehoroscoop uniek is, leert de astrologie ons dat ieder individu een unieke
aanleg en unieke mogelijkheden heeft. Een horoscoop kan ons niet vertellen welk bedrijf ons een
baan aanbiedt of hoeveel we vermoedelijk gaan verdienen. Wel kan hij ons leren inzien dat we,
als we willen dat onze levens ertoe doen, op z'n minst een deel van ons innerlijk moeten uiten.
Geen enkele baan is perfect. Compromissen sluiten moeten we allemaal. Waar het om gaat is dat
onze bezigheden bij iets speciaals van binnen aansluiten, iets dat ons het gevoel geeft dat we
waardevol zijn en dat ons ertoe dwingt om het beste van onszelf te bieden. De inzichten van de
astrologie zijn niet feitelijk of expliciet. Ze zijn symbolisch en psychologisch en vertellen ons iets
over de levensgebieden die ons inspireren, de wensen die de ziel inspireren en de persoonlijke
beperkingen die de grenzen aangeven van onze mogelijkheden om iets te bereiken in een mensen-
leven. We kunnen niet iets worden wat we niet zijn en geen enkel mens draagt alle mogelijkheden
in zich. We zijn allemaal goed in verschillende dingen. De juiste mix van realisme en vertrouwen
in onszelf geeft ons het gevoel dat onze reis door het leven de moeite waard is geweest.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de astrologisch inzichten die dit rapport biedt, is het
belangrijk om drie dingen te onthouden. Allereerst; een gezonde kijk op iemands wensen, moge-
lijkheden en grenzen is veel belangrijker dan de feiten en cijfers die de buitenwereld laat zien.
Niet dat feiten en cijfers er niet toe doen, maar we hebben meer kracht om onze eigen werkelijk-
heid te creëren dan we beseffen. Al is er maar één baan beschikbaar voor vierhonderd sollicitan-
ten, als die werkelijk voor ons geschikt is en we bereid zijn om de nodige voorbereidingen te
treffen en opleidingen te volgen dan lukt het, ergens, eens op een dag, op de een of andere ma-
nier. Ten tweede; we moeten niet bang zijn om dingen te proberen. Proberen, falen en opnieuw
proberen is beter dan niets doen. We leren zelfs meer van onze fouten dan van ons succes. Het is
misschien ook belangrijk om te begrijpen waarom we onbewust mislukkingen aantrekken of be-
paalde kansen laten schieten. Heel veel mensen worden niet zozeer geplaagd door een gebrek
aan mogelijkheden, maar door de sterke, onbewuste overtuiging dat ze die voldoening simpelweg
niet verdienen. Onszelf beter leren begrijpen kan ons helpen om onderscheid te maken tussen
echte beperkingen en onnodige zelfondermijning. Ten derde: een geboortetekening op zich kan
net zo min kansen voor ons creëren als een wegenkaart ervoor zorgt dat we op reis gaan. Een
geboortehoroscoop kan ons een richting geven en een stimulans zijn om onze sterkste overtuiging
en diep gekoesterde dromen te realiseren. Ieder individu moet echter zelf de beslissing nemen om
op pad te gaan. Doen we dat niet en blijven we uit angst of cynisme op de drempel zitten, verlan-
gend naar wat zo mooi had kunnen zijn, dan mogen we noch de astrologie noch de rest van de
wereld de schuld geven van onze ontevredenheid.
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                                      Hoofdstuk II

                                  Kijk op de wereld

Ieder van ons kijkt weer anders naar de wereld. U kunt sterk en
ervaren zijn op het ene gebied en onzeker of niet capabel op het
andere. Geen mens is volledig opgewassen tegen alle facetten van
het bestaan. Of u de juiste richting weet te vinden, hangt gedeelte-
lijk af van uw inschattings- en aanpassingsvermogen en of u in
omstandigheden  terechtkomt  die  bij  uw  fundamentele  verwach-
tingen passen. Het is natuurlijk niet zo dat u alleen maar situaties
opzoekt die uw sterke kanten aan bod laten komen en die uw zwak-
heden verdoezelen. De ontwikkeling van de onzekere kanten van
uw persoonlijkheid kan soms juist enorme voldoening geven. Maar
het helpt als uw toekomstperspectieven in overeenstemming zijn
met wat u doet. Dat geeft u vertrouwen en zo kunt u de uitda-
gingen aangaan die uw werk u biedt. Het maakt ook verschil of u
trouw blijft aan uw normen, waarden en behoeftes, of dat u zich
bij een situatie neerlegt waarin u niet gelooft in wat u doet, noch
in de mensen met wie u werkt.

Schep met uw praktische aanleg orde in de chaos

Voor u draait alles in het leven om nuttig zijn en werken is een
manier om de wereld een beetje ordelijker en vollediger te maken
dan hij was. Ook voor uw eigen welzijn is orde noodzakelijk, want
u hebt een hekel aan chaos en rommel. Door uw standvastigheid
en grote verantwoordelijkheidsgevoel bent u in staat om anderen
te organiseren en toe te zien op de praktische details van zaken of
creatieve projecten waarbij u betrokken raakt. Maar onderschat
uzelf niet, u bent meer dan een werkpaard of assistent. U hebt een
levendige, nieuwsgierige en onderzoekende geest en u leert graag.
Als  u  voor  werk  kiest  dat  stabiliteit  maar  geen  intellectuele
stimulans biedt, gaat u uzelf enorm vervelen en wordt u rusteloos.
Vervolgens bent u te rationeel om ervan los te komen en verder te
kijken. U blijft waarschijnlijk uw frustraties herkauwen tot u ziek
wordt  van  onderhuidse  boosheid.  Daar  moet  u  rekening  mee
houden als u een werkterrein kiest. De creatieve kant van uw
karakter is sterk en u hebt behoefte aan rust en beschaving in uw
omgeving. U bent te praktisch om uzelf onder te dompelen in een
geromantiseerd  kunstenaarsbestaan.  U  moet  een  balans  zien  te
vinden tussen nuttig en nodig zijn en tegelijkertijd uw intellectuele
en creatieve interesses voeden. Een goede scholing, universitair,
professioneel of praktisch, schenkt u wellicht het vertrouwen ge-
ven waarmee u die balans vindt. Hebt u deze scholing in een vroeg
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stadium niet gekregen, probeer het dan alsnog. U bent een geboren
student en er is geen leeftijdsgrens voor het aanscherpen van uw
verstand.

U bent geen assertief persoon en u komt niet gemakkelijk voor
uzelf op, om uw deel op te eisen in de moordende concurrentie-
strijd. Dat kan u wrevelig en vervolgens kritisch, lastig en terug-
getrokken maken. Daarmee belemmert u uw eigen inzet en die van
anderen. Het komt door een gebrek aan vertrouwen. U moet uw
mogelijkheden op realistische wijze beoordelen en die vervolgens
oprecht  en  helder  aan  de  buitenwereld  presenteren.  Als  u  uw
krachten en beperkingen eenmaal inziet kunt u zonder illusies ver-
der. U werkt graag rustig in uw eentje, in uw eigen tempo en met
uw eigen aanpak. Als u toch in een grote organisatie terechtkomt,
hebt u een verantwoordelijke positie nodig, ver van de bemoei-
enissen van anderen. Met uw eigen strategie komt u er altijd uit,
maar wordt er op uw vingers gekeken en kritiek geleverd, dan
gooit u het bijltje er stiekem bij neer, of u wordt ziek van de zor-
gen en irritaties. U bent fijngevoelig en geen geboren vechter, ook
al heeft u uit noodzaak wat vechttechnieken aangeleerd. Zorg voor
een rustige, kalme sfeer om u heen. U werkt wellicht graag in de
natuur of met dieren, kinderen of volwassenen die scholing nodig
hebben en daarvoor openstaan. Misschien duikt u in de geschiede-
nis en de wetenswaardigheden van het verleden. Op uw eigen
terrein bent u een uitstekend verteller, maar in wezen bent u verle-
gen en staat u niet graag op het podium. U hebt een leergierig pu-
bliek  nodig.  Door  uw  vindingrijkheid,  liefde  voor  technieken,
finesses  en  nuttige  kennis  bent  u  geschikt  voor  werkterreinen
waarbij oog voor detail, nieuwsgierigheid en oprechte, diepgaande
interesse voor de manier waarop de wereld in elkaar steekt.

                                                  - - -

                                     Hoofdstuk III

                            Aanleg en sterke kanten

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten
helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden
te  richten  waarop  u  wilt  uitblinken  en  veel  van  uw  meest  ge-
koesterde doelen kunt bereiken. Als u bepaalde uitgangspunten
herkent, zoals de aanleg en wens om verantwoordelijkheid te dra-
gen, de behoefte aan stabiliteit en zekerheid, of het voortdurend
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snakken naar nieuwe uitdagingen, kan dat uw beslissingen beïn-
vloeden en voorkomen dat u uw kansen verspilt in sferen waarin u
waarschijnlijk niet gelukkig bent of zich thuisvoelt. Als dit rapport
in tegenspraak lijkt met wat u op dit moment doet, betekent dat
NIET dat u rigoureus alles wat u hebt opgebouwd aan de kant
moet  gooien.  Als  bijvoorbeeld  nieuwe  uitdagingen  en  een  be-
paalde  mate  van  onafhankelijkheid  in  uw  werk  volgens  uw
astrologische profiel belangrijk zijn, moet u niet onmiddellijk uw
vaste baan opzeggen en in het wilde weg een onrealistische droom
willen najagen. Een vervolgopleiding kan noodzakelijk zijn en ook
uw verantwoordelijkheden thuis moeten worden meegenomen om
te bekijken wat in een bepaalde fase van uw leven haalbaar is.
Vraagt uw persoonlijkheid echter om een onafhankelijk, creatief
platform, overweeg dan nieuwe mogelijkheden binnen het raam-
werk van uw huidige omstandigheden, of werk een langetermijn-
planning uit die u geleidelijk de autonomie biedt die bij u past. Het
geheim van werkelijk succes, geworteld in het gevoel een waar-
devol bestaan te leiden, is allereerst gelegen in acceptatie van
uzelf, in uzelf geloven en uzelf niet langer aanpassen aan een
ander.  Probeer  vervolgens  uw  uiterlijke  bestaan  zo  realistisch
mogelijk te vormen en het juiste werkmedium voor uw ware aard
en uw persoonlijke opvattingen te creëren.

Genoeg aan uzelf hebben

Een van uw sterkste kanten is dat u alleen aan een doel kunt wer-
ken, ook als anderen niet geïnteresseerd zijn. Uw enthousiasme
heeft geen bevestiging nodig, dus u kunt keuzes maken en uw
talenten ontwikkelen zonder afhankelijk te zijn van de goedkeu-
ring en bemoediging van anderen. U laat zich niet onder druk zet-
ten als u moet bepalen welke richting u op wilt in het leven, in te-
genstelling tot veel anderen. Net als iedereen hebt u er behoefte
aan dat uw ideeën worden erkend en dat u waardering voor uw
werk krijgt. Het raakt u intens als men u niet serieus neemt, maar u
stort niet in als u niet direct voldoende respons krijgt. Voor meer
extroverte types is dat wel essentieel, maar u werkt net zo lief
alleen. Het is mogelijk dat u zich niet op uw gemak voelt in grote
bedrijven of organisaties, vooral niet als er een "familiair" sfeertje
op de werkvloer hangt. U bent op uw privacy gesteld en u moet
zonder  onderbrekingen  of  voortdurend  overleg  kunnen  door-
werken. Als werknemer wordt u graag aan een specifiek project
gezet waarin u vrij bent in uw aanpak. Als werkgever moet uw
personeel kunnen doorwerken zonder dat u hen steeds moet aan-
sporen. En als collega hebt u respect voor andermans grenzen,
zoals ook uw grenzen moeten worden gerespecteerd. Deze inten-
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siteit en voorkeur voor privacy zegt wellicht niets over het vak-
gebied dat bij u past, maar helpt u wel om te formuleren in wat
voor soort omgeving u het beste kunt werken.

U bent niet iemand die het strijdgewoel inspringt en meteen met
slimme, snelle oplossingen komt. Niet dat u geen intuïtie hebt,
verre van dat. U ziet meer en bent opmerkzamer dan de meeste
mensen, vooral wat de psychologische dynamiek van de mensen
om u heen betreft. U hebt echter tijd nodig om uw observaties
door de lens van uw eigen normen en waarden te bekijken. U zet
uzelf immers niet graag te kijk door openlijk een fout te maken, of
een  verkeerd  antwoord  te  geven.  Een  werksfeer  waarin  snelle,
spontane reacties worden verwacht is niets voor u. U hebt tijd
nodig om te bedenken wat u gaat zeggen en ruimte om een plan
niet stukje bij beetje, maar volledig op tafel te leggen. Of het nu in
de kunst, de wetenschap of de zakenwereld is; u bent op uw best
wanneer u rustig en zelfstandig naar oplossingen kunt toewerken.
Een onafhankelijk beroep past het beste bij u omdat u dan alleen
aan uzelf verantwoording hoeft af te leggen. De normen waaraan u
wilt voldoen komen dan recht uit uw ziel. U werkt waarschijnlijk
niet graag in commissies, tenzij u voorzitter bent. Het kan nood-
zakelijk zijn om een positie met zeggenschap na te streven. Niet
omdat u snakt naar macht, maar omdat het wellicht de enige ma-
nier is waarop men u met rust laat. Kiest u toch voor een grote or-
ganisatie, zorg dan dat u voldoende privacy hebt, dat uw grenzen
worden gerespecteerd, zowel in uw werk als daarbuiten en dat u
problemen en oplossingen op uw eigen manier kunt uitwerken.

Een intense, teruggetrokken aard zoekt een bijzondere
werksfeer

U bent allebehalve naïef en Walt Disney films zijn ongetwijfeld
irritant voor u omdat die zo weinig met de realiteit te maken heb-
ben. In feite hebt u een uitstekende kijk op de realiteit, wat de ar-
beidsmarkt betreft maar ook als het om de motivaties van anderen
gaat. U bent materialistisch gezien niet hebberig, maar u beseft
heel goed dat vrijheid met geld te koop is en dat compromissen
noodzakelijk zijn voor wie in het leven wil slagen. Klopt iemand
in nood bij u aan, dan zult u eerder diegene op eigen benen leren
staan, dan dat u zomaar iets van uw zuurverdiende kapitaal wegge-
eft. Een zelfstandige onderneming opzetten en runnen kan iets
voor u zijn. Ook in artistiek werk kunt u de privacy en diepgang
vinden die u zoekt. Een opleiding voor een beroep in de conventi-
onele of alternatieve geneeskunde of de psychologie kan ook echt
interessant voor u zijn. De rechtspraak, forensisch onderzoek of
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onderzoeksjournalistiek wekken uw aandacht wellicht ook en door
uw ernst en hang naar afzondering werkt u mogelijk graag met
dieren of in de natuur. U voelt uiterst instinctief aan hoe collec-
tieve sociale stromingen werken en u beschermt uzelf heel goed
zodat  men  niet  van  u  kan  profiteren.  Soms  bent  u  zeer  wan-
trouwend en laat u de mensen met wie u werkt niet snel dichterbij
komen, met name niet de leidinggevenden die volgens uw uiterst
strikte normen geen autoriteit hebben verdiend. Om aanvaringen
met dit soort mensen te voorkomen kunt u beter voor uw eigen au-
toriteit  kiezen,  want  het  gedrag  van  leidinggevende  figuren  in
grote organisaties zal u waarschijnlijk nooit bevallen. U hebt grote
zelfdiscipline en trekt vermoedelijk naar sferen waarin intense dis-
cipline vereist is. U kunt uzelf echter alleen maar aan zo'n opzet
overleveren, als u weet dat er een kans is dat u ooit de top bereikt.

Waarschijnlijk hebt u vroeger al, door pijnlijke, eenzame erva-
ringen, geleerd om uw kwetsbaarheid te verbergen. U beschikt
namelijk over enkele overtuigende maskers die u opzet wanneer u
uzelf moet beschermen. Zulke maskers zou u niet iedere dag naar
uw werk moeten dragen. Het is bijzonder vermoeiend om uzelf an-
ders voor te doen dan u bent. U kijkt zelf dwars door de maskers
van anderen heen en soms leeft u echt mee met mensen die het
moeilijk hebben. Wellicht overweegt u werk in de hulpverlening
of  iets  waarbij  diepgaand  onderzoek  of  letterlijk  of  figuurlijk
speurwerk komt kijken. U houdt van puzzels en intens, serieus
nadenken en u kunt heel snel strategieën uitwerken. Daardoor bent
u heel geschikt voor werk waarin u onderwerpen met diepgang
moet benaderen en geheimen moet bewaren. U bent trots en wordt
niet graag achteloos behandeld. De mensen met wie u werkt be-
palen de voldoening in uw werk. U moet hen - op z'n minst een
beetje-kunnen vertrouwen en voelen dat ze respectabel zijn. Het
allerbelangrijkste is echter uw zelfrespect en het besef dat u bij be-
zigheden  betrokken  bent  die  werkelijk  bruikbaar  en  belangrijk
zijn.

De voordelen van een indringende visie

Er ontgaat u niet veel en met uw intensiteit en zorgvuldigheid
neemt u soms verborgen zaken waar, wat storend kan zijn voor
anderen. Met dat talent kunt u schitteren op elk gebied waarop u
dingen aan het licht moet brengen, of helemaal tot de kern van een
probleem moet doordringen om een oplossing te vinden. U bent
een echte onderzoeker en u geniet als u de eerste bent die iets ont-
dekt, vooral iets dat anderen over het hoofd hebben gezien of dat is
opgegeven omdat het nutteloos was. Hiermee kunt u terecht in de
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hulpverlening, maar u kunt ook een uitstekende opponent zijn in
de rechtspleging, of een doortastende, indringende onderzoeker op
financieel  of  forensisch  gebied.  Met  uw  vermogen  om  "een
diagnose te stellen" over iemand die, of iets dat ziek of beschadigd
is, kunt u op medisch, industrieel of bestuurlijk gebied of in de
verzekeringen werken. Uw indringende inzicht is emotioneel op-
merkzaam, wat een kunstzinnige eigenschap is die u als actrice,
schrijfster,  kunstschilder,  beeldhouwer  of  musicus  diepgang  en
kracht geeft. Helaas wordt dit talent door mensen die iets te ver-
bergen hebben niet op prijs gesteld en hebt u wellicht menig con-
flict gehad met leidinggevende figuren die minder oprecht waren
dan  zij  zich  voordeden.  U  hebt  een  uitstekend  geheugen  voor
kwaadaardige kanten in anderen en vroeger wellicht geleerd om
"onopvallend op uw hoede" te zijn. Als u verder kijkt dan persoon-
lijke verwondingen en wraakgevoelens, leren uw conflicten met
autoriteiten u veel over de aard van macht. Het is belangrijk dat u
dat inzicht verwerft want vermoedelijk bereikt u een positie met
zeggenschap waarin u macht op een verantwoordelijke manier wilt
gebruiken.

Het onzichtbare en het onbekende is spannend voor u en u moet
zich in werk kunnen vastbijten waarmee u de diepte induikt. Er
zijn veel ondernemingen te bedenken, als u maar niet met opper-
vlakkige  mensen,  vluchtige  onderwerpen  of  saaie  producten  te
maken hebt. Door uw intensiteit en behoefte om emotioneel bij uw
werk betrokken te zijn zoekt u een terrein waarop u met passie be-
zig kunt zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk om als bankbediende
gepassioneerd te zijn, maar over het personeelswerk binnen een
bankorganisatie kunt u weldegelijk hartstochtelijk zijn. Wijs geen
uitdagingen af omdat andere mensen zeggen dat het lastig is. Hoe
moeilijker, hoe stelliger u wordt en hoe meer voldoening het geeft
als u het toch klaarspeelt. U hebt een strijdvaardige aard die u be-
ter kunt richten op een zaak waarin u hartstochtelijk gelooft dan
tegen anderen.

Behoefte aan een geordende werkomgeving

Uw fijngevoelige oog voor detail en de behendigheid waarmee u
orde schept in uw werkomgeving, zijn niet uw minste kwaliteiten.
U let op de kleintjes zodat het met de grote dingen niet misgaat. U
kost u ook geen moeite om dit gedetailleerde werk zelf te doen. U
ruimt liever zelf dan dat iemand anders met uw projecten of pa-
pieren rommelt. Buiten deze aandacht en energie voor de kleinste
facetten van uw werk, wilt u zich heel graag nuttig voelen en helpt
u  anderen  om  ook  meer  orde  in  hun  werk  en  hun  bestaan  te
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scheppen. U zou dan ook een uitstekende adviseur of leerkracht
kunnen zijn, want u steekt veel tijd en energie in anderen door hen
te helpen dingen beter te begrijpen. U bent wellicht academisch
aangelegd en in dat geval zult u met liefde studeren en kennis ver-
garen. Bent u eerder ambachtelijk, een kunstenaar of auteur, dan
vindt u het vast prettig om creatief werk continu bij te vijlen en te
perfectioneren. Uw geduld en aandacht voor details is een waar-
devol talent waarmee u in elke werksfeer terecht kunt. Bovendien
betekent het dat u verantwoordelijkheid neemt voor uw creativiteit
en niet verwacht dat anderen uw rommel opruimen of uw fouten
rechtzetten.

Door uw kritische oog en verstand bent u wellicht heel kieskeurig
wat de mensen met wie u werkt en uw werkomgeving betreft. Een
viezige fabriek of een kantoor vol troep kan u lichamelijk onwel
doen voelen. Vuil en wanorde hebben een negatief effect op uw
humeur,  net  als  andermans  chaotische  denkwijzen  en  ideeën.
Routine is belangrijk voor u, vooral de rituelen en gewoontes die u
noodzakelijk acht voor uw welzijn. U houdt er niet van om u aan
de regels van anderen te moeten aanpassen, maar u kunt ook echt
geobsedeerd aan uw eigen regelmaat vasthouden. U kunt voor
iemand anders werken die uitbundiger en creatiever is, mits u
degene bent die mag ordenen en organiseren. Onderschat echter
uw eigen fantasie niet en het belang van uw waardigheid en per-
soonlijke grenzen. Uw liefde voor orde betekent nog niet dat u
graag orders opvolgt.

De subtiliteit van een geheim agent

U bent heel subtiel en u ziet en weet meestal meer dan u aan
anderen kwijt wilt, tenzij u hen op de lange duur hebt leren ver-
trouwen.  Uw  hebt  een  sterke  overlevingsdrang  waardoor  u  al
vroeg ontdekte dat het beter is om op te letten en af te wachten dan
direct al uw kaarten op tafel te leggen. Daarbij bent u uiterst ont-
vankelijk voor de onbewuste dimensies van de menselijke aard en
voelt u intuïtief welke onderstromen in uw werkomgeving regeren.
U ontdekt vele geheimen, zowel van uzelf als van anderen en u
weet ook hoe u die moet bewaren. Deze speciale gave geeft u als
kunstenaar creatief gezien veel kracht, omdat u in staat bent om
diepliggende emoties, die anderen vaak in zichzelf ontkennen, te
voelen en te raken. Wellicht bent u een uitstekende therapeut of
chirurg, of een talentvolle actrice of kunt u krachtig spreken in het
openbaar. U begrijpt instinctief de psychologie van de massa en u
zou daarom ook in de reclame kunnen uitblinken, omdat u kunt
inschatten wat het publiek wil al voor zij er zelf bewust van zijn.
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Uw talent heeft, zoals alle echte gaven, uiteraard twee kanten.
Door uw inzicht en subtiliteit vertrouwt u de massa vast voor geen
cent en bent u niet op uw gemak in grote bedrijven of instellingen
omdat daar altijd een machtsstrijd speelt. U voelt negativiteit en
destructie  en  kunt  wellicht  heel  goed  de  situaties  of  psycho-
logische dynamieken van criminelen of psychisch gestoorden uit-
pluizen. U moet goed luisteren naar uw eigen krachtige overle-
vingsinstincten. U werkt wellicht het liefst onafhankelijk of met
mensen die net als u de zwarte kanten van het bestaan zien en
accepteren.  U  neigt  soms  naar  melancholie  omdat  u  het  leven
nooit overtuigend geweldig vindt of gelooft dat mensen in wezen
goed zijn. U weet dat velen dat niet zijn. U bent gevoelig voor de
tragedies en ellende in de wereld en hebt geen illusies wat de des-
tructieve kracht betreft van degenen die hun eigen demonen niet
onder ogen zijn gekomen. Probeer werk te vinden waarin u dit
talent als algemene dienstverlening kunt inzetten. Omdat u zo be-
wust bent van de vele verborgen dimensies van het bestaan kunt u
helpen om iets van de schade in de wereld te herstellen, al is het
maar op kleine schaal. Keer uzelf uit achterdocht en wantrouwen
niet tegen anderen, maar luister naar uw instinct dat waarschuwt
om  voorzichtig  te  zijn  bij  overduidelijke  onwetendheid  van
anderen. Al wilt u uw bijzondere talent misschien niet letterlijk in
genezende zin gebruiken, in uw hart bent u een heler en hebt u de
mensheid iets belangrijks te bieden.

In trouw aan uw eigen ziel schuilt de grootste beloning

Uw karakter is over het algemeen optimaal thuis in sferen waarin u
uzelf motiveert en maximale privacy en onafhankelijkheid hebt en
de grenzen wat ruimte, tijd en werkroutines betreft worden geres-
pecteerd.  Een  beroep  waarin  u  zelfstandig  kunt  werken,  in  de
kunst, de dienstverlening of op onderzoeksgebied, past het beste
bij u. Dat betekent niet dat u eigen baas moet zijn of dat u niet met
anderen kunt werken. Op de juiste plek en binnen een grote orga-
nisatie in een onafhankelijke positie, kunt u heel tevreden zijn.
Teamwerk kan ook heel dankbaar voor u zijn, maar de kwaliteiten
van de mensen met wie u werkt zijn heel belangrijk en uw diep-
gang en ernst moeten niet worden verspild in sferen waarin van u
oppervlakkig  moet  zijn.  Trouw  aan  uw  eigen  ziel  en  aan  uw
diepste overtuigingen is uitermate belangrijk. Sommige mensen
kunnen heel tevreden aan van alles en nog wat werken, zolang zij
maar gezelschap en genoeg inkomsten hebben. U bent niet zo snel
tevreden. U zult nooit met de massa meelopen en krijgt vermoede-
lijk meerdere malen in uw leven met gevoelens van intense een-
zaamheid of "anders zijn" te kampen. Dat is geen falen, maar geeft
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talent voor inzicht en zelfstandigheid weer, wat de kern van uw
karakter is. U bent niet lui en hebt geen gebrek aan fantasie en
zelfs in staat tot intense toewijding, in de juiste omstandigheden.
Uw intuïtie is scherpe en u kunt veel verborgen zaken waarnemen.
Geen paniek als u er langer over doet dan anderen voor u uw draai
vindt. Een bijzonder karakter zoekt nu eenmaal een bijzondere
plaats in de wereld.

Overige aanleg en sterke kanten

Al zijn dit uw voornaamste sterke kanten, er zijn ook nog andere
kwaliteiten waarop u kunt bouwen als u uw energie en talenten
optimaal wilt gebruiken. Het zijn niet uw meest in het oog lopende
kanten, maar ze zijn belangrijk en moeten worden meegenomen in
elke evaluatie van uw werksituatie. Een astrologische tekening
onthult met het oog op uw bestemming een essentieel karakterpa-
troon van een individu. In een "ideale" werksfeer is ruimte voor de
expressie van zoveel mogelijk essentiële karaktereigenschappen.
Een perfecte baan bestaat net zo min als een perfecte wereld. Voor
deze belangrijke eigenschappen moet u echter ruimte maken in uw
leven. Ergens en op een of andere manier moeten zij worden er-
kend en een uitlaatklep vinden.

De gave van een rationeel verstand

Naast een heldere en logische manier van denken hebt u een on-
derzoekende geest. De drang om fundamentele principes achter de
werkzaamheid van dingen te doorgronden is sterk. U zou aan iets
moeten  werken  dat  uw  opmerkelijke  mentale  aanleg  benut  en
stimuleert. U verstaat de kunst door te dringen tot de patronen en
wetten die het bestaan intensiveren achter de ogenschijnlijk toe-
vallige oppervlakte van het leven. Door dit vermogen om essenti-
ele principes te herkennen, bent u geschikt voor vakgebieden als
wetgeving  en  rechtspraak  of  andere  wetenschappelijke  onder-
zoeksgebieden. Wellicht beschikt u over uitstekend economisch
inzicht of een goede kijk op effecten, of bent u geïnteresseerd in de
geneeskunde of genetisch onderzoek. Sociologische en psycho-
logische sferen interesseren u vast, want de wetten volgens welke
de maatschappij en het individu opereren intrigeren u. Warrigheid
is niets voor u en om een taak goed uit te voeren moet u exact
weten wat er van u wordt verwacht en waarom. Voelt u iets voor
de schone kunsten, dan is die aantrekkingskracht vermoedelijk net
zo sterk voor de theorie als voor de praktijk. U steekt evenveel in-
tellect als gevoel in creatief werk. Hebt u schrijftalent, dan zult u
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door uw heldere en exacte woordkeuze en uw vermogen om idee-
ën in ordelijke structuren te plaatsen, kunnen uitblinken in ge-
schiedenis, biografieën, of artikelen voor wetenschappelijke uit-
gaven. U functioneert ook uitstekend universitair op het terrein
van onderwijs. Bent u eerder praktisch, dan kunt u uw liefde voor
orde combineren met uw liefde voor precisie en een uitstekende
ingenieur, computerprogrammeur of architect zijn. Uw werk moet
een medium bieden voor uw nieuwsgierige verstand, uw liefde
voor logica en orde en voorkeur voor minutieuze, grondig analyse.
Wordt u op dit moment in uw werk niet mentaal gestimuleerd,
overweeg dan een vervolgstudie zodat u straks werk kunt vinden
waarin u optimaal gebruik kunt maken van uw bijzondere ver-
standelijke vermogens.

Een plaats om krachtig te kunnen redeneren

Rede en verstand zijn de basis van uw persoonlijkheid en u moet
deze mentale aanleg in uw werk kunnen gebruiken. Rede toe-
passen impliceert dat chaos, wanorde en irrationaliteit in vele la-
gen van het bestaan voorkomen en dat zij aan orde en rationele ge-
dachten  moeten  worden  onderworpen.  U  hebt  een  complex
karakter omdat uw basistemperament rationeel is, terwijl u ge-
fascineerd  bent  door  de  oorzaken  die  het  leven  zo  irrationeel
maken. Gebruik deze complexiteit in uw zoektocht naar een be-
stemming. Er moet uitdaging in uw werk zitten en die vindt u door
met sferen te worstelen die de mens uitdagen tot opheldering: van
de menselijke aard en de materiële werkelijkheid tot de pieken en
dalen van de grenzeloze collectieve psyche, die alle levende din-
gen op geheimzinnige wijze met elkaar verbindt. Gebruik uw lief-
de voor orde niet als verdediging tegen dingen waarvoor u bang
bent in het leven. Als u vanuit een defensieve houding een werk-
kring kiest, zal die uiteindelijk saai en niet lonend blijken te zijn.
Duik  erin  en  oefen  uw  geest  om  met  het  onverklaarbare  te
worstelen. Of u nu kunst of wetenschap kiest, pak het als een
wetenschapper aan, terwijl u zich op de wereld richt die artiesten
met hun magische creatieve blik proberen te doorgronden.

                                                  - - -
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                                     Hoofdstuk IV

                            Leer uw grenzen kennen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om
uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit
uw werk te halen. Ieder mens heeft grenzen en die moeten niet als
"fouten" of "falen" worden gezien, maar als een onvermijdelijk
gevolg van uw sterke kanten op een ander gebied. Geen enkel in-
dividu heeft alles in huis. Door middel van inzicht in uw essentiële
karaktereigenschappen die uw mogelijkheden voor specifiek werk
vergroten of beperken, bouwt u zelfinzicht en zelfvertrouwen op.
Soms moeten we een poging wagen en falen voordat we kunnen
inzien dat we niet genoeg ontwikkeling hebben, niet geschikt zijn
of gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in een bepaald werkterrein.
Onder druk van familie en naasten proberen we misschien iets te
worden wat we niet zijn, waardoor veel energie en tijd wordt ver-
spild omdat we aan andermans verwachtingen willen voldoen, ter-
wijl we weten dat we ons niet thuisvoelen in een bepaald soort
werk.   Het   besef   dat   uw   beperkingen   geen   onveranderlijke
"karakterfouten" aangeven is belangrijk. Hard werken aan beper-
kingen kan zelfs door een enorme inzet groot vertrouwen ople-
veren en soms kan er waar talent worden ontdekt achter iets wat
in eerste instantie een blokkade of probleem lijkt. U bepaalt zelf of
u aan een tekort in uw karakter werkt of u dit begripvol accep-
teert, of dat u een combinatie van beide aangaat.

Geen mens, man of vrouw, leeft op een eiland

Een groot schrijver zei ooit dat geen mens, man of vrouw, op een
eiland leeft, maar u weet dat nog niet zo zeker. U doet vaak uw
best, ook al woont u op het vasteland, om uzelf af te schermen
door hoge muren en barricades op te trekken. Dit versterkt uw in-
nerlijke beleving en zorgt ervoor dat u trouw bent aan uw eigen
normen en waarden. U laat uzelf in de keuze van uw werk of in uw
bestaan niet leiden door de mening van anderen. Maar er zit iets
paradoxaals in uw temperament en uw relatie met de buitenwereld.
U moet uzelf zijn en wat voor werk u ook doet, de motivatie moet
van binnenuit komen en niet van buitenaf. Als u echter niet het ge-
voel  hebt  dat  u  een  zinvol  bestaan  leidt  en  bijdraagt  aan  iets
praktisch  dat  voortdurend  verbetering  oplevert  voor  anderen,
wordt u door een melancholisch gevoel van eenzaamheid over-
vallen en hebt u idee dat u de waarden en idealen die voor u het
belangrijkste zijn, niet kunt overbrengen. De voornaamste beper-
king op uw werk is uw weerstand om anderen toe te laten en dat is
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grotendeels te wijten aan een combinatie van trots en wantrouwen.
Kijkt u eens goed naar de manier waarop deze neiging om een
muur om uzelf heen te bouwen invloed heeft op uw werkrelaties
en de kans om uzelf te laten zien, ofwel het risico dat u neemt om
uw creaties aan de buitenwereld te presenteren. Deze beperking
hoeft geen gevangenis te worden. U kunt eraan werken en deze
omzetten in een intens inzicht in de angsten en onzekerheden van
anderen. Ze komt tenslotte voort uit de bijzonder intense en crea-
tieve behoeften van uw ziel om het leven te evalueren volgens uw
eigen innerlijke normen en waarden en niet volgens de vaak be-
perkte algemene blik.

Wantrouwen belemmert anderen u te steunen

Het feit dat u in wezen defensief in het leven staat kan grote voor-
delen bieden. Ook beperkingen, omdat u uit wantrouwen anderen
niet zo snel om hulp vraagt. U geeft anderen wellicht ook duidelijk
te verstaan dat u niet zo in hen gelooft en dat is beledigend en
kwetsend voor degenen die oprecht achter u staan of u proberen te
steunen.  Verantwoordelijkheid  delen  vereist  een  bepaald  ver-
trouwen en als u bij voorbaat een negatieve kijk op de mensheid
hebt, zal het voor u onmogelijk zijn om taken aan anderen over te
laten. Dat betekent dat u continu controle en kritiek uitoefent en
dat is geen goede aanpak als u het beste uit uw medewerkers wilt
halen. Van de andere kant bent u, als u door een ander gevraagd
wordt om verantwoordelijkheid te dragen, zelf soms overgevoelig
voor kritiek. Wantrouwen maakt u lichtgeraakt en stiekem, waar-
door u zelf het onderwerp van argwaan wordt. Wat betreft uw
sterke punten en beperkingen in de werksfeer zal achterdocht altijd
een centraal thema zijn. Argwaan of autoriteit zijn in veel gevallen
volkomen gerechtvaardigd, dat weet u na schade en schande onge-
twijfeld uit levenservaring. Het is een van uw gaven, want u bent
niet naïef en wordt niet snel voor de gek gehouden. Het is ook een
van de redenen waarom u het beste alleen kunt werken, of in een
leidinggevende functie waarin u het voor het zeggen hebt. Maar
het is niet goed voor u om uzelf te veel terug te trekken. U moet
een balans zien te vinden tussen uw fundamentele zelfstandigheid
en de behoefte aan contact met andere levende wezens. Probeer
verschil  te  maken  tussen  realistische  waarnemingen  en  uw
algemene veronderstelling dat alle mensen in wezen onbetrouw-
baar zijn. Inzien dat u altijd voor uzelf moet zorgen wil nog niet
zeggen dat anderen altijd oneerlijk zijn of zelfzuchtige motieven
hebben. Beoordeel ieder mens en iedere situatie op zichzelf en
probeer op objectieve wijze te zien wat het verleden u geleerd
heeft.
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Vroegere ervaringen kunnen het zelfvertrouwen onder-
mijnen

Soms hebt u verrassend weinig besef van uw persoonlijke waarde.
Deze heimelijke onzekerheid kan heel wat moeilijkheden veroor-
zaken in de werksfeer, vooral als u door twijfels aan uzelf uw kan-
sen op wezenlijke zelfbevestiging verspilt. Waarschijnlijk hebben
vroegere ervaringen bijgedragen aan deze zelfonderschatting, of
hebt u een aangeboren neiging om te hoge eisen aan uzelf te stel-
len. Probeer deze innerlijke lastpost onder ogen te zien en het in
iets positiefs om te zetten. Hoogstwaarschijnlijk neemt u op een of
ander moment financieel met veel minder genoegen dan uw in-
spanningen waard zijn. Bedenk goed wat u waard bent. En vraag u
dan af waarom dat zo is en hoe u de situatie naar uw hand kunt
zetten. Wat introspectie kan u terugvoeren naar financiële of emo-
tionele toestanden die met uw familieverleden te maken hebben.
Helaas biedt de wereld u waar u om vraagt en geen cent meer. U
moet ervan overtuigd zijn dat u meer waard bent om meer te krij-
gen. Het kan ook zijn dat u aarzelt om te streven naar wat u echt
wilt doen. Als u creatieve aanleg hebt, gebruikt u die dan? Als u
altijd iets bepaalds hebt willen doen en het nooit geprobeerd hebt,
waarom hebt u zich dan laten ontmoedigen? Waarom probeert u
het niet? Misschien hebt u een "laat maar zitten" mentaliteit waar-
door uw eigen plezier en voldoening onderaan uw lijst met prio-
riteiten staan. Dat kan een diepgaande en complexe reden hebben
en het is aan u om die te ontzenuwen en aan het licht te brengen
zodat u een zelfvernietigend patroon kunt doorbreken. U hoeft
uzelf niet gefrustreerd te voelen in uw loopbaan. Als u ziet op wel-
ke manier u soms zelf, door te laag in te zetten en te weinig te vra-
gen uw succes doorkruist, kunt u het patroon doorbeken.

Erken de heimelijke behoefte om erbij te horen

Uw onafhankelijkheid en gereserveerdheid zeggen niet alles over
uw complexe aard. Diep van binnen hunkert u naar acceptatie en
wilt u oprecht geliefd zijn bij anderen in plaats van slechts geres-
pecteerd te worden. Ook al is het heel lastig voor u, misschien
zelfs onmogelijk, om uzelf te grabbel te gooien voor die goedkeu-
ring van anderen, het raakt u ook heel hevig als u als buitenbeentje
wordt behandeld en wordt uitgesloten van groepsactiviteiten in uw
werkomgeving. Zoals de spreekwoordelijke vos die zijn "streken"
niet verliest, kunt u niet iemand anders worden. Het is veel dank-
baarder om uzelf te zijn dan te veinzen dat u iemand met minder
diepgang en inhoud bent. U kunt het uzelf gemakkelijker maken
als u aan uw verlangen toegeeft om geliefd te zijn en uw intense
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achterdocht ten opzichte van anderen overwint. Stop uw vriende-
lijke en beleefde aard niet weg. Door uw behoefte aan contact zijn
vriendschappen in de werksfeer heel belangrijk. Dat wil niet zeg-
gen dat u maar wat kletst met jan en alleman, maar dat u moeite
doet voor de paar mensen die u graag mag en die u hebt leren ver-
trouwen. U moet ideeën kunnen uitwisselen en een evenwichtige
kijk op de wereld krijgen, waardoor u uit uw schulp kunt kruipen
en inziet wat uw inzet nu eigenlijk voor anderen betekent. Bent u
zelfstandig  ondernemer,  probeer  dan  contact  te  krijgen  met
anderen in uw vakgebied. Sluit u aan bij discussiegroepen zodat u
het  gevoel  hebt  dat  er  zonodig  steun  te  vinden  is.  Steun  van
anderen kan heel veel goed doen. Als u een geïsoleerd beroep hebt
zoals schrijven, waardoor u vele uren op uzelf bent aangewezen, is
het helemaal belangrijk dat u een bepaald contact hebt met mensen
met wie u ideeën kunt uitwisselen. U bent weliswaar realistisch
over de menselijke aard, maar er schuilt een sterk idealisme in u,
wellicht een tikje gekneusd door levenservaring, maar toch heel
levendig. Laat deze idealen niet los, ook al laat de wereld zich bij
tijden van minder mooie kanten zien. Op dit gebied kunt u het
meeste baat hebben bij vriendschappen en discussies met geestver-
wanten. Of u het gelooft of niet, er zijn echt mensen te vinden die
u begrijpen en waarderen.

Zonder problemen kritiek aanvaarden

U bent immens trots; elke werksituatie waarin u uitgelachen wordt
of uw fouten openbaar gemaakt worden is rampzalig. Elk teken
dat u niet serieus genomen wordt of niet gewaardeerd, of dat u on-
belangrijk bent, wekt een enorme woede in u op. Kritiek, ook al is
die terecht en goed bedoeld, wordt onmiddelijk door u verworpen
omdat u zich persoonlijk gekwetst en vernederd voelt. Leer meer
afstand te nemen. Vaak kaarten mensen iets aan om u te helpen
dingen te verbeteren, niet om u aan te vallen of te beledigen. U
moet leren dat de wereld niet vol vijanden is en dat anderen terecht
dingen zien die u helpen om uw eigen aanzienlijke talenten en
mogelijkheden te verbeteren. Omdat u een intens en serieus mens
bent doet u dingen niet half of oppervlakkig. Maar niet iedereen
beschikt over die diepgang of gevoeligheid. Woorden kunnen u
soms te veel raken omdat u zelf nadenkt voordat u iets zegt en
niets luchtig verkondigt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Over-
gevoeligheid voor kritiek is een negatieve kant van uw intensiteit
en van uw vermogen tot enorme trouw aan het werk u doet. Ieder
talent heeft twee kanten en uw serieuze diepgang is daar geen uit-
zondering op. Het is de meest waardevolle kant van uw karakter,
maar het kan een handicap worden als u alles hopeloos serieus op-
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neemt. Uw scherpe intuïtie voor de motieven van anderen wordt
soms belemmerd door uw angst voor vernedering. U kunt uw ob-
jectiviteit makkelijk verliezen en andermans drijfveren verkeerd
inschatten. Dit gebeurt als oud zeer uit lang vervlogen tijden wordt
opgeroepen  door  een  situatie  op  het  werk.  Leer  uzelf  de  een-
voudige kunst van vergiffenis aan. Het heeft geen zin om jaren te
blijven kniezen over een pijnlijke kwestie die u aangedaan werd
door een collega of werknemer. Vooral niet als het nooit de bedoe-
ling was om u te krenken. U hebt een ijzersterk geheugen voor be-
ledigingen en pijn. Maar anderzijds vergeet u degene die u hulp
geboden hebben ook nooit en dat pakt heel voordelig uit met uw
vermogen tot enorme trouw. Het zou helpen als u een beetje luch-
tiger zou reageren en leert om te lachen, niet alleen om uzelf, maar
ook om de onhandigheid van anderen. Meestal is het leed dat u
wordt aangedaan niet meer dan dat; menselijke onhandigheid.

                                                  - - -

                                      Hoofdstuk V

                          Samenwerken met anderen

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de
richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt.
In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aan-
gaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen, iedereen heeft een
andere mate van privacy of teamwerk nodig en iedereen gaat weer
verschillend om met gelijken en autoriteiten. Er is geen "normale"
manier van omgaan met anderen, maar het is belangrijk dat u be-
seft wat u precies zoekt, zodat uw kansen zo groot mogelijk zijn.
Veel specifieke onderwerpen die met relaties op het werk te maken
hebben, zijn al besproken in vorige hoofdstukken. Dit hoofdstuk is
meer een beknopte weergave van uw fundamentele behoeften. Het
kan handig zijn om die te onthouden.

Kom uit uw ivoren toren

U bent sociaal niet zo'n gezelschapsmens en werkt het liefst alleen
of in een omgeving met minimaal contact en kameraadschap onder
medewerkers.  Zelfstandigheid  is  een  van  uw  sterkste  eigen-
schappen en u bent niet afhankelijk van de steun van anderen om
uw taken te kunnen volbrengen of uw doel te bereiken. Maar soms
onderschat  u  hoezeer  eenzaamheid  of  afscherming  uw  zelfver-
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trouwen ondermijnt. U doet er beter aan onderscheid te maken
tussen  echte  zelfstandigheid  en  een  diepgeworteld  wantrouwen
naar anderen, waardoor u bang bent voor profiteurs of voor de pijn
die anderen u aandoen. Dat eerste is een gezonde angst, maar het
laatste kan potentieel ondersteunende werkrelaties verpesten die
anders een positieve rol hadden gespeeld bij het bereiken van uw
doel. Hoe introvert of gesloten u ook bent, u bent ook maar een
mens dat het contact met medemensen nodig heeft, hoe weinig u
ook op hebt met extraverte temperamenten.

Een van de moeilijkheden die ontstaan door uw gesloten aard is
dat anderen niet begrijpen wat u drijft en denken dat u hen uit
arrogantie of superioriteitsgevoel buitensluit. Ook al is dat verre
van de waarheid, u vindt het soms erg moeilijk om voor uw ge-
voelens en tekortkomingen uit te komen, dus doet u niets om deze
onjuiste meningen tegen te spreken als ze eenmaal gevormd zijn.
De grootste moeilijkheid in uw samenwerking met anderen is dat
uw trots, behoefte aan privacy en afkeer van opdringerig gedrag u
een afstandelijk imago geven dat bedreigend en een beetje neer-
buigend overkomt op anderen. Ook al is dat hun probleem en niet
dat van u, belangrijk is dat u dat begrijpt, zodat u niet overdonderd
wordt als u merkt dat er problemen tussen u en uw medewerkers
ontstaan. Deze situatie kan verbeteren als u zich flexibel opstelt en
anderen dichterbij laat komen. Een beetje meer openheid hoeft niet
geforceerd of hypocriet te zijn. Er komen altijd weer tijden waarin
u een beetje aanmoediging kunt gebruiken, of gewoon besluiteloos
wilt zijn of advies nodig hebt. Algemeen wantrouwen is niet eer-
lijk omdat er zo'n enorme verscheidenheid aan mensen bestaat.
Misschien moet u leren om niet op basis van vroegere ervaringen
te oordelen die u sceptisch hebben gemaakt ten aanzien van men-
sen, maar op basis van hoe iedere persoon werkelijk is. Kom zo nu
en dan uit uw ivoren toren en laat uw menselijke eigenschappen
zien. Zelfs al werkt u zelfstandig, dan nog hebt u de inbreng en
aanmoediging van uw vakgenoten nodig die u wellicht kunnen
helpen  bij  het  formuleren  en  verwezenlijken  van  uw  doelstel-
lingen.

                                                  - - -
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                                     Hoofdstuk VI

                 Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over
een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een
baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van
dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestem-
ming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer
iets anders betekent. Succes in deze betekenisvolle zin hangt van
uw individuele capaciteit af om de waarden en idealen die er het
meest toe doen in de innerlijke beleving, te kunnen uiten in de bui-
tenwereld. Op die manier bekeken heeft succes misschien hele-
maal niets met geld of status te maken. Succes is afhankelijk van
innerlijke trouw en integriteit en weerspiegelt de essentie van een
individu, niet een algemene kijk die op oppervlakkige, sociale of
materiële zaken is gebaseerd.

Succes is voor u weggelegd als u de kans krijgt om uw ware ik op
een  creatieve  manier  te  uiten,  met  uw  diepste  overtuigingen,
dromen en verbeeldingskracht. U leeft pas echt zinvol als u ver-
bonden bent met uw magische innerlijke bron die maakt dat uw
persoonlijkheid  voelt  als  een  instrument  voor  een  unieke  in-
dividuele bestemming. Dit is in wezen een innerlijk proces dat ook
noodzakelijk is als u met anderen werkt. Omdat u zo'n sterke be-
hoefte hebt om uw unieke vorm van expressie te vinden bekruipt u
soms het gevoel dat u door uw geliefden in de steek wordt gelaten.
U hebt de hoop dat zij de magie en betekenis vertegenwoordigen.
Maar voldoening ervaart u alleen als u van binnenuit aan de magie
vormgeeft. Enigszins creatief werk is belangrijk voor u. Dat be-
tekent niet dat u in letterlijke zin per sé "artiest" hoeft te zijn. U
hebt echter vast een specifieke aanleg op het gebied van schrijven,
schilderen of muziek. Een persoonlijke creatie kan ook een sub-
tiele vorm hebben. Een zaak, school, groep of huishouden opzetten
of een tuin aanleggen zijn ook uitingen van persoonlijke expressie
wanneer de inspiratie van binnenuit komt en niet van buitenaf.

Door een zekere gereserveerdheid en gebrek aan zelfvertrouwen
kunt u terughoudend zijn in wat er in u omgaat. U vraagt uzelf af
of dit wel erkenning verdient en of dat niet botst met uw ware in-
nerlijke visie. Dit kan een obstakel zijn voor oprechte creativiteit,
zelfs als u weet dat u talent hebt. Maar deze angst kan ook heel
positief uitwerken zolang u zich niet laat weerhouden door zelfbe-
wust gedrag of angst voor kritiek om te doen wat u het liefste doet.
Uit onzekerheid of u wel "speciaal" genoeg bent hebt u de neiging
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om hard te werken en uw vaardigheden optimaal te ontwikkelen.
De angst om als "doorsnee" of onbelangrijk afgedaan te worden,
kan een drijfveer vormen die maakt dat u ondanks uw twijfels en
onzekerheid een krachtige creatieve stempel drukt.

U moet beseffen dat het uniek is wat u creëert. Niemand anders
kan dat op precies dezelfde wijze neerzetten. Dat gevoel van uniek
zijn, of van absolute "eigenheid" is de kern van vervulling voor u.
Uw ware bestemming sluit aan bij uw zoektocht naar authenticiteit
en zelfkennis door creatieve inspanningen.
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ASTROLOGISCHE DATA GEBRUIKT VOOR DEZE HOROSCOOP:

naam: Olga Tokarczuk (vrouwelijk)

geboortedatum: 29 januari 1962 kloktijd: 19:30 methode: Liz Greene
in: Sulechów, PL U.T: 18:30 huizensysteem: Placidus
lengte: 15e37 breedte: 52n06 sterrentijd: 04:06:34 28 februari 2023

Planeetstanden
planeet teken graad beweging

A Zon Waterman 9k23'00 in huis 5 direct
B Maan Schorpioen 18h28'29 in huis 3 direct
C Mercurius Waterman 22k23'35 in huis 6 retrograde
D Venus Waterman 9k56'44 in huis 5 direct
E Mars Steenbok 27j31'30 in huis 5 direct
F Jupiter Waterman 17k07'32 in huis 6 direct
G Saturnus Waterman 3k04'10 in huis 5 direct
H Uranus Leeuw 29e18'19 in huis 12 retrograde
I Neptunus Schorpioen 13h25'38 in huis 3 direct
J Pluto Maagd 9f33'50 eind van huis 12 retrograde
K Maansknoop Leeuw 18e29'25 in huis 12 retrograde
N Cheiron Vissen 4l37'59 in huis 6 direct
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

Huizenverdeling
Ascendant Maagd 10f11'09 Descendant Vissen 10l11'09
2de huis Weegschaal 1g18'12 8ste huis Ram 1a18'12
3de huis Weegschaal 28g49'44 9de huis Ram 28a49'44
Imum Coeli Boogschutter 3i39'12 Medium Coeli Tweelingen 3c39'12
5de huis Steenbok 11j36'13 11de huis Kreeft 11d36'13
6de huis Waterman 14k09'54 12de huis Leeuw 14e09'54

Majeure aspecten
Zon Vierkant Maan 9°04 Venus Conjunct Jupiter 7°11
Zon Conjunct Venus 0°34 Venus Conjunct Saturnus 6°53
Zon Conjunct Jupiter 7°45 Venus Vierkant Neptunus 3°28
Zon Conjunct Saturnus 6°19 Venus Oppositie Maansknoop 8°32
Zon Vierkant Neptunus 4°02 Mars Conjunct Saturnus 5°33
Zon Oppositie Maansknoop 9°05 Jupiter Vierkant Neptunus 3°42
Maan Vierkant Mercurius 3°55 Jupiter Oppositie Maansknoop 1°21
Maan Vierkant Venus 8°31 Uranus Oppositie Cheiron 5°19
Maan Vierkant Jupiter 1°20 Neptunus Sextiel Pluto 3°52
Maan Conjunct Neptunus 5°03 Neptunus Vierkant Maansknoop 5°03
Maan Vierkant Maansknoop 0°00 Neptunus Driehoek Cheiron 8°47
Mercurius Conjunct Jupiter 5°16 Pluto Oppositie Cheiron 4°55
Mercurius Oppositie Uranus 6°54 Pluto Conjunct Ascendant 0°37
Mercurius Vierkant Neptunus 8°58 Cheiron Oppositie Ascendant 5°32
Mercurius Oppositie Maansknoop 3°53
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.
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