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Beste lezer,
We zijn er trots op je jouw uitgebreide geboortehoroscoop, je uitgebreide
carrière/werk horoscoop en de astrologische voorspellingen tot 2022 aan te
kunnen bieden. Je horoscoop is nauwkeurig berekend aan de hand van je
geboortegegevens volgens de complexe, oude methoden van de astrologie.
Het rapport is opgesplitst in delen over de identiteit, emoties, levenspad,
drijfveren, leerproces, mentaliteit, enz. Een mens kent vele facetten. Soms ook
zal je merken dat er zich schijnbare tegenspraken voordoen. Mensen zijn nu
eenmaal complex en bezitten talloze contradictoire trekken. Diametraal
tegengestelde karakterbeschrijvingen weerspiegelen ofwel innerlijke dilemma's
of conflicten.
Wanneer, bijvoorbeeld, je hart schreeuwt om vrijheid terwijl je leefstijl op dat
moment om discipline vraagt... of wanneer je financiële situatie om matiging van
je uitgaven vraagt terwijl je aan de andere kant de neiging hebt om een gok te
nemen!
Op dat soort momenten voelen we ons vaak verward. Een horoscoop als deze
kan dan helderheid verschaffen en ons helpen de tegengestelde invloeden
beter te begrijpen.
Het doel van deze horoscoop is eenvoudig gezegd om je bewust te maken van
het huidige "planetaire klimaat" en je te helpen begrijpen welke rol het
Universum speelt wanneer je leven zich ontvouwd. Kennis is, wanneer
toegepast, macht en controle over de kwaliteit en de richting van je eigen
toekomst is het doel.
Vergeet nooit dat je een keuze hebt in wat er in jouw wereld gebeurt. Als je
gelukkiger wilt zijn, dan kan dat... ongeacht de stand van de planeten. En wil je
het voor jezelf enorm moeilijk maken, hoe goed de vooruitzichten ook zijn, dan
kan dat ook! Onthoud altijd dat je zelf je toekomst creëert. Dus wat je horoscoop
ook voorspelt, jij kiest.
Wij wensen je veel plezier met je horoscoop.
1Horoscoop.nl

Je horoscooptekening - een korte uitleg

(Let op! Dit is een voorbeeld.)

Wanneer je naar deze pagina kijkt, raak je waarschijnlijk gefascineerd door alle
tekens en symbolen. Voor bijna iedereen ziet een horoscooptekening er
spannend en mysterieus uit. Let erop dat de bovenstaande horoscooptekening
niet die van jou is, maar een voorbeeld.
Jammer genoeg is er in dit document niet genoeg ruimte om astrologie volledig
uit te leggen. Wellicht zal je op een goede dag besluiten er meer over lezen of
kom je iemand tegen die astrologie gestudeerd heeft. Tot dan is het handig om
het volgende te weten.
Een geboortehoroscoop toont de positie van de planeten aan de hemel op het
moment dat je geboren werd, en de plaats waar je geboren werd.
Waarschijnlijk kende je je Sterrenbeeld (zonneteken) al. Belangrijk echter zijn
ook je ascendant, de maan, de planeten, de plaats van de planeten in de
huizen en de tekens van de dierenriem en de posities van de planeten ten
opzichte van elkaar.

In de astrologie worden ook de zon en de maan tot de planeten gerekend.
De relatie tussen de zon, maan en de andere planeten op het moment dat je
geboren werd weerspiegelt de karakteristieken van je persoonlijkheid. Je kan
dus nooit alleen een ram, stier, kreeft... zijn.
Iedereen heeft de 12 Sterrenbeelden en de 10 planeten in zijn horoscoop. De
wijze waarop ze geordend zijn maakt je horoscooptekening uniek.
Elke planeet staat in een Huis èn een teken van de dierenriem (Sterrenbeeld).
Je geboorteplaats en -tijd bepalen in welk Huis en welk Sterrenbeeld een
planeet staat.
De Huizen zijn niets anders dan een verdeling van de hemel boven en "onder"
je geboorteplaats, gebaseerd op de horizon op het moment dat je geboren
werd. Ze zijn tegen de klok in van 1 tot 12 genummerd en het eerste Huis
begint op de positie van 9 uur.
De Sterrenbeelden worden in 12 gelijke delen over dat gedeelte van de hemel
verdeeld dat door astrologen ecliptica wordt genoemd.
In sommige van de Sterrenbeelden en de Huizen zal je geen planeten
tegenkomen. In andere wellicht veel. Het is ook mogelijk dat de planeten
gelijkmatig over je horoscooptekening verspreid zijn.
In het midden van je horoscooptekening zie je een hele serie lijntjes in een witte
cirkel. Dit zijn de hoeken van stand van de planeten ten opzichte van elkaar ook
wel aspecten genoemd. Deze aspecten geven astrologen belangrijke
informatie.
Verder vind je bij je horoscooptekening nog een serie tabellen. Behalve
wanneer je meer over astrologie wilt weten, kan je deze "overslaan".
Wanneer je je horoscooptekening aan een ervaren astroloog laat zien, zal hij (of
zij) de nauwkeurigheid van de horoscooptekening bevestigen en je zal merken
dat de astroloog de horoscooptekening kan interpreteren.

Hoe gebruik je de astrologische voorspellingen?
Je vindt je horoscoopvoorspelling onder de rode grafiekjes in de tekst.
Elke voorspelling geeft een periode aan waarin de energie van een combinatie
van twee (en soms ook meerdere) planeten sterk op je inwerkt.
Deze trends kunnen van een korte duur en van een langere duur zijn. Van een
paar uur tot zelfs vele jaren. Een mooi voorbeeld is de Volle Maan. Deze is voor
veel mensen heel voelbaar en duurt eigenlijk maar een paar uur. Je kan het
vaak voelen als er iets dergelijks aan de hand is, daar heb je dan geen
astroloog voor nodig om je dat te vertellen.
Soms overlappen de tijden van de voorspellingen elkaar. Het is heel goed
mogelijk op dezelfde tijd onder de invloed van diverse planeten te staan.
Kijk nu naar de grafiekjes in de tekst. Ieder grafiekje bestaat uit een tijdlijn
waarop de perioden waarin de voorspelling “speelt” in het rood aangegeven is.
Deze periode vind je ook terug in het kopje boven de tekst.
De invloed van de combinatie van de planeten loopt tussen de aangegeven
data maar is het meest voelbaar aanwezig in de rode perioden. Op de tijdlijn zie
je voor elke maand een verticaal streepje. Je kan dus zelf bepalen wanneer de
energie het sterkst is. Hoogte en vorm van de curve geven een indicatie van de
snelheid van opbouw en kracht/intensiteit.
Het handigst is om de aangegeven perioden in je agenda te noteren. Dan kan
je als je je afvraagt wat er allemaal aan de hand is altijd zien wat er op dat
moment voor jou speelt. En je kan de informatie voor een periode ook proactief
gebruiken door alvast een strategie uit te zetten en de nodige stappen te zetten.
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Astrologische symbolen en hun betekenis

De Tekens

Heerser

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

RAM
STIER
TWEELINGEN
KREEFT
LEEUW
MAAGD
WEEGSCHAAL
SCHORPIOEN
BOOGSCHUTTER
STEENBOK
WATERMAN

Spontane activiteit
Consolidatie, stabiliteit
Dualiteit, communicatie
Ontvankelijkheid, koestering
Zelfverwerkelijking, creativiteit
Organisatie, analyse
Balans, relaties
Penetratie, macht, intimiteit
Kennis, horizons verruimen
Verantwoordelijkheid, streven
Humanitairisme, bewustzijn

[

VISSEN

Onbaatzuchtigheid, spiritualiteit

Mars
Venus
Mercurius
Maan
Zon
Mercurius
Venus
Pluto/Mars
Jupiter
Saturnus
Saturnus /
Uranus
Jupiter /
Neptunus

De Planeten
0
1
2
3
4
5
6
7

ZON
MAAN
MERCURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS

8
9
<

NEPTUNUS
PLUTO
DRAKEKOP

N

DRAKESTAART

Identiteit, individualiteit, de vader
Instincten, het onbewuste, de moeder
Mentaliteit, communicatie, verwanten, reizen
Liefde, romantiek, partnerrelaties, waarden, de vrouw
Drijfveren, seksualiteit, de man, broers, begeerte
Wijsheid, visie, expansie, overtuigingen, ruimte
Uitdagingen, concentratie, beperking, tijd, leerproces
Oorspronkelijkheid, vernieuwing, revolutie,
excentriciteit
Transcendentie, spiritualiteit, illusie, lijden
Transformatie, vernedering en macht, onderwereld
Bestemming, groepsverwikkelingen, potenties voor
de toekomst
Karma uit het verleden, diepgaande ervaring,
geleerde lessen

De Huizen
1e Huis
2e Huis
3e Huis
4e Huis

Zelfabsorptie, persoonlijke projectie, verschijning
Waarden, eigenwaarde, financiën en vermogen,
zekerheid
Reizen, lokale netwerk, verwanten, communicatie
Fundamenten, familie, voorouders, Huiselijke sfeer

5e Huis
6e Huis
7e Huis
8e Huis
9e Huis
10e Huis
11e Huis
12e Huis

Ascendant

Zelfexpressie, kinderen, identiteit, zekerheid, spelen
Dienstbaarheid, werkomgeving, gezondheid,
integratie
Partnerrelaties, contacten met anderen,
tegenstanders
Middelen van anderen, erfenissen, transformatie,
geheime krachten
Verre reizen, overtuigingen, hoger onderwijs,
wet, hogere wijsheid
Ambities, autoriteiten, doelen, expressie in het werk
Sociale affiniteiten, groepen, vriendschappen,
politieke visies
Psyche, terugtrekking, isolatie, het goddelijke,
de innerlijke werelden

Je presentatie. Je masker. Hoe de wereld je ziet.
De omgeving en conditionering in je jeugd

Aspecten
@
A
C
B

CONJUNCTIE
OPPOSITIE
DRIEHOEK
VIERKANT

Fusie van energie, eenheid, samensmelting
Scheiding, projectie, breuk, polariteit
Harmonieuze middelen, creativiteit, inzicht
Disharmonie, tegengestelde behoeften, conflict

= Privé =

Levenspad
Ascendant In Boogschutter
PRIVÉ - LEVENSPAD: Invloed & begrip
Je voelt een diepe drang om je plaats in de wereld te begrijpen en de zin van je bestaan te doorgronden. Gegeven
je nieuwsgierigheid en behoefte aan het verkennen van je grenzen zul je heel wat reizen maken in je leven. En
ook al kies je er op een gegeven moment voor je te settelen, dan zul je hoe dan ook nog steeds veel lezen,
studeren en discussiëren teneinde je inzicht in de wereld te vergroten. Je bent filosofisch ingesteld en zoekt naar
diepgang en antwoorden. In je relatieleven heb je misschien vaak het idee dat je meningen gebagatelliseerd
worden; omgekeerd vinden anderen dat je jezelf te serieus neemt. Wanneer je weer eens bombastisch en
betweterig doordraaft, compenseren anderen dat door luchthartig of, in jouw ogen, oppervlakkig te doen. Leg je
erbij neer dat de waarheid relatief is en van persoon tot persoon kan verschillen. Leer ook om jezelf te lachen - je
zult er een stuk gemakkelijker door in de omgang zijn.

Ascendant Sextiel Maan
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Houd bij het lezen van de volgende tekst in gedachten dat je merendeels uitsluitend de positieve effecten van dit
aspect zult ervaren. Meer in het bijzonder word je erdoor gestimuleerd tot leren en communiceren op het terrein
dat onder het aspect valt.
PRIVÉ - LEVENSPAD: Onbewuste afstemming
Je hebt vaak last van wisselende gemoedsstemmingen - vooral doordat je je zorgen maakt over je gezin of je
zekerheid. Je bezit grote affiniteit met de krachten van het onbewuste en instinctief gedrag. In je omgang met
anderen hebben onuitgesproken gevoelens een veel grotere prioriteit dan rationele overwegingen of argumenten.
Je bent fijn afgestemd op veranderingen in de sfeer en past je dienovereenkomstig aan.

Jupiter In Kreeft Retrograde
Omdat deze planeet bij je geboorte retrograde liep, bezit je een instinctieve kennis ten aanzien van en voel je je
aangetrokken tot de volgende trekken en activiteiten. In deze kwesties zul je introvert zijn, terwijl je je eigen
individuele pad volgt, dat sterk contrasteert met dat van anderen.
PRIVÉ - WIJSHEID: De intieme sfeer verruimen
Je bent geboren in een jaar van diepgaande culturele veranderingen op het vlak van familiewaarden. Deze
veranderingen voltrokken zich op zowel persoonlijk niveau als nationale schaal en stonden in het teken van een
sterke behoefte aan vereniging en ergens bij te horen. Jupiter liep bijvoorbeeld in 1989/90 door het teken Kreeft,
wat samenviel met het onafhankelijk worden van een groot aantal Oost-Europese landen en de eenwording van
de twee Duitslanden. Op een individueel niveau zul je deze invloed ervaren als een opwellen van intense
persoonlijke emoties, waarbij vooral de loyaliteit in de intieme sfeer centraal staat. Je voelt de behoefte om sterke
banden te vormen, terwijl je een gave bezit voor het opbouwen van familiestructuren die emotioneel de kloof
tussen generaties overbruggen. Je waarden zijn in velerlei opzicht ontegenzeggelijk traditioneel en conventioneel
en berusten op sterke morele opvattingen aangaande goed en fout.

Jupiter In 7. Huis
PRIVÉ - WIJSHEID: Bevredigende relaties
De kans is groot dat je relatieleven onder een meer dan gelukkig gesternte staat. Het huwelijk zal je vaak sociale
en materiële verbetering brengen, terwijl je gewoonlijk gelukkig bent met het vinden van iemand die je helpt en
graag en bereidwillig je belangen dient. De belangrijkste eigenschap die een partner in jouw ogen kan bezitten, is
een intelligente en beschaafde gedragswijze. Een verstandige partner streeft ernaar je leven zin te geven en je
filosofische horizon te verbreden. Een goede discussie vind je stimulerend, maar let erop dat je niet met je partner
kibbelt over dwaze principekwesties. Meningsverschillen kunnen de harmonie van jullie relatie ondermijnen.
Misschien bezit je partner speciale politieke of religieuze interesses, of mogelijk is hij of zij uit een ander land
afkomstig. Jullie zullen veel plezier beleven aan gezamenlijke reizen en het ontwikkelen van jullie gedeelde
culturele interesses.
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Jupiter Transiterend Conjunctie Ascendant
26-1-2019 -> 31-12-2019
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - LEVENSPAD: Vertrouwen hebben in de toekomst
Je laat een meer introverte en meditatieve tijd achter je en begint aan een nieuwe extraverte periode, waarin je
persoonlijke contacten sterk gestimuleerd zouden moeten worden. Je zelfvertrouwen en charisma krijgen de kans
om op te bloeien en vermoedelijk ontwikkel je een grotere waardering voor je persoonlijke plaats in het plan der
dingen. Een hernieuwd geloof in je vermogen om zelf je toekomst vorm te geven leidt tot een verruiming van je
horizon, terwijl je met je optimistische instelling een zekere mate van geluk mag verwachten - met name in je
relatieleven. Een tijd lang lijkt alles mogelijk.

Identiteit
Zon In Steenbok
PRIVÉ - IDENTITEIT: Je hoogste doel definiëren
Je bezit een nogal conventionele smaak en sterk moreel besef. In een partner zoek je naar kwaliteiten die je kunt
respecteren. Je veroordeelt zwakten streng en verwacht dat in je relaties de hoogste normen nageleefd worden.
Aangezien je sterk gemotiveerd wordt door je ambities, bestaat er een gerede kans dat je je emotionele leven
verwaarloost ten gunste van je werk. Besef dat het essentieel is om een evenwicht tussen werk en privé-leven te
vinden. Je openbare verplichtingen krijgen vaak de prioriteit boven je persoonlijke, al staat het buiten kijf dat je je
altijd gewetensvol van je plichten jegens je gezin kwijt. Partners kunnen je nogal stijf en weinig spontaan vinden,
en hoewel dat inderdaad zo kan zijn, blijf je normaal gesproken altijd even loyaal en verantwoordelijk ten aanzien
van het gezinsleven. Hoe dan ook ben je iemand die te vertrouwen is. En gezegd moet worden: wanneer je
uiterlijke façade dan eindelijk ontdooit, kun je heel zacht en zinnelijk zijn en zeer toegewijd.

Zon In 1. Huis
PRIVÉ - IDENTITEIT: Jezelf verwerkelijken
Voor jou is het leven één groot toneelstuk, waarbij de schijnwerpers uiteraard op jezelf gericht zijn. Sommigen
vinden je dan ook misschien wat al te zelfgericht, maar het maakt nu eenmaal deel van je levensmissie uit dat je
jezelf en je creatieve vermogens verwerkelijkt. Alles in je leven doe je met een geweldig zelfbewustzijn - wat
zowel een zegen als een vloek kan zijn. Met je scherpe besef van je impact op je omgeving heb je het gevoel aan
een stuk door op het podium te staan en dat er een klinkende opvoering van je verwacht wordt. Wellicht is het
verstandig dat je de intensiteit van je aanwezigheid enigszins tempert, want je neigt ernaar wat al te veel de show
te stelen... al kun je zeker ook, dat moet gezegd, zeer prettig gezelschap zijn. Je sprankelt en enthousiasmeert
anderen. En je koestert welgemeende intenties en bent van nature gulhartig, zodat - al is het misschien soms wat
té - anderen er uiteindelijk veelal wel bij varen.

Zon Halfsextiel Mars
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Deze twee planeten beïnvloeden elkaar slechts licht, al kan het aspect een gunstige invloed op economische of
spirituele kwesties hebben.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Competitie
Je bent iemand die van actie, opwinding en avontuur houdt. Je verveelt je al vlug en dan kun je nogal
provocerend zijn. Vrouwen met dit aspect kunnen een jonge of onvolwassen vader hebben gehad; in extreme
gevallen kan er in de jeugd zelfs sprake van lichamelijk geweld geweest zijn. Een andere mogelijkheid is dat een
vrouw met dit aspect een `dikke vrindjes'-relatie met haar vader heeft gehad en daardoor naar mannelijke
bezigheden en hobby's overhelt. Later in het leven zal ze zich veelal aangetrokken voelen tot een zeer masculien
type man. Het kan voor haar belangrijk zijn om haar echtgenoot echt te respecteren en tegen hem op te kijken maar dikwijls bestaat er een aantrekking tot eerder onvolwassen mannen, die nooit helemaal de adolescentie
ontgroeid zijn. Het gevolg is dat het voor de man erg moeilijk kan zijn om te beantwoorden aan het beeld van het
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mannelijke archetype, dat in feite louter in het eigen karakter van de vrouw leeft. Dat zal tot conflicten of een
machtsstrijd leiden, totdat de vrouw voor zichzelf een assertievere rol aanneemt.
Mannen met dit aspect worden zeer in beslag genomen door hun mannelijkheid en gaan prat op hun vermogen
om de concurrentiestrijd in de wereld aan te gaan. Seksuele prestaties en de kans om een klassieke mannenrol te
spelen in hun relatie met een vrouw zijn essentiële thema's in de liefde. Aan dit Tarzansyndroom kleven zekere
nadelen. Er kunnen problemen ontstaan ten gevolge van een gebrek aan gevoeligheid voor de behoeften van de
vrouw. De overidentificatie van de man met de mannelijke rol zou iets komisch kunnen hebben voor de vrouw, die
vermoedelijk meer aan blijken van tederheid en affectie hecht. Voor mannen met dit aspect is hun vrouw meestal
hun buit, die ze eenmaal veroverd bewaken en beschermen.

Zon Oppositie Jupiter
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Aangezien deze twee planeten aan tegenovergestelde kanten van je horoscoop staan, geeft het aspect aan dat je
verscheurd wordt tussen twee geheel verschillende drijfveren. Dientengevolge neig je ertoe de beschreven
negatieve eigenschappen op anderen te projecteren.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Inzicht
Je bent zeer inspirerend en een onvervalste positivo. Je zoekt naar wijsheid en op je zoektocht zul je talloze
studies bij de kop pakken en vele reizen maken teneinde je horizon te verbreden. In de loop van je leven maak je
je een stelsel van opvattingen en persoonlijke overtuigingen eigen, die een nogal dominerende rol in je omgeving
spelen. Inzicht verwerven in de zin van je eigen leven is een hot item voor je, waarbij je je sterk vereenzelvigt met
de conclusies die je trekt. Het is belangrijk dat je een mentor of een iemand met wijsheid hebt die je onderricht,
maar slechts weinigen zullen bij machte zijn om je op een intellectueel of spiritueel niveau te imponeren. Als je
geen ontvankelijkheid voor de ideeën van anderen cultiveert, is de kans groot dat je eigengereid en arrogant
wordt. Anderen vinden je mogelijk geestelijk dominant of te krachtig in discussies. Besef dat er meer waardigheid
in schuilt om je mening alleen te geven wanneer erom gevraagd wordt dan te proberen anderen je opvattingen op
te dringen. Over het algemeen maak je nochtans een goede indruk dankzij de diversiteit van je geestelijke
belangstelling en tolerante houding jegens anderen.
IDENTITEIT - IDENTITEIT: Inzicht
De kans is groot dat je vader een man met sterke overtuigingen en opvattingen was. Deze opvattingen kunnen
cultureel, politiek of religieus van aard geweest zijn. Als kind kostte het je vermoedelijk moeite om aan de
intellectuele uitdagingen te voldoen die je vader je stelde. In het ergste geval was hij iemand die zich autoritair
gedroeg en van geen tegenargumenten wilde horen. In het beste geval was hij een joviale, humorvolle en warme
figuur, die je aangemoedigd heeft je intellectueel te ontwikkelen. Hij kan veel gereisd hebben en heeft je horizon
misschien verbreed met verhalen uit vreemde streken. Op jongere leeftijd voelde je je mogelijk in de schaduw van
zijn meer dan levensgrote persoonlijkheid staan, wat je er toe heeft geïnspireerd later in je leven zelf eveneens
een grootse voorstelling van jezelf te koesteren.
Factoren in je jeugd hebben je een honger naar kennis en inzicht gegeven, die op sommige momenten
vertwijfelde trekken kan aannemen. Je hecht er sterk aan je persoonlijke identiteit te kunnen definiëren en de
grenzen van je wezen te verkennen. Met dit aspect kan er niettemin vaak moeite bestaan met het afbakenen van
de eigen identiteit; er kunnen zich zelfs manische fasen voordoen, waarin de grens tussen de eigen identiteit en
die van anderen, de natuur of de kosmos vervaagt. Vaak ook is een of andere vorm van religieuze filosofie
belangrijk, omdat je je ervan bewust wordt dat je ego op zichzelf niet voldoende is om het mysterie van het
bestaan te verklaren.

Zon Conjunctie Saturnus
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Zelfvertrouwen opbouwen
Je neigt naar het vormelijke en neemt het leven zeer serieus. Jeugdervaringen - met name de relatie met je vader
hebben je zelfvertrouwen aangetast, waardoor je ervoor terugdeinst je nek uit te steken. Hoogstwaarschijnlijk
begraaf je je `talenten' eerder dan ermee te woekeren. Je bezit een sterke behoefte aan goedkeuring, maar als
kind waren liefde en goedkeuring altijd gerelateerd aan je prestaties. Je werd meer gewaardeerd om wat je deed
dan om wie je was. Op oudere leeftijd neig je ernaar te hard over jezelf te oordelen, en van het leven genieten en
je ontspannen bezorgen je een slecht geweten. Je neigt ernaar liefde en affectie af te wijzen en bent nogal streng
in het zelf geven ervan. Er kunnen sterke autoritaire tendensen bestaan en een gebrek aan flexibiliteit met
betrekking tot regels. Anderzijds ben je iemand die men door en door kan vertrouwen. Je koestert hoge principes
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en aangezien je allesbehalve verwacht dat het leven over rozen gaat, werk je hard om een zekere levensstructuur
op te bouwen voor je dierbaren.
IDENTITEIT - IDENTITEIT: Zelfvertrouwen opbouwen
Je relatie met je vader stond waarschijnlijk in het teken van harde discipline en hoge verwachtingen. Jullie band
kan sterk geweest zijn, maar kenmerkte zich door je pogingen om zijn goedkeuring te verwerven. Haalde je goede
cijfers op school, dan verwachtte je vader alleen maar nog betere. Vanzelfsprekend heb je zo gaandeweg een
onwrikbaar normenbesef verinnerlijkt, dat op latere leeftijd een sterk motiverende factor voor je presteren vormt.
Je bent zelf je strengste rechter.
Feitelijk echter ben je geboren met de behoefte om een sterke innerlijke structuur en set van regels voor je leven
op te bouwen - anders gezegd, je lokt in je ouders gedrag uit opdat deze behoefte vervuld wordt. Je verwacht dat
je aan discipline onderworpen wordt. Bovendien ben je onontvankelijk voor lof, zodat wanneer mensen je werk en
daden gunstige beoordelen, je ernaar neigt zelf je prestaties te geringschatten en omlaag te halen. Anderen gaan
dan op een gegeven moment denken dat je toch geen erkenning wenst, ook al meen jezelf van wel. De enige
erkenning en acceptatie die je echt wat zeggen, zijn die van jezelf - maar daar je zo hard over jezelf oordeelt, blijft
het meestal uit. Je bent, kortom, je eigen baas - dus waarom zou je niet proberen jezelf af en toe te belonen?
Innerlijke lof heeft een zeer helend effect op je. Laat je innerlijke stem van schuldgevoelens verstommen en word
je bewust van je eigenwaarde!

Zon Conjunctie Uranus
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Deze conjunctie wijst op een fusie van energieën in je. Zowel de positieve als de negatieve kanten van het aspect
zullen een integraal onderdeel van je karakter uitmaken.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Bewustzijnsverandering
Je bent een individualist in hart en nieren en anderen vinden je misschien eerder zelfs excentriek. Je houdt ervan
jezelf te uiten in acties die anderen op de een of andere manier verrassen en mag graag provocerende ideeën
spuien. Je vindt het vreselijk om aan banden gelegd te worden en functioneert het beste in een relatie die je veel
persoonlijke vrijheid laat. Vaak zullen je vrienden belangrijker lijken dan je gezin, met als gevolg dat je partner
wellicht het idee heeft geen intiem contact met je tot stand te kunnen brengen, hoewel je gewoonlijk stellig open
en billijk bent. In bepaalde perioden van je leven zul je radicaal van levenskoers veranderen. Deze persoonlijke
revoluties gaan dikwijls gepaard met nieuwe interesses van ontraditionele aard - bijvoorbeeld astrologie,
elektronica en technische zaken, of geestelijke krachten. Je hebt een elektrische en eerder instabiele uitstraling en
bent dikwijls ongedurig en nerveus gespannen. Anderen voelen zich onzeker in je buurt, omdat ze aanvoelen dat
er van alles kan gebeuren; probeer ze dus gerust te stellen aangaande je intenties.
IDENTITEIT - IDENTITEIT: Bewustzijnsverandering
Je vader was vermoedelijk in een of ander opzicht ongewoon en zal een element van onvoorspelbaarheid in je
leven hebben gebracht - misschien doordat hij veel reisde of op de een of andere manier een outsider was, of
simpelweg doordat hij zich irrationeel gedroeg, waardoor je nooit zeker wist waar je aan toe was met hem. Je kunt
ofwel een vriendelijke - maar geen vaderlijke - relatie met hem hebben gehad of je totaal vervreemd van hem
hebben gevoeld. Hoe dan ook kenmerkte jullie relatie zich door een zekere spanning of opwinding.
Op latere leeftijd heb je er daardoor behoefte aan zelf eveneens onconventionele gewoonten te ontwikkelen en op
de een of andere manier anders te zijn. Bovendien kun je vrij afstandelijk staan tegenover je gevoelens. In het
extreme geval kan er sprake zijn van een gebrek aan aarding; je bent je weinig bewust van je fysieke lichaam en
vereenzelvigt jezelf haast exclusief met geestelijke activiteit. Wil je succes boeken in je leven, dan zul je dan ook
met je visioenen naar de aarde moeten afdalen. Ten gevolge van bepaalde factoren in je opvoeding kun je het
idee hebben een buitenstaander te zijn. Maak je er niet druk over dat je anders zou zijn, want op de keper
beschouwd moet je er sowieso niets van hebben met de massa mee te lopen. Probeer dit gevoel positief te
benutten door mensen te helpen die zich eveneens outsiders voelen!

Zon Conjunctie Neptunus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; alles wat je doet, zal door deze energie gekleurd worden.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Zin vinden in spiritualiteit
Je bent gevoelig en vatbaar voor indrukken en bezit een sterke behoefte om te definiëren wie je bent. Vaak heb je
het gevoel geen tastbare grip op de werkelijkheid te hebben. Als je leven vervelend of monotoon wordt, raakt dat
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je in je diepste kern. Vrouwen met dit aspect zetten hun man op een voetstuk, waar hij vervolgens weer snel af
valt. In je zoeken naar een ideaal dat niet als zeepbel voor je ogen uiteenspat, verfijn je onafgebroken je wezen.
Je hunkeren en ongenoegen zijn de motor van spirituele verandering in je leven. Je vindt jezelf door je naar
binnen te keren. Zin in je leven vind je, wanneer je idealistische doelen probeert te bereiken en een collectieve
visie ontwikkelt, die heil brengt aan anderen. Meditatie zal beslist heilzaam voor je zijn.
IDENTITEIT - IDENTITEIT: Zin vinden in spiritualiteit
Je vroege relatie met je vader was in een of ander opzicht speciaal. Misschien had je het gevoel intiem contact
met hem te hebben op een spiritueel niveau, al zullen latere gebeurtenissen bewijzen dat je jezelf in dit opzicht
iets wijsmaakte. Niettemin zal je vader je hoe dan ook op een onverwoordbare manier geraakt hebben. Mogelijk
schiep hij een speciale sfeer van ontevredenheid om zich heen, waardoor je je zorgen om hem maakte. In
extreme gevallen kan sprake geweest zijn van ziekte, alcoholisme of een of andere vorm van escapisme. Bij dit
aspect komt het maar zelden voor dat de vader erin slaagde zijn dromen te verwezenlijken.
Wat er evenwel feitelijk aan de hand is, is dat je er, met je verlangen naar een ideaal, naar neigt mensen verkeerd
in te schatten. Je vader belichaamde dat ideaal voor je, maar kon er hoogstwaarschijnlijk niet aan beantwoorden.
Later plaats je anderen in dezelfde rol. Wanneer je ermee ophoudt dit soort verwachtingen ten aanzien van
anderen te koesteren, zul je je heel wat ontgoochelingen besparen. Besef dat je ontevredenheid een vriend is, die
je de weg wijst naar het zuiveren en verfijnen van je leven.

Zon Sextiel Pluto
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Het sextielaspect is gunstig en stimuleert je capaciteit om te leren van ervaring. Je mag verwachten dat de
negatieve effecten minimaal zijn.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Transformatie van de identiteit
Door ervaringen op jonge leeftijd ben je gevoelig over je identiteit en maak je je ongerust over je zelfbeeld.
Paradoxaal genoeg echter betekent het vaak dat je anderen met je aanwezigheid overweldigt. Daardoor ben je in
intieme relaties nogal eens dominerend. Voor jou dient je partner allesbehalve oppervlakkig te zijn en je intense
levensbenadering te delen. Wil je hier harmonie bereiken, ontspan je dan in plaats van je te laten gelden, anders
wordt de relatie nog een uitputtingsslag. Besef dat gevechten om de macht te maken hebben met je innerlijke
angsten over je identiteit. Vrouwen met deze planetaire invloed voelen zich dikwijls aangetrokken tot een
overheersende man, waarna ze echter veelal ontdekken dat hij niet opkan tegen hun eigen sterkte, die ze door
beproevende tijden in hun jeugd hebben ontwikkeld. Je kunt meer intimiteit bereiken, wanneer je je kwetsbaarheid
durft te tonen.
IDENTITEIT - IDENTITEIT: Transformatie van de identiteit
Het was onmogelijk voor je om een echt diepe band met je vader te vormen. Misschien verdween hij van het
toneel toen je nog jong was en kwam een stiefvader in zijn plaats; of misschien was hij weliswaar thuis, maar op
de een of andere manier onbereikbaar of afwezig. In ieder geval voel je je, doordat intimiteit met hem uitgesloten
was, innerlijk leeg waar het je eigen identiteit betreft.
Je had het idee dat je niet erkend werd als individu - vandaar je diepe behoefte om jezelf sterk te manifesteren
later in het leven. Hoewel de fout ten dele haast wel zeker bij je vader lag, mag je niet vergeten dat jezelf al
evenzeer aan het probleem bijdraagt doordat je ernaar neigt jezelf totaal terug te trekken wanneer je je genegeerd
of ongewaardeerd voelt. Op die manier beschermde je jezelf psychisch als kind, maar op de lange duur leidt dit
verdedigingsmechanisme uiteraard tot verregaande vervreemding.
Door de geweldige inspanningen die je verricht om ondanks alles tot zelfacceptatie te komen, vind je uiteindelijk
grote kracht in jezelf en ontwikkel je een diepgaand psychologisch inzicht. Tot slot zou je paranormale of intuïtieve
vermogens kunnen bezitten, die je leven verrijken en anderen kracht geven.

Jupiter Transiterend Conjunctie Zon
6-12-2019 -> 28-10-2020

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Je toekomst creëren
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In deze fase van je leven krijg je de kans om een nieuw besef van zin in je bestaan te vinden. Op basis van een
bewustzijn van je persoonlijke betrokkenheid op deze planeet spreid je een nieuwe, van binnenuit opwellende
vitaliteit en geestdrift ten toon. Door buitenlandse reizen en contacten met personen die je respecteert om hun
intellectuele en spirituele capaciteiten verruim je onder deze transit je wereldbeschouwing. Dankzij kennis en
begrip ben je in staat een bredere morele basis op te bouwen, die zich kenmerkt door groter inzicht en meer
tolerantie.
Dit is een zeer gunstige periode voor religieuze groei, mocht je neigingen in deze richting hebben, of voor het
vergroten van het filosofische of intellectuele inzicht. De wereld opent zich in talloze opzichten en openbaart haar
geschenken en zegeningen - laat het je welgevallen! Wees echter voorzichtig met het genieten van deze hoorns
des overvloeds en overschat jezelf niet - persoonlijke hoogmoed zal bestraft worden en je zou wel eens met een
flinke smak terug op aarde kunnen komen.

Saturnus Transiterend Conjunctie Zon
1-1-2019 -> 26-11-2019

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Strategie voor de lange termijn
In het begin van deze fase heb je vermoedelijk geen al te grote dunk van jezelf. Misschien vind je dat je niet
voldoende erkenning krijgt - of het zelfs maar verdient. Je hebt innerlijk een sterk gevoel dat je jezelf moet
vermannen en iets moet doen wat de moeite waard is - en hoe eerder je het doet, hoe beter je je zult voelen. Over
de hele linie heb je het gevoel onder zware lasten gebukt te gaan, terwijl er een grote druk kan bestaan om aan de
verwachtingen van anderen te voldoen.
In deze periode wordt er van je gevraagd dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven neemt en nieuwe
doelen voor jezelf stelt. Geef anderen - met name je ouders - een sterk signaal dat je heus wel voor jezelf kunt
zorgen. Door de zich voordoende uitdagingen te overwinnen kun je een sterk innerlijk gevoel van bevrediging
ontwikkelen, dat berust op de wetenschap dat je de resultaten door hard werken en eigen inspanningen hebt
behaald. Je wordt in ieder geval geconfronteerd met centrale kwesties rond je identiteit en onafhankelijkheid.
Schrik er niet voor terug - je zult sterker en met meer zelfvertrouwen uit deze periode te voorschijn komen.

Uranus Transiterend Driehoek Zon
31-7-2019 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
PRIVÉ - IDENTITEIT: Radicale verandering
Deze opwindende en adembenemende periode brengt een radicaal nieuw zelfbesef en ingrijpende
bewustzijnsverandering. Bovenal is het een tijd om jezelf te bevrijden en van een wereld zonder grenzen en
beperkingen te genieten. Mogelijk hebben je dierbaren moeite met het aanvaarden van je sterke verlangen naar
verandering, maar dit is geen tijd voor het sluiten van compromissen. Het gaat nu in de eerste plaats om jou zelf grijp daarom de kans om je levenshouding te veranderen met beide handen aan.
Je kunt onder deze transit enkele zeer opwindende mensen ontmoeten, die afkomstig zijn uit exotische landen of
onconventionele en inspirerende interesses hebben. Met name voor betrokkenheid bij groepen staan de sterren
gunstig, vooral als daarin bewustzijnsverruiming centraal staat. Het is alsof je elektrisch geladen bent en bruist
van de nieuwe energie, benut dus de zich aandienende kansen. Je kunt in deze korte periode veel meer bereiken
dan normaal. Met je ontwakende drang naar verandering verveel je je mogelijk ook of voelt je aan handen en
voeten gebonden. Veranderingen kunnen zich plotseling en onvoorspelbaar voordoen - laat de kansen niet aan je
voorbijgaan! Dit is een voortreffelijke periode voor plotselinge inzichten in je eigen identiteit en voor een
hernieuwd spiritueel bewustzijn.
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Emoties
Maan In Vissen
PRIVÉ - EMOTIES: Je emoties zuiveren
In vergelijking met het gros ben je buitengewoon gevoelig voor de emotionele sfeer om je heen. Verdriet is
allesbehalve een onbekende voor je. Vermoedelijk voelde je je in zeker opzicht ongelukkig in je familierelaties vooral waar het je moeder betrof. Je neemt al snel andermans vibraties over gelijk een kameleon van kleur
verandert. Het is derhalve belangrijk dat je selectief leert te zijn in met wie je omgang hebt en wat je doet. Met de
jaren leer je je eigen stemmingen beter te beheersen, aangezien ze bij de minste geringste prikkel omslaan. Door
een emotioneel positieve houding te ontwikkelen, kun je de negatieve energietoestanden vermijden die je je,
geconfronteerd met narigheid, zo hulpeloos deden voelen op jongere leeftijd. Besef tot slot dat je er niets mee
opschiet om in je relatieleven de martelaar uit te hangen.

Maan In 2. Huis
PRIVÉ - EMOTIES: Gehechtheid aan persoonlijke waarden
Je bent zeer gehecht aan de dingen die je bezit, aangezien ze voor jou bronnen van grote emotionele waarde
vormen. Hardnekkig bewaar je van alles en nog wat uit het verleden; je woning zou dan ook rommelig of tot de
nok toe volgepropt kunnen zijn. Je kinderen en familie zijn centrale factoren in je leven en het laat diepe,
traumatische sporen na wanneer er in dit opzicht iets naars gebeurt of er banden verbroken moeten worden.
Sommigen vinden je misschien materialistisch en bezitterig, maar feitelijk ben je erg gevend, zolang je je maar
zeker voelt. Soms ook eet je alleen maar om je zeker te voelen. Ontegenzeggelijk kun je echter inderdaad te
gefixeerd zijn op zekerheid. In je leven zul je enkele malen meemaken dat je precies de dingen verliest waaraan
je het meest van al gehecht bent. Je leren aanpassen bij financiële fluctuaties neemt een belangrijke plaats in je
volwassenwordingsproces in.

Maan Driehoek Jupiter
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Houd bij het lezen van de tekst in gedachten dat de harmonieuze aard van dit contact betekent dat je hun
energieën creatief kunt gebruiken, merendeels zonder negatieve effecten.
PRIVÉ - EMOTIES: Optimistische expansie
Buitenlandse omgevingen kunnen een belangrijke rol in je jeugd hebben gespeeld; meer in het algemeen zul je
van culturele stimulansen in de vorm van reizen en nieuwe horizons genieten. Je bent sterk empathisch
aangelegd, en je emotionele leven oefent een krachtige invloed op je omgeving uit. Je hebt intense meningen
over dingen, met name aangaande wat goed is en wat fout. Je reageert fel op vermeend onrecht en windt je
instinctief op over wat in jouw ogen onrechtvaardig is. Bovenal echter heb je er een hekel aan in je persoonlijke
vrijheid beperkt te worden; hoe meer beknot je je voelt, hoe onafhankelijker je je opstelt. Dikwijls reageer je
overdreven op heel normale verwachtingen van de kant van je partner ten aanzien van verplichtingen en
verantwoordelijkheid. Aan de andere kant zorg je met je optimistische en luchthartige inslag voor veel plezier en
geluk in persoonlijke relaties - zolang je je maar vrij voelt en kunt reizen en je intellectuele interesses volgen.
EMOTIES - EMOTIES: Optimistische expansie
Je moeder heeft een sterke invloed op je persoonlijke levensbeschouwing uitgeoefend, ten goede of ten kwade.
Misschien was ze religieus of moraliserend, met extreem overheersende opvattingen over wat het beste voor jou
en de wereld was. Anderzijds kan ze ook een zeer gunstige invloed op je gehad hebben - door je horizon te
verbreden, je intellectueel te stimuleren en je een solide morele basis mee te geven. Zij was vermoedelijk niet het
type dat zich door relaties wenste te laten beperken en zal het verlangen in je gewekt hebben om je horizon te
verruimen en de wereld te zien.
Ten gevolge van deze jeugdinvloeden hecht je zeer aan de vrijheid om je dromen en visioenen na te jagen. Je
komt sterk op voor je persoonlijke rechten, maar deze zijn mogelijk weinig realistisch in je relatieleven. Je raakt
nogal eens verwikkeld in geëmotioneerde ruzies over principekwesties, wanneer je meent dat je onrechtvaardig
behandeld bent. Wellicht dien je in dit verband dan ook een zekere emotionele onvolwassenheid te overwinnen.
Het is in ieder geval cruciaal dat je je morele overtuigingen revalueert en indien nodig bijstelt.

Maan Halfvierkant Saturnus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Je mag verwachten dat deze invloed verborgen blijft en slechts af en toe zijn werking laat gelden - die negatief is,
vooral wat sociale kwesties en het gevoel van eigenwaarde betreft.
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PRIVÉ - EMOTIES: Kwetsbaarheid
Hoewel je in emotioneel opzicht buitengewoon sensitief bent, presenteer je een zeer ferme façade aan de
buitenwereld, de indruk wekkend dat je heel koel, zelfs onkwetsbaar bent. Achter je vormelijke manieren gaat
iemand schuil die nooit van een zorgeloze jeugd heeft mogen genieten. Reeds op jonge leeftijd diende je
verantwoordelijkheid jegens je familie te dragen, hetgeen je spontaniteit heeft onderdrukt en waardoor je,
emotioneel gekwetst, nog maar weinig verwachtingen koestert. Later kost het je in je relaties moeite om je
beschermende barrières op te geven, ook al verlang je in feite nog zo diep naar intimiteit. Als je emotioneel
gekwetst bent, laat je dat zelden blijken; ook je partner heeft nauwelijks toegang tot je gevoelswereld. Na je
dertigste leer je succesvollere strategieën voor intimiteit. Bovenal is het cruciaal dat je emotioneel onafhankelijk
wordt - als je jezelf verkoopt voor zekerheid, eindig je nog in een gevangenis. Vanuit een positie van innerlijke
sterkte kun je je daarna met meer vertrouwen en kwetsbaarder opstellen - besef dat je niets te verliezen en alles
te winnen hebt door je emotioneel te openen zonder eisen en voorwaarde te stellen.
EMOTIES - EMOTIES: Kwetsbaarheid
Je hebt vermoedelijk een vrij moeilijke jeugd gehad. De kans is groot dat je je afgewezen voelde door je moeder.
De achterliggende reden kan geweest zijn dat zij te hard werkte en geen tijd voor je had; of misschien kampte zij
zelf met problemen of was emotioneel geblokkeerd. Hoe het verder ook zij, je reageerde op de afwijzing door je
terug te trekken achter een beschermende muur, zodat je niet langer gekwetst kon worden. Daarnaast probeer je
waarschijnlijk liefde en aanvaarding te verwerven door allerlei taken en gezinsverantwoordelijkheden op je te
nemen. Besef echter dat emotionele, door schuldgevoelens ingegeven verantwoordelijkheden allesbehalve
verstandig zijn, vooral wanneer je er ook nog op volwassen leeftijd mee doorgaat.
De situatie ligt overigens vermoedelijk complexer dan je denkt. Uit jezelf bezit je namelijk een sterke emotionele
honger en behoefte aan zekerheid en het is goed mogelijk dat je moeder doodgewoon niet kon voldoen aan je
eisen in dit opzicht. Je hebt haar reacties vanuit je eigen predispositie geïnterpreteerd als afwijzing en het
vervolgens op jouw beurt afgewezen wanneer zij uit genegenheid toenadering tot je zocht. Ongeacht of dat wel of
niet het geval is geweest, ben je nu in ieder geval nauwelijks te benaderen wanneer je gekwetst bent; je kunt je
lange tijd achtereen hardnekkig in stilzwijgen hullen. Mettertijd zal de ervaring je evenwel leren hoe belangrijk het
is om een openstaande emotionele houding te ontwikkelen - dat is al met al een stuk minder pijnlijk. Uiteindelijk
kan dit proces ertoe leiden dat je je ontpopt als een grote steun voor mensen met emotionele problemen en
onzelfzuchtig tijd voor hen uittrekt.

Maan Sextiel Uranus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Houd bij het lezen van de volgende tekst in gedachten dat je merendeels uitsluitend de positieve effecten van dit
aspect zult ervaren. Meer in het bijzonder word je erdoor gestimuleerd tot leren en communiceren op het terrein
dat onder het aspect valt.
PRIVÉ - EMOTIES: Onvoorspelbaarheid
Wat de harmonie in je gezinsleven betreft koester je allesbehalve conventionele verlangens. In je jeugd was
sprake van talloze ontwrichtende invloeden en een algemene sfeer van onvoorspelbaarheid, opwinding of stress.
Je moet het gevoel hebben dat er om je heen iets aan het gebeuren is. Daardoor kun je erg rusteloos zijn in
relaties, en als je je verveelt - en dat gebeurt nogal eens - begin je te provoceren. Het ideaalst voor je is dan ook
een relatie die je dagelijks voor nieuwe uitdagingen stelt. Daarnaast heb je een sterke behoefte om je emotionele
energie kwijt te kunnen in groepsactiviteiten. Je partner zal op zijn of haar eentje nooit je behoefte aan stimulatie
kunnen bevredigen. Ongewone woonomstandigheden liggen je uitstekend - bijvoorbeeld in een commune, samen
met een kamergenoot of in het buitenland. Wel is het voor een bevredigend relatieleven onontbeerlijk dat je je
niet langer emotioneel afstandelijk opstelt - het wekt al gauw de indruk dat je niets geeft om degen van wie je
houdt.
EMOTIES - EMOTIES: Onvoorspelbaarheid
Door buitengewone omstandigheden rond je relatie met je familie - vooral met je moeder - en je jeugd meer in het
algemeen ben je emotioneel zeer afstandelijk. Naar alle waarschijnlijkheid kenmerkte je relatie met je moeder zich
door een sfeer van gelijkheid of vriendschap en niet zozeer door traditionele afhankelijkheidspatronen. Enerzijds
heb je je daardoor nooit, zoals voor een kind natuurlijk is, onvoorwaardelijk afhankelijk kunnen voelen en uit
zelfbescherming een afstandelijke houding gecultiveerd. Anderzijds wees je je moeder af zodra ze de traditionele
moederrol probeerde in te vullen. Het gedrag van je moeder kan verder iets onvoorspelbaars gehad hebben - je
wist nooit precies wat ze nu weer zou gaan doen.
Op oudere leeftijd spreid je in emotionele situaties nog steeds deze zelfde neiging om afstand te nemen ten toon.
Je geeft de onbewuste boodschap af dat je zonder dralen je koffers zult pakken zodra er te veel problemen rijzen
en je er geen enkele moeite mee hebt dan maar verder alleen door het leven te gaan. Uiteraard kun je dat, maar
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het betekent dat je relaties nogal eens iets halfslachtigs hebben: je leeft niet helemaal met je partner samen, maar
evenmin helemaal zonder hem of haar. Wanneer je je er eenmaal bewust van wordt dat je hang naar vrijheid en
onafhankelijkheid deels een middel vormt om jezelf te beschermen tegen emotionele pijn, leer je gevoelens van
genegenheid en toewijding met grotere warmte te uiten. Daardoor weer zal je partner zich zekerder voelen en je
toenadering beantwoorden met grotere toewijding van zijn of haar kant.

Maan Driehoek MC
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Houd bij het lezen van de tekst in gedachten dat de harmonieuze aard van dit contact betekent dat je hun
energieën creatief kunt gebruiken, merendeels zonder negatieve effecten.
PRIVÉ - DOELEN: Zielenleven
Je emotionele leven en familiebanden nemen een belangrijke plaats in je leven in. Met betrekking tot je doelen
ben je vaak wisselvallig. Je neigt ernaar je toevlucht te zoeken in het verleden voor een gevoel van zekerheid en
laat je gevoelens dikwijls een doorslaggevende rol spelen in de keuze van je levensrichting. Aan de positieve kant
kan gezegd worden dat je geleid wordt door de krachten van de ziel. Je staat intuïtief in verbinding met het
onbewuste.

Jupiter Transiterend Conjunctie Maan
19-3-2021 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - EMOTIES: Je basis verruimen
In deze transitperiode vormen je gevoelens en emoties een geweldige kracht in je leven. Je hoop en dromen over
de toekomst inspireren je ertoe gedreven actie te ondernemen. Over het algemeen zou je in deze periode een
zekere mate van fortuinlijkheid en geluk moeten hebben bij het realiseren van je grootste dromen. Dat is
vermoedelijk een uitvloeisel van het enthousiasme dat je tentoonspreidt in alles wat je doet. Je mag nu een
expansie van je horizon en een verdieping van je capaciteit om je gevoelens te tonen verwachten. Je komt meer
te weten over het levensmysterie, wat een nieuwe zin aan je bestaan geeft.
Je zou sterk geïnspireerd kunnen worden door een toekomstvisioen van huiselijk geluk, gezin en kinderen. Kijk
echter uit, want in deze periode bestaat beslist ook een tendens tot buitensporigheid. Als je hoopt dat je
emotionele dromen in vervulling gaan, kunnen er zich wellicht zoveel kansen aandienen, dat je domweg geen
keuze kunt maken. Daarnaast is je emotionele ontvankelijkheid op haar piek - je gelooft wat je wilt geloven. Maar
wat de concrete resultaten van deze periode verder ook mogen zijn - zo ze er zijn! -, je komt in ieder geval diep in
contact met je emotionele kracht en doet lonende nieuwe inzichten op.

Mentaliteit
Mercurius In Steenbok Retrograde
Omdat deze planeet bij je geboorte retrograde liep, heb je in de beschreven aangelegenheden een speciale
persoonlijke les te leren. Je zult ervaringen meer op een innerlijk dan op een uiterlijk niveau evalueren.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Organisatorische vaardigheden ontwikkelen
Je bent serieus aangelegd, uit jezelf zorgvuldig en geeft op gezaghebbende toon je mening te kennen. Je houdt er
sterke zienswijzen op na, die je langzaam en overdacht uitspreekt. Als fervente aanhanger van de logica en rede
wil je eerst bewijzen zien voordat je iets controversieels kunt aanvaarden. Anderen vinden mogelijk dat je een
domper op hun ideeën zet. Besef dat er meer is dan de zintuigen kunnen waarnemen. Wanneer je iets ontdekt,
probeer je er met grote toewijding meer over te weten te komen. Voor jou moeten ideeën een hoog praktisch
gehalte hebben; voor onhaalbare dromen heb je weinig tijd. Al met al ben je een door en door eerlijk mens, op wie
men zich kan verlaten.
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Mercurius In 1. Huis
PRIVÉ - MENTALITEIT: Leven en leren
Vermoedelijk heb je iets `kwajongensachtig' over je; in ieder geval zorg je voor leven in de brouwerij in
onverschillig welke sociale situatie. Welbespraakt en gedetailleerd informeer je anderen aan een stuk door over
wat er in je leven gebeurt. Sommigen vinden je misschien een babbelkous, maar voor jou zijn kennis en praten nu
eenmaal je lust en je leven. Je bent zowel fascinerend en goed geïnformeerd als zeer veranderlijk. Constant ben
je onderweg, soms lijk je wel op twee plaatsen tegelijk te zijn. Wel ben je gegeven je door je nooit aflatende
nieuwsgierigheid voortdurend afgeleid door de gebeurtenissen om je heen. Anderen hebben mogelijk de indruk
dat je oppervlakkig bent, maar voor jou is het simpelweg belangrijk om overal bemoeienis mee te hebben.

Mercurius Conjunctie Venus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Diplomatie
Je bent zachtmoedig en gevoelig van aard en streeft ernaar de harmonie in je persoonlijke relaties te bewaren. Je
gaat heel ver om anderen in hun behoeften en eisen tegemoet te komen, misschien wel te ver. In liefdesrelaties is
communicatie de verreweg belangrijkste factor. Dat kan teruggaan op een zeer intieme relatie met een broer of
zus als kind. En ook nu cultiveer je vermoedelijk nog steeds een broederlijke of zusterlijke omgang in je relaties,
waarin spelletjes en speelsheid een belangrijk element vormen. Aangezien mentale stimulatie reusachtig
belangrijk voor je is, verveel je je misschien bij je partner; bij sommigen met dit aspect kan dat een tendens tot
slippertjes inhouden, al is er, mocht het zover komen, zelden sprake van enige kwaadaardigheid. Hoewel
erotische begeerten nauwelijks een motiverende factor voor je zijn, neig je tot flirten - en dat kan je leven
gecompliceerder maken dan je zou wensen.

Mercurius Halfvierkant Mars
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Je mag verwachten dat deze invloed verborgen blijft en slechts af en toe zijn werking laat gelden - die negatief is,
vooral wat sociale kwesties en het gevoel van eigenwaarde betreft.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Scherpte
Je raakt nogal eens in ruzies verwikkeld en staat er zelden bij stil dat je misschien zelf wel eens ongelijk zou
kunnen hebben. Dit strijdlustige gedrag gaat vermoedelijk terug op conflicten in je jeugd met broers, of misschien
met je vader. Je bent toentertijd tot de conclusie gekomen dat aanvallen de beste verdediging is. Niettemin
ontstaan er later in het leven moeilijkheden doordat je openhartige en directe manier anderen het gevoel geeft dat
je hen aanvalt. Besef dat je niet altijd hoeft te vertellen wat je vindt. Je verfoeit het zelf om gecommandeerd te
worden, probeer daarom niet je hetzelfde te gedragen tegenover anderen. Geef ze de tijd om zich uit te spreken
zonder te interrumperen en onderdruk je kritiek en geneigdheid tot ruzie maken. Vrouwen met dit aspect voelen
zich vaak aangetrokken tot tamelijk scherpe mannen met een mogelijk dubieuze moraal, of tot eerder
ruziezoekerige typen; dit is een projectiemechanisme dat op innerlijke conflicten bij zichzelf berust. Mannen
behouden veelal iets adolescents en kunnen soms doen alsof ze alles weten.
Voor beide geslachten is het belangrijk om het kalmer aan te doen, anders kan het zenuwstelsel er schade van
ondervinden. Wanneer je erin slaagt je immense energie te kanaliseren in creatieve, plezierige projecten, kun je
een heleboel bereiken.

Mercurius Conjunctie Saturnus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Mentale discipline
Je bent overgevoelig waar het je intelligentie betreft en neigt ernaar tweemaal zo hard te werken om jezelf en
anderen te bewijzen dat je intellectuele eisen aankunt. Daar je zoveel moeite besteedt aan het verbeteren van je
verstandelijke capaciteiten, zou je een expert kunnen worden op het door jou gekozen terrein. In persoonlijke
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relaties kun je zeer defensief worden wanneer je verkeerd wordt begrepen, en in situaties waarin je een ander
probeert te begrijpen, kun je verstandelijk geblokkeerd raken doordat je het proces vanuit een te groot
zelfbewustzijn benadert. Je relaties zouden aanzienlijk verbeteren als je je in dit opzicht meer wist te ontspannen.
Je geeft het niet snel toe wanneer je iets niet begrijpt, wat tot een escalerende situatie van misverstanden kan
leiden. Verder hecht je overdreven aan details en kunt frustrerend pedant zijn, terwijl je vormelijke stijl geestelijke
spontaniteit belemmert. Veel van de problemen rond je communicatie verbeteren na je dertigste, wanneer je leert
dat communiceren geen competitie is, maar een twee kanten op gaand proces, waarin beide partijen profijt
hebben van het wederzijds begrip.
DE GEEST - MENTALITEIT: Mentale discipline
Als kind heb je vermoedelijk een aantal ervaringen opgedaan die je vertrouwen in je geestelijke capaciteiten
hebben ondermijnd. Het kan te maken gehad hebben met broers of zussen die het op school beter deden dan jij of
met gebeurtenissen op school met leraren of andere leerlingen, waarbij je je geestelijk voor schut gezet of
belachelijk gemaakt voelde. Wat het verder ook geweest mag zijn, de angst dat je iets niet begrepen hebt kan je
nu mentaal blokkeren, waardoor je dichtklapt in je communicatie. Het feit dat je te zeer je best doet om iets te
begrijpen, kan verder betekenen dat je op de keper beschouwd niet echt leert.
Sommigen met dit aspecten raken in paniek zodra er geestelijke eisen aan hen gesteld worden; anderen
ontwikkelen een verbazingwekkende zelfdiscipline en vastberadenheid om vooruitgang met hun educatie te
boeken. Soms wordt een vervolgopleiding afgebroken omdat men geen vertrouwen in een goede afloop heeft. In
het laatste geval pak je mogelijk het studeren weer op wanneer je eenmaal de dertig gepasseerd bent. Wel
bestaat het gevaar dat je informatie verzamelt en feiten en cijfertjes leert zonder er verder nut van te hebben.
Door een te grote concentratie op de details zou je bovendien door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Op
een bepaald punt is het belangrijk om de theorie de theorie te laten en wat je geleerd hebt in de praktijk te
brengen. Wanneer je er eenmaal in slaagt je gebrek aan vertrouwen in je geestelijke vermogens te overwinnen,
kun je een toonbeeld van helderheid en mentale efficiëntie worden.

Mercurius Conjunctie Neptunus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Aanvoelend vermogen
In intieme relaties ben je fijn afgestemd op wat je partner denkt. Je kunt gedachten lezen en denkt daardoor vaak
van tevoren al te weten wat iemand anders gaat zeggen. Hoewel dat inderdaad dikwijls zo is, kunnen er
problemen ontstaan door een neiging om, enerzijds, wat je zegt dusdanig aan te passen, dat het aansluit bij wat
de ander volgens jou verwacht en, anderzijds, gedachten en ideeën te verzwijgen die volgens jou toch niet in
goede aarde zouden vallen. Als deze gewoonte te lang wordt voortgezet, begin je misschien in een andere wereld
te leven - geïsoleerd en verkeerd begrepen. Doe daarom je best om je communicatie te verbeteren en zeg wat je
echt vindt en op het hart hebt. Je bent overgevoelig voor prikkels uit de omgeving - vooral geluiden - en je partner
vindt misschien dat je in dit opzicht overreageert of te kritisch bent. Misschien wel, misschien niet, in ieder geval
heb je, om goed te kunnen functioneren, behoefte aan een vredige omgeving.
DE GEEST - MENTALITEIT: De gedachten verhelderen
Hoogstwaarschijnlijk heb je in het eerste deel van je leven tal van moeilijkheden ondervonden in verband met
waarheid en leugens. De sfeer thuis werd vermoedelijk gekenmerkt door een tendens om kwesties te verdoezelen
en discussie uit de weg te gaan. Je bezit een wonderbaarlijke verbeelding, en hoewel dit op zichzelf een heerlijk
talent is, neig je ernaar de waarheid te verdraaien, wat mogelijk weinig gewaardeerd werd door je familie.
Bovendien heb je als kind geleerd dat je beter niet al te openhartig kunt zijn. Mogelijk gaf je aan de innerlijke
wereld van je fantasie de voorkeur boven de buitenwereld der realiteit. In het nauw gedreven kun je liegen als de
beste - en dat komt deels doordat je simpelweg alle onplezierigheden wilt vermijden.
Het is essentieel dat je de aan oneerlijkheid klevende gevaren omzeilt door je aan strikte normen te houden.
Verzuim je dat, dan zul je meegezogen worden in een spiraal van verzinsels en verlies je mogelijk uiteindelijk alle
realiteitsbesef. Door geestelijke zuiverheid na te streven kun je je buitengewone talenten ontplooien. Deze kunnen
van poëtische verbeelding tot helderziende gaven reiken.
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Jupiter Transiterend Conjunctie Mercurius
11-2-2020 -> 12-1-2021

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - MENTALITEIT: De contacten verruimen
Dit is een periode van toegenomen intellectuele nieuwsgierigheid, wat zich op tal van gebieden van je leven kan
weerspiegelen. Onder deze transit verslind je vermoedelijk boeken en televisieprogramma's teneinde je diepe
behoefte aan kennis te bevredigen. Een belangrijk proces is nu tevens dat je alle draden van de informatie die je
verzamelt samenweeft in één totaal kleed, zodat je een zinvol patroon kunt ontwaren in alle details om je heen.
Dit is een tijd om in beweging en onderweg te zijn en je geest te laten bevruchten door contacten met een
rijkgeschakeerd palet van personen met uiteenlopende levensbeschouwingen. Waarschijnlijk borrel je nu van de
ideeën - zet ze op papier of draag ze uit voor een groter publiek. Besef echter dat, hoewel dit over het algemeen
een optimistische periode is, er tevens (of juist!) een risico bestaat dat je je gevoel voor proporties verliest, vooral
als je naar piekeren of fantaseren neigt. Wees je bewust van het vermogen van de geest om de toekomst te
scheppen en probeer daarvan uitgaande je gedachten in constructieve kanalen te leiden.

Saturnus Transiterend Conjunctie Mercurius
13-3-2019 -> 9-1-2021

19

20

21

22

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Mentale zelfdiscipline
In deze periode word je door meer dan je gewone portie zorgen geplaagd. Er dienen talloze praktische kwesties
opgelost te worden, en er zit niets anders op dan ze één voor één bij de kop te pakken en je erop te concentreren.
Het is belangrijk dat je je tijd efficiënter organiseert. Met name rijzen er problemen op communicatief vlak. Dit is
de tijd om deze kwesties aan te pakken en er praktische oplossingen voor te zoeken.
Als je je onzeker over je intellectuele capaciteiten voelt, of denkt dat je de noodzakelijke training mist voor wat je
wilt doen, zou je nu stappen moeten ondernemen om daarin verbetering te brengen. Besteed meer tijd aan het
praten met en luisteren naar je partner - er zijn kwesties die hoognodig opgelost dienen te worden. Er kunnen
verder problemen ontstaan in relaties met broers en zusters of met buren; met geduld en toewijding zul je er
nochtans duurzame oplossingen voor kunnen vinden. Stel orde op zaken in je dagelijks leven en verwezenlijk
creatieve dromen!

Uranus Transiterend Vierkant Mercurius
1-1-2019 -> 27-2-2019

19

20

21

22

Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Nieuwe communicatiegrenzen
In deze inspirerende periode zou je alle kansen moeten aangrijpen om te breken met activiteiten die je vervelen.
Het is tevens gunstig om te beginnen met het leren van nieuwe dingen die je up-to-date met moderne trends
houden. Het borrelt in je hoofd van de inventieve ideeën - zoek mensen met wie je erover kunt praten. Je hebt
nauwelijks geduld met personen met onwrikbare ideeën en opvattingen en wellicht voel je een drang om door
provocatie anderen op andere gedachten te brengen. Vanzelfsprekend kan deze ongeduldigheid voor spanningen
Registered: JAAP SPIERING

www.world-of-wisdom.com

Pagina 12

en misverstanden in je relatieleven zorgen. Het beste kun je daarom contact zoeken met mensen die openstaan
voor je visies.
De tijd gaat snel in deze periode, temeer omdat je waarschijnlijk veel rondtrekt en reist en mensen ontmoet.
Voorzie jezelf van nieuwe vervoersmogelijkheden - koop een auto of spring op het vliegtuig. Ontwikkel je
talentalent en stort je op nieuwe technologische ontwikkelingen, vooral op communicatief vlak. Neem deel aan
bewustzijnsverruimende cursussen en dergelijke of sluit je aan bij op het fundamentele georiënteerde
bewegingen. Er zijn maar weinig perioden in je leven dat je geestelijk zo openstaat voor radicaal nieuwe ideeën.

Pluto Transiterend Conjunctie Mercurius
11-3-2019 -> 31-12-2021

19

20

21
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Achterhaalde ideeën vervangen
In deze periode sta je onder grote psychologische druk. Eén van de hoofdproblemen is dat je geobsedeerd wordt
door bepaalde kwesties, maar wat je ook onderneemt, het kan geen einde maken aan je gepieker en
zorgenmakerij. Wees je evenwel bewust van het proces dat zich op een dieper niveau afspeelt: er wellen nu
sterke nieuwe mentale krachten in je op, die, indien ze niet constructief gekanaliseerd worden, de destructieve
bron van angsten worden. Door deze mentale energie te kanaliseren in nieuwe leergebieden, vooral op het terrein
van het occultisme en de psychologie, zul je verbazingwekkende talenten bij jezelf ontdekken, die de bron voor
succes later kunnen vormen.
Ontdoe je nu van oude ideeën en overtuigingen - hun tijd is voorbij. Leraren, vrienden of broers en zussen die je
geestelijk diepgaand beïnvloed hebben, hebben hun nut voor je gehad. In je persoonlijke relaties bestaat het
gevaar dat je in eindeloze en vruchteloze discussies verwikkeld raakt. Als je merkt dat jullie tot diep in de nacht
zitten te praten om problemen in de relatie op te lossen, stop er dan mee. Deze discussies - of kruisverhoren leiden er alleen maar toe dat je partner het allemaal doodvermoeiend vindt en zich uiteindelijk lange tijden
achtereen in stilzwijgen hult. Zoek andere, creatievere manieren voor het kanaliseren van je mentale energieën!

Waarden
Venus In Waterman Retrograde
Ten gevolge van de relatieve positie van deze planeet ten opzichte van de Zon en Aarde lijkt hij achterwaarts te
lopen. Dat zou je bedachtzamer of introverter kunnen stemmen op het desbetreffende terrein.
PRIVÉ - WAARDEN: Vrijheidslievendheid
Vriendschappen zijn heilig voor jou. In je persoonlijke relaties is het ook belangrijker om vrienden te zijn en
dezelfde idealen te delen dan verteerd te worden door hartstocht. In een verstikkende relatie zou je kapot gaan.
Soms wek je echter de indruk dat je wel heel erg koeltjes en afstandelijk in de liefde bent, wat je partner van je
zou kunnen doen vervreemden. Mannen met deze planeetstand voelen zich veelal aangetrokken tot
onconventionele vrouwen, mogelijk afkomstig uit een ander land of andere sociale geleding. Vrouwen zijn vaak
erg geëmancipeerd. Bij deze stand is dikwijls sprake van romantische ontmoetingen onder exotische
omstandigheden. Verder functioneert de relatie meestentijds het beste, wanneer de partners door externe
omstandigheden regelmatig enige tijd uit elkaar zijn. Een element van onvoorspelbaarheid komt de relatie nu
eenmaal zeer ten goede.

Venus In 1. Huis
PRIVÉ - WAARDEN: Een harmonieuze omgeving scheppen
Je hecht zeer aan je persoonlijke verschijning en streeft ernaar innerlijke harmonie in balans te brengen met een
innemend gedrag naar buiten toe. Sommigen vinden misschien dat je, met je neiging om alle plooien glad te
strijken en je charme in de strijd te werpen, enigszins manipulatief bent, maar ze mogen niet vergeten dat het
behagen van anderen je nu eenmaal na aan het hart gaat. Maar het is even belangrijk voor je om het gevoel te
hebben dat men je, in ruil daarvoor, waardeert en mag. Je romantisch leven zal de nodige ups en downs kennen,
aangezien relaties de lakmoesproef zijn waaraan je je vooruitgang afmeet. Je bent je scherp bewust van wat
anderen van je vinden en al snel gekrenkt in je ijdelheid. Je vindt het vreselijk wanneer iemand je niet mag en
compenseert het vaak door je wat al te lief voor te doen. Wil je gelukkig worden, ontwikkel dan het vermogen
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om... van jezelf te houden!

Venus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 10: "Mercurius Conjunctie Venus"

Venus Sextiel Mars
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
PRIVÉ - WAARDEN: Genieten
Aangezien Mars en Venus het mannelijke resp. vrouwelijke archetype belichamen, brengt hun combinatie een
sterke behoefte aan het oplossen van de dilemma's tussen de seksen. Harmonieuze contacten tussen de twee
planeten geven een groter gemak in dit opzicht, terwijl disharmonieuze aspecten en de inconjunctie voor
buitengewoon moeilijke uitdagingen stellen. Vaak is verwarring over de seksuele rol hier het gevolg van de indruk
die de ouders wekten met betrekking tot hun liefdesleven, vooral als er sprake was van overspel. Vrouwen met dit
aspect ervaren dikwijls een schril contrast tussen de eisen van hun vrouwelijkheid en die van hun seksualiteit; in
extreme gevallen zien ze in de man een primitieveling, die louter en alleen op seksuele bevrediging uit is. Feitelijk
geeft de vrouw zelf sterke seksuele signalen af, maar wordt in de war gebracht door de reacties die ze erop
ontvangt, niet wetend of ze het initiatief moet nemen (een dame doet dat niet) of passief moet blijven. De paradox
is dat vrouwen met dit aspect sterke mannelijke trekken hebben en het misschien afwijzen dat de man het initiatief
neemt. Mannen met dit aspect hebben op hun beurt soms eerder vrouwelijke trekken en moeite met het nemen
van het initiatief.
Hoe dan ook speelt de erotiek evenwel een belangrijke rol. Er bestaat een sterke tendens tot seksuele
verwikkelingen, die stabiele relaties kunnen bedreigen. Beide geslachten hebben moeite met het integreren van
liefde met passie en begeerte - wanneer moet je teder en geaffectioneerd zijn, wanneer je eigen weg gaan?
Wanneer gehecht, wanneer ongehecht? Wanneer kuis, wanneer je lichaam het laten overnemen? Wanneer je
eenmaal een evenwicht daartussen vindt, bestaat er een grote kans op zowel lichamelijk als geestelijk
bevredigende relaties.

Venus Inconjunctie Jupiter
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Het contact tussen deze twee planeten betekent dat je ernaar neigt op de beschreven gebieden over te
compenseren door te behulpzaam te zijn. Daardoor moedig je onbewust anderen ertoe aan van je te profiteren.
PRIVÉ - WAARDEN: Fortuinlijkheid
Je bent van nature zeer liefdevol en romantisch, waaraan zowel voordelen als problemen verbonden zijn. Vaak
word je verliefd op de liefde zelf en heb je er moeite mee in een stabiele relatie tot rust te komen ten gevolge van
je honger naar romances en emotionele stimulatie. Je bent een geweldige minnaar of minnares, en onder je
aandacht komt je beminde tot bloei. De tendens bestaat dat je je aangetrokken voelt tot iemand uit een andere
cultuur of een ander land - mogelijk doordat je ernaar verlangt je emotionele horizon te verbreden. Bij dit aspect
wordt er verder nogal eens getrouwd met een partner uit een hogere maatschappelijke geleding. De belangrijkste
waarde voor je in een relatie is intellectuele of culturele stimulatie. Je moet je partner kunnen respecteren om zijn
of haar intelligentie. Een vrouw met dit aspect heeft een grote behoefte aan aandacht en tekens van appreciatie
en waardeert vooral de mentale stimulatie die de partner kan geven. Een man met dit aspect heeft een sterke
honger naar het andere geslacht, en hoewel intelligentie zeker ook belangrijk is, valt hij dikwijls toch voor
exotische of knappe vrouwen. Trouw is wellicht niet je sterkste punt. Daar staat tegenover dat je waarschijnlijk
vroeger of later je morele waarden inzake de liefde zult aanscherpen.
LIEFDE - WAARDEN: Fortuinlijkheid
Het thema liefde en romantiek speelt een overheersende rol in je leven. Intimiteit op jonge leeftijd met een zus, of
een sterk besef van de liefdesrelatie tussen je ouders, kan de grondslag vormen waarop je je eigen romantische
verwachtingen baseert. Misschien was je moeder van het romantische type; ze kan veel gereisd hebben of had
wellicht uitgesproken culturele of artistieke interesses. Zo ja, dan kan ze een buitensporige visie op liefde en
relaties gekoesterd hebben en in je het verlangen gewekt hebben om je te goed te doen aan een cornucopia van
romantische begeerten.
Hoe dan ook merk je later in je eigen relaties dat ze niet geheel kunnen beantwoorden aan je opgeblazen
verwachtingen. Het is belangrijk om in dezen realistisch te zijn, aangezien de eerste romantiek en glamour nu
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eenmaal veelal slechts van korte duur zijn. Intellectuele groei en wederzijdse stimulatie door gezamenlijke
interesses en reizen kunnen je daarentegen blijvend voldoening schenken. Je kunt een geweldige warmte en
passie in een relatie inbrengen en bent vermoedelijk zeer gevend - maar het is verstandig om te bedenken dat je
partner vermoedelijk niet in staat is in dezelfde mate liefde terug te schenken. Spirituele of religieuze waarden
kunnen op oudere leeftijd een belangrijke plaats in je leven innemen.

Venus Halfsextiel Uranus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Je mag verwachten dat het contact tussen deze twee planeten een zwak positief effect heeft, al blijft de invloed
ervan vrij subtiel.
PRIVÉ - WAARDEN: Ontraditionele relaties
Het belangrijkste kenmerk van je liefdesleven is je verlangen naar opwinding en het onvoorspelbare, gepaard
gaand aan een rusteloosheid waardoor je gegrepen wordt wanneer je relaties je geen kans op persoonlijke
ontwikkeling bieden. Je neigt ernaar relaties aan te gaan met mensen uit het buitenland, een andere cultuur of een
ongebruikelijke omgeving - anders gezegd, met iemand die een spannend element in je leven kan brengen. Vaak
ook zul je in de situatie verkeren dat je ervoor kiest niet feitelijk met een partner samen te wonen. Je bewaart
liever je onafhankelijkheid - vooral waar het de vrijheid om je eigen vrienden te hebben betreft - en streeft ernaar
de spanning in de liefde te bewaren door periodieke ontmoetingen, die je nimmer aflatende behoefte aan
opwinding kunnen bevredigen. In het extreme geval bedrijf je `luchthavenliefde' - kortstondige maar opwindende
relaties met iemand uit een ander deel van de wereld. Op die manier vermijd je het je emotioneel te binden. Wil je
een meer permanente of stabiele relatie, of als je je zekerder wilt voelen bij je partner, dan is het evenwel
onontkoombaar dat je je emotioneel dieper bindt.
LIEFDE - WAARDEN: Ontraditionele relaties
Inzake relaties spreid je een tamelijk originele houding ten toon. Vermoedelijk gaat dat terug op hoe je op jonge
leeftijd de relatie tussen je ouders ervaren hebt, of anders misschien op een ongebruikelijke verhouding met een
zus of een onconventionele band met een andere vrouw. Je jeugd kan zich gekenmerkt hebben door gemengde
boodschappen betreffende je eigen seksuele identiteit - dochters zijn wellicht aangemoedigd een mannelijke stijl
te ontwikkelen en zoons een vrouwelijke. In het liefdesleven van je ouders was mogelijke sprake van plotselinge
scheidingen. Wat het ook geweest mag zijn, ten gevolge van je jeugd neig je er in ieder geval naar zeer
afstandelijk en koel te zijn in de expressie van liefde. Instinctief anticipeer je op een plotselinge verbreking van
emotionele banden. Op jonge leeftijd heb je daarom geleerd je eigen weg te gaan.
Later in het leven bewerkstelligt dit onvermogen om je ten volle te geven aan een emotionele band afstand in je
liefdesleven. Je geeft de onbewuste boodschap af dat je het ook wel zonder je partner kunt redden. Dat kan echter
precies leiden tot de plotselinge scheiding die je innerlijk zo hoopt te vermijden. Als een potentiële partner niet het
idee heeft dat je voldoende toegewijd bent, zal hij of zij aan je deur voorbijgaan. Met je romantische signalen trek
je tevens mensen aan die geen intentie hebben om zich echt te binden en zich voorstellen dat ze een `verlichte'
(ongebonden) relatie met je kunnen hebben. Door opwindende sociale banden met boeiende mensen te cultiveren
kun je je behoefte aan stimulatie bevredigen, iets waarin één enkele relatie nooit kan voorzien. Het is niet je
bestemming om gebonden te zijn door traditionele huwelijksconcepten - door je persoonlijke voorbeeld kun je
laten zien dat er tal van alternatieven voor conventionele relatievormen bestaan.

Venus Vierkant MC
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
In je horoscoop bestaat disharmonie tussen deze twee planetaire invloeden; het zal zich weerspiegelen in veel
strijd, zowel in jezelf als in de buitenwereld.
PRIVÉ - DOELEN: Schoonheid manifesteren
Je hebt er alles voor over om een gerieflijke leefstijl te leiden en te bewaren. Daarnaast mag je op een fijnzinnige
artistieke smaak bogen - zowel wat de inrichting van je woning betreft als de stijl waarmee je je carrière najaagt.
Op z'n slechtst hel je over naar een leventje van weelde en duurdoenerij, op z'n best weet je een harmonieuze en
vredige sfeer te scheppen.
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Jupiter Transiterend Conjunctie Venus
19-4-2020 -> 26-2-2021

19

20

21

22

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - WAARDEN: Zegeningen
Dit is een romantische periode par excellence, zodat je mag verwachten dat hartsaangelegenheden nu de
prioriteit krijgen. Als je al een relatie hebt, zal je behoefte om liefde te geven en te ontvangen uitermate sterk zijn;
neem dus de tijd om je aan je emotionele en erotische verlangens over te geven. Maar kijk uit: terwijl de kracht
van romantische en seksuele aantrekking extreem sterk is, is anderzijds de morele discipline onder deze transit
zonder meer zwak. Het is dan ook belangrijk om de behoeften van het hart goed af te wegen tegen andere
emotionele kosten. Soms is het koesteren van en toegeven aan de behoefte aan liefde belangrijker dan wat
verder ook, op andere momenten niet. Laat je leiden door je idealen over rechtvaardigheid.
Dit is een fantastische tijd om te reizen - en mocht je op zoek zijn naar een partner, dan bestaat er een gerede
kans dat je deze in vreemde streken vindt, of anders misschien op een plaats van culturele of intellectuele
bedrijvigheid. Hoogstwaarschijnlijk val je in deze periode niet voor iemand om lichamelijke redenen alleen - je
verlangt naar een partner die je intellectueel kan stimuleren en je begrip van het leven en de genoegens ervan
kan verruimen. Als je neigingen in creatieve richting hebt, kan dit een prachtige tijd zijn, omdat je inzicht in de
esthetische krachten van de natuur verwerft; je neemt de in alle dingen inherente schoonheid waar en ervaart die
schoonheid als een manifestatie van de waarheid.

Saturnus Transiterend Conjunctie Venus
12-3-2020 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - WAARDEN: Gevoel van eigenwaarde opbouwen
Je mag onder deze transit tal van uitdagingen in je persoonlijke relaties verwachten. Hoe groot is je binding?
Kunnen je affecties de tand des tijds weerstaan? In deze periode zullen weinig beduidende relaties het niet
redden, simpelweg omdat je naar je gevoelen geen tijd te verspillen hebt aan romantische verwikkelingen die toch
niet gemeend zijn of geen kans van slagen hebben. Degenen met een duurzame relatie zullen een beproevende
tijd doormaken - de oude clichés en liefdesbetuigingen volstaan niet langer. Mogelijk is er een hernieuwde
intentieverklaring van de partners vereist; in ieder geval zouden jullie nu meer tijd samen moeten doorbrengen.
Met de liefde en romantiek loopt het onder deze transit geenszins van een leien dakje - en misschien is het zelfs
ook beter om alleen te blijven en, in plaats van bevestiging te zoeken in liefdesaffaires, te werken aan je innerlijke
gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in jezelf. Hoe dan ook hoef je nu beslist geen verzekeringen van liefde
van anderen te verwachten, zodat het geen zin heeft om tijd te verspillen aan terloopse relaties - op je eentje ben
je beter af. Het is een tijd van geven, maar niet van ontvangen. Evenzo schenkt nu kwaliteit als tegengesteld aan
kwantiteit je bevrediging, terwijl je leert waarderen wat je hebt in plaats van wat je niet hebt. Dat geldt even goed
voor materiële zaken - je kunt beter zonder doen dan te verlangen naar dingen die je op de keper beschouwd toch
niet echt bevredigen.
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Uranus Transiterend Vierkant Venus
18-4-2019 -> 23-4-2021

19

20

21

22

Deze periode van spanning en drastische verandering kan het sterkst uitwerken in je privé- dan wel werkend
leven. Benut de tijd om broodnodige veranderingen aan te brengen.
PRIVÉ - WAARDEN: Een nieuwe sociale omgeving
In deze periode kunnen zich radicale veranderingen in je persoonlijke relaties voordoen. Als je vrij en ongebonden
bent, zul je haast wel zeker in een of andere ontraditionele romance verwikkeld raken. Omdat je een sterke
behoefte hebt aan een relatie die elkaar de vrijheid laat, en omdat je in de liefde naar onvoorspelbaarheid en
opwinding verlangt, zou je een verhouding kunnen beginnen met iemand uit een radicaal ander land of een
volstrekt andere leeftijdsgroep of cultuur, of met iemand die een buitenstaander in de maatschappij is. Misschien
kies je ervoor alleen te leven en je partner slechts in de weekends te zien. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat in
deze periode begonnen liefdesaffaires duurzaam zijn, is het belangrijkste dat je emoties en erotische gevoelens
erdoor gewekt en gestimuleerd worden.
Doordat je voor je pas ontdekte behoefte aan autonomie en onafhankelijkheid probeert op te komen, kunnen, als
je momenteel een vaste relatie hebt, de vonken ervan af vliegen. Als je je verveeld voelt met je partner en naar
verandering verlangt, probeer dan echter desalniettemin te vermijden dat je te impulsief handelt en streef ernaar
begrip te hebben voor de angst van je partner. Hoewel je behoefte aan een vernieuwing in je relatieleven en meer
sociale betrokkenheid geen ruimte voor concessies laat, kun je altijd, als je je relatie op prijs stelt, minimaal toch
je best doen om je partner meer gerust te stellen. Als hij of zij je nieuwe interesses niet deelt, zoek dan een groep
die je kan inspireren. Dit is een voortreffelijke periode voor betrokkenheid bij bewustzijnsverruimende groepen.
Het is tevens een goede tijd voor het ontplooien van creatieve en esthetische impulsen. Liefdesaffaires maken nu
heftige gevoelens los, maar krijgen zelden een duurzaam karakter. Er bestaat een tendens dat je korte, intense
ontmoetingen - vaak op luchthavens - hebt en daarna terugkeert naar de kalme wateren van je privé-leven. In
geval van een zwakke relatie dreigt in deze periode een scheiding.

Drijfveren
Mars In Boogschutter
PRIVÉ - DRIJFVEREN: Je horizon verbreden
Je bent van nature uiterst actief - misschien zelfs wel hyperactief - en spreidt een geweldige geestdrift ten toon;
daardoor kun je erg overredend zijn. Deze rusteloosheid kan anderzijds betekenen dat je nogal eens eenmaal
begonnen dingen niet afmaakt en soms simpelweg te veel dingen tegelijk onder handen hebt. Gedreven ben je
erop uit de zin van dingen te doorgronden - concrete resultaten doen er dikwijls minder toe voor jou. Mannen met
deze Mars-stand vinden het vreselijk om in hun relatie beknot te worden. Ze zoeken een partner die hun ofwel de
vrijheid laat om op ontdekkingstocht de wereld in te trekken of die - beter nog - hen vergezelt op hun queeste naar
opwinding en inzicht. Vrouwen met deze stand vallen op intelligente mannen; ze zoeken een partner die hun
intellectuele horizon kan verbreden. Mogelijk ook hebben ze een relatie met een buitenlandse man. Voor beide
geslachten is het essentieel dat ze naar een opwinding belovende toekomst kunnen uitkijken, anders sluipt er
verveling binnen in de relatie. Hoewel intellectuele stimulatie en vrijheid belangrijke ingrediënten zijn voor een
harmonieus relatieleven, bestaat er ook een tendens tot eigengereidheid en ruzie maken. Met name vrouwen
kunnen nogal eens vertoornd raken, wanneer ze vinden dat de partner zich minder intelligent toont dan ze denken
te mogen verwachten. Aangezien dat niets anders dan projectie is, is het belangrijk dat beiden hun eigen heilige
graal najagen.

Mars In 11. Huis
PRIVÉ - DRIJFVEREN: Sociale agitatie
Het wel en wee van je vrienden gaat je na aan het hart. Vurig loyaal ben je bereid met gelijkgestemden schouder
aan schouder te vechten voor een gemeenschappelijke zaak. Niettemin ondervind je de nodige problemen in je
sociale kring - misschien doordat je te scherp je mening vertelt, misschien doordat je iets van een outsider hebt.
Van sociale aardigheden moet je niets hebben, integendeel, je wakkert in groepen vaak eerder de onvrede aan.
Verder heb je een zwak voor enigszins onbehouwen mensen, die je kunt vertrouwen om hun eerlijkheid en
directheid. Je zou een dynamische rol in een groep kunnen spelen, wellicht in verband met een sport of activiteit
in de buitenlucht. Over het algemeen zul je je het prettigst voelen in het gezelschap van mannen. Vrouwen met
deze planetaire invloed voelen zich misschien vaak seksueel aangetrokken tot een vriend; mannen zullen er
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veelal de voorkeur aan geven samen met hun vrienden te zijn, aangezien ze zich door een intieme relatie te
beknot kunnen voelen.

Mars Halfsextiel Zon
Lees s.v.p. pagina 2: "Zon Halfsextiel Mars"

Mars Halfvierkant Mercurius
Lees s.v.p. pagina 10: "Mercurius Halfvierkant Mars"

Mars Sextiel Venus
Lees s.v.p. pagina 14: "Venus Sextiel Mars"

Jupiter Transiterend Conjunctie Mars
1-1-2019 -> 11-10-2019

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - DRIJFVEREN: Laaiend enthousiasme
In deze transitperiode krijg je vleugels door een nieuwe resoluutheid en zin om je energie te investeren in het
realiseren van wat je verder ook wilt. Je verfijnt je doelbewustheid en beseft het belang van het ondernemen van
actie. Je hervonden levenslust kan zich manifesteren in het verruimen van je horizon door reizen, het aannemen
van nieuwe intellectuele uitdagingen en een grotere aandacht voor je lichaam, bijvoorbeeld in de vorm van
lichaamsbeweging en training. En zeker ook als erotische wapenfeiten - in deze periode neemt de libido scherp
toe. Mannen zullen zich in toegenomen mate bewust zijn van een drang om zichzelf en hun mannelijkheid te
bewijzen. Het kan zich uiten als een begeerte om de affecties en het lichaam van een geschikte prooi voor zich te
winnen.
Maar ook vrouwen worden zich in toenemende mate bewust van seksuele behoeften en de aantrekkingskracht
van de andere sekse. Ze zijn bereid het initiatief te nemen. Niettemin is en blijft het verlangen naar intellectuele
stimulatie in deze periode voor hen het belangrijkste aantrekkende element. Ze beschouwen een relatie
bovendien eerder als een kans om hun persoonlijke horizon te verbreden en meer over mannen en het leven in
het algemeen te leren. Maar hoe dan ook is dit een periode van groter inzicht in het lichaam - inbegrepen een
toegenomen bewustzijn van gezondheid en het spierstelsel, alsmede van de eigen seksualiteit.

Jupiter Transiterend Vierkant Mars
13-5-2021 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Lees s.v.p. pagina 18: "Jupiter Transiterend Conjunctie Mars"

Uranus Transiterend Conjunctie IC
23-1-2019 -> 28-1-2021

19

20

21

22

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - FUNDAMENTEN: Zigeunerleven
Onder deze transit kunnen zich radicale veranderingen in je huiselijke omgeving voordoen. In het extreme geval
verhuis of emigreer je zelfs. Of misschien pendel je heen en weer tussen twee verblijfplaatsen. Verwacht niet je in
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deze periode te kunnen settelen. Probeer daarentegen met volle teugen te genieten van de voordelen van een
nomadische leefstijl - zonder bindingen en in absolute vrijheid. Ten aanzien van je relatieleven en familierelaties
bestaat gedurende deze tijd hoogstwaarschijnlijk onzekerheid. Demonstreer je emotionele onafhankelijkheid door
je te bevrijden van sentimentele banden die hun nut verloren hebben. Ben je nog jong, dan betekent dit dat je weg
trekt bij je familie; ben je gelukkig getrouwd, dan kan het betekenen dat jullie verhuizen of enkele maanden naar
een exotische streek afreizen.
Hoe dan ook voltrekken zich veranderingen in de huiselijke sfeer. Het wachtwoord voor deze periode is vrijheid
van verplichtingen. Laat je nu niet inperken door een hypotheek. Dit is tevens een periode waarin je tot groter
inzicht komt in onbewuste emotionele invloeden en gehechtheden die tot dusver je groei belemmerd hebben. Je
wordt je zeer bewust van emotionele energieën. Mogelijk ook neem je deel aan een collectief gebeuren waardoor
je nieuwe inzichten verwerft in de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Dit is een zeer geschikte
periode voor een experimentele leefwijze, een autonome energievoorziening in huis en afstemming op collectieve
trends in je geboorteland.

Wijsheid
Jupiter In Kreeft Retrograde
Lees s.v.p. pagina 1: "Jupiter In Kreeft Retrograde"

Jupiter In 7. Huis
Lees s.v.p. pagina 1: "Jupiter In 7. Huis"

Jupiter Oppositie Zon
Lees s.v.p. pagina 3: "Zon Oppositie Jupiter"

Jupiter Driehoek Maan
Lees s.v.p. pagina 7: "Maan Driehoek Jupiter"

Jupiter Inconjunctie Venus
Lees s.v.p. pagina 14: "Venus Inconjunctie Jupiter"

Jupiter Oppositie Saturnus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Dit aspect wijst op een sterke polarisatie in je horoscoop en moeite met het integreren van de principes in kwestie.
Er kan sprake zijn van reizen en scheiding in verband met de hieronder beschreven principes.
PRIVÉ - WIJSHEID: Evenwichtig enthousiasme
Wanneer deze invloed zich positief manifesteert, kun je om je heen een omgeving scheppen die blaakt van
vertrouwen en zekerheid over de toekomst. In moeilijke omstandigheden kun je je echter diep wanhopig voelen
ten aanzien van wat de toekomst voor je in petto heeft. Dat is vooral sterk met betrekking tot je behoefte om aan
de verwachtingen van de samenleving en degenen in je naaste omgeving te voldoen. In je stemmingen
schommel je heen en weer tussen optimisme en pessimisme. Je maakt je er grote zorgen over of je wel de
noodzakelijke training of ervaring bezit om je ambities te verwezenlijken. Vanzelfsprekend heb je profijt van
trainingscursussen die je vaardigheden verbeteren, maar dan nog word je geplaagd door knagende twijfel aan je
competentie en intelligentie. Het is precies deze onzekerheid die tot grote persoonlijke ontwikkeling leidt,
aangezien je er constant naar streeft je kennis en inzicht te vergroten. Je kunt nogal dominerende opinies hebben,
en het loont de moeite om je af te vragen of ze wel echt je eigen meningen zijn. In je zienswijzen laat je je vaak
meeslepen door ouderlijke opvattingen of de publieke opinie van het moment. Je zult evenwel net zoals goede
wijn rijpen in dit opzicht, en uiteindelijk kunnen je eigen, persoonlijke ideeën een grote invloed op je omgeving
uitoefenen.
COLLECTIEF - WIJSHEID: Culturele waarden
Saturnus en Jupiter zijn de reuzen van ons zonnestelsel en hebben beide een eigen stelsel van manen.
Aangezien de omlooptijd van Saturnus rond de Zon ongeveer 28 jaar is, en die van Jupiter twaalf jaar, ontmoeten
ze elkaar precies om de twintig jaar. Deze cyclus kenmerkt zich door grootschalige structurele aanpassingen in de
samenleving en luidt een periode van nieuwe hoop en groei in. Elke vijfde Amerikaanse president wordt onder
deze invloed gekozen; de laatste twee waren Ronald Reagan en John F. Kennedy.
Het principe van deze aspectencyclus is het initiëren van nieuwe ideeën en concepten over de toekomst en het
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verder uitwerken en verspreiden daarvan. Aangezien deze invloed zich tot een jaar kan laten gelden, zal iedereen
die in deze periode geboren is een rol spelen in het verwezenlijken van een toekomstvisie van structurele groei in
de samenleving; sommigen zullen de invloed persoonlijker manifesteren en tot de steunpilaren van deze nieuwe
maatschappij uitgroeien. Ideeën over de bank- en financiële wereld, bouwen en construeren, lesgeven en
onderwijs, buitenlandse en binnenlandse politiek, de wetshandhaving enz. zullen tijdens de verschillende
aspectfasen geformuleerd of ontwikkeld worden, op problemen stuiten of vrucht dragen. Aangezien Jupiter een
nieuwe visie op de toekomst, alsmede gerechtigheid en de wet representeert, terwijl Saturnus voor de
behoudende krachten, traditie en de structuur van de maatschappij staat, zal het contact tussen beide planeten
omwenteling en aanpassing brengen op elk terrein, daar verleden en toekomst hier op elkaar botsen.

Jupiter Oppositie Uranus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Om de gunstige resultaten van dit aspect te bereiken zul je hard moeten werken. Relatiekwesties spelen een
centrale rol waar het gaat om verwerven van inzicht in de desbetreffende principes en het integreren ervan in je
wezen.
PRIVÉ - WIJSHEID: Inventiviteit
Je wordt gedreven door een verlangen om je filosofische grenzen te verleggen en dat kan ten grondslag liggen
aan ongebruikelijke persoonlijke interesses en provocerende meningen, zowel wat je persoonlijke als sociale
leven betreft. Misschien ben je op de een of andere manier verbonden met de new age-beweging en zeer
geïnteresseerd in hervormingen. Je zult welhaast zeker opwindende verre reizen maken en verlicht worden door
de nieuwe contacten die je daarop legt. In je relatieleven word je geïnspireerd door partners en groepen die je
ontraditionele interesses delen. Een internationale groep kan een radicaal effect op je leven hebben. Je gaat prat
op je ruimdenkendheid en tolerantie - al kun je absoluut geen tolerantie opbrengen voor intolerantie. In groepen
zorg je nogal eens voor opschudding met je radicale opinies. Wie weet zou je je doelen echter effectiever kunnen
bereiken, wanneer je de tradities achter gevestigde meningen begreep.
COLLECTIEF - WIJSHEID: Opwekking
Aangezien Uranus er 84 jaar over doet om rond de Zon te lopen en Jupiter twaalf jaar, maken de twee planeten
om de veertien jaar een conjunctie met elkaar. Op collectief niveau wordt deze cyclus ervaren als een uitbarsting
van technologische vooruitgang en euforie over verandering en progressie. Armstrong zette bijvoorbeeld in 1969
zijn eerste stap op de Maan op het exacte moment van een Uranus/Jupiter-conjunctie. President Reagan
droomde over zijn `Star Wars'-idee ten tijde van de volgende conjunctie in 1983. De mensheid verkeert in een
euforische stemming en ziet een nieuwe bestemming voor zichzelf. Het aspect brengt verder revolutionaire
veranderingen in het georganiseerde onderwijs, studentenoproer, juridische hervormingen, new age-denkbeelden
en radicale nieuwe ontwikkelingen in het reizen - bijvoorbeeld massatoerisme. Jongeren worden gegrepen door
een revolutionaire drang. Vaak ook bestaat er optimisme over economische expansie.

Jupiter Oppositie Neptunus
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Aangezien deze twee planeten aan tegenovergestelde kanten van je horoscoop staan, geeft het aspect aan dat je
verscheurd wordt tussen twee geheel verschillende drijfveren. Dientengevolge neig je ertoe de beschreven
negatieve eigenschappen op anderen te projecteren.
PRIVÉ - WIJSHEID: Expansieve dromen
Met deze planetaire invloed kun je bewogen worden door dromen en visioenen. In een bepaald aspect van je
leven ben je vermoedelijk aangeraakt door iets magisch, dat je dagelijks leven volkomen transcendeert. Dat kan
groot geluk brengen, als je ervoor kiest je intellectuele verlangen naar groter spiritueel inzicht te ontwikkelen door
creatieve, artistieke of meditatieve bezigheden. Anderzijds kun je alle aarding ontberen, of wellicht word je
volslagen geabsorbeerd door onrealistische ideeën. Er zijn dromers van dromen die niets bereiken, en er zijn
wevers van dromen, die visioenen naar de aarde brengen. Uiteindelijk zullen anderen in je teleurgesteld zijn, als
je tot het eerste slag behoort. Je laat je in je daden leiden door geloof en hoop.
COLLECTIEF - WIJSHEID: Expansieve dromen
Aangezien Jupiter er twaalf jaar over doet om rond de Zon te lopen en Neptunus 165 jaar, maken de beide
planeten om de dertien jaar een conjunctie met elkaar. Dit zijn perioden van spirituele vooruitgang. De mensheid
koestert grote hoop aangaande een ideale toekomst. Er wordt gewerkt aan het verwezenlijken van Utopia - en
hoewel het in de regel op desillusie uitdraait, zijn de mensen gedurende enige tijd verenigd in onzelfzuchtige
liefde voor een gedeeld ideaal. In deze periode wordt de zeepbel hoe langer hoe groter en kent het optimisme
geen grenzen. Voordat alles ten slotte weer op aarde terugkomt, is de menselijke ziel verrijkt en geraakt door het
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goddelijke. Ontastbare dingen worden op magische wijze tastbaar - er kan een speciale nadruk op muziek, kunst
en de media liggen.

Jupiter Anderhalfvierkant Drakekop, Jupiter Halfvierkant Drakestaart
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
De door deze twee planeten opgewekte spanning laat zich merendeels op een verborgen en onbewust niveau
gevoelen. Het kan zich manifesteren als een koppige drang tot confrontatie in situaties die het ego of gevoel van
emotionele zekerheid bedreigen.
PRIVÉ - BESTEMMING: Wijsheid
Je zou een meer dan levensgrote figuur kunnen lijken in de kringen waarin je verkeert. Je trekt naar mensen die
invloed en macht bezitten, of het nu financieel, sociaal of intellectueel is. Het ontmoeten van mensen die je
respecteert om hun zienswijzen en meningen is een belangrijk vormingsproces gedurende je leven. Je neigt
ernaar door te draven wanneer je je eigen filosofische ideeën propageert, maar later in je leven zou je, misschien
door een of andere religieuze ervaring, een meer meditatieve houding tegenover de aard van de waarheid kunnen
ontwikkelen.

Jupiter Driehoek MC
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Aangezien er een goed aspect tussen deze twee planeten bestaat, mag je verwachten dat de positieve gevolgen
sterk en zeer creatief zijn en de negatieve uitwerkingen minimaal.
PRIVÉ - DOELEN: Adviseren
Je vooruitziende blik en begrip zijn belangrijke voordelen in je carrière. Je zou als adviseur werkzaam kunnen zijn
en kunt vermoedelijk goed uit de voeten op terreinen in relatie tot publiceren, reizen, de wet of internationale
zaken. Superieuren zijn geneigd je te steunen, waarmee je promotie welhaast gegarandeerd is. Je grootste zwakte
is een neiging om je eigen belangrijkheid te overschatten en je meningen aan collega's op te dringen. Het is
belangrijk voor je dat je zinvolle doelen hebt - en wanneer je ze nastreeft, ben je ertoe voorbestemd succesvol te
zijn.

Jupiter Transiterend Driehoek Jupiter
12-4-2021 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
PRIVÉ - WIJSHEID: Inzicht ontwikkelen
Jupiter doet er twaalf jaar over om rond de Zon te lopen, zodat de planeet op de leeftijd van 12, 24, 36 enz.
terugkeert naar zijn positie in de geboortehoroscoop en zichzelf om de twee jaar activeert door een majeur aspect.
Gedurende deze fasen in je leven kun je je inzicht en begrip vergroten; het zijn perioden waarin je je bezint op het
doel en de zin van je bestaan. Je hervindt je levensvreugde en vertrouwen in de toekomst, wat een vruchtbare
voedingsbodem voor hernieuwde groei schept. Als je evenwel van het type bent dat al te zeer van zelfvertrouwen
blaakt of onbescheiden is, zul je in deze tijd een les(je) leren. Let er wel op dat je hoop en visioenen aangaande
de toekomst binnen de grenzen van het mogelijke blijven. Als je het contact met de realiteit verliest, zul je het
uiteindelijk verliezen.
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Jupiter Transiterend Oppositie Jupiter
10-11-2019 -> 7-2-2020

19

20

21

22

Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
PRIVÉ - WIJSHEID: Inzicht ontwikkelen
Jupiter doet er twaalf jaar over om rond de Zon te lopen, zodat de planeet op de leeftijd van 12, 24, 36 enz.
terugkeert naar zijn positie in de geboortehoroscoop en zichzelf om de twee jaar activeert door een majeur aspect.
Gedurende deze fasen in je leven kun je je inzicht en begrip vergroten; het zijn perioden waarin je je bezint op het
doel en de zin van je bestaan. Je hervindt je levensvreugde en vertrouwen in de toekomst, wat een vruchtbare
voedingsbodem voor hernieuwde groei schept. Als je evenwel van het type bent dat al te zeer van zelfvertrouwen
blaakt of onbescheiden is, zul je in deze tijd een les(je) leren. Let er wel op dat je hoop en visioenen aangaande
de toekomst binnen de grenzen van het mogelijke blijven. Als je het contact met de realiteit verliest, zul je het
uiteindelijk verliezen.

Saturnus Transiterend Oppositie Jupiter
1-1-2019 -> 7-1-2019

19

20

21

22

Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
PRIVÉ - WIJSHEID: De wind mee hebben
Je mag in deze periode een zekere consolidatie verwachten, die je grotere zekerheid geeft. Als je normaliter toch
al een bofkont bent, zul je nu zeker een gelukkige hand hebben met vastgoedtransacties of het kopen van een
huis. Je status zal op de een of andere manier formeel bevestigd worden. Je zet enkele stappen vooruit in het
leven, mits je bereid bent er de noodzakelijke moeite voor te doen en de toekomst positief tegemoetziet.
Het is belangrijk dat je nu negatief denken overwint en geloof in jezelf en vertrouwen in de toekomst ontwikkelt. In
dat licht heb je er misschien baat bij je spirituele waarden te herzien en een concrete poging te ondernemen om
een degelijker spirituele basis op te bouwen. Dit is een periode om je opvattingen duidelijk te maken en een ferm
standpunt in te nemen.

Jupiter Transiterend Door 12. Huis
1-1-2019 -> 17-11-2019
PRIVÉ - WIJSHEID: Spirituele diepgang
Dit is een periode van versnelde spirituele groei of toegenomen creatieve activiteit, waarin je je sterker verbonden
voelt met het universum. Isolement is nu heilzaam voor je, terwijl één zijn met de natuur of mediteren je diep
bevredigt. Het is je innerlijke leven dat nu telt, concentreer je dus op je spirituele groei. Misschien voel je het
verlangen om met grotere compassie te handelen, temeer omdat je inzicht in de menselijke soort zich verdiept.

Jupiter Transiterend Door 1. Huis
18-11-2019 -> 11-2-2021
PRIVÉ - WIJSHEID: Optimistische plannen maken
Een toegenomen gevoel van geluk en groter vertrouwen in je toekomst geven je persoonlijke aangelegenheden
een opkikker. Je bruist van de nieuwe energie, wat op tal van gebieden van je leven tot aanzienlijke expansie
leidt. Extra charisma verrijkt nu je persoonlijke relaties.
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Jupiter Transiterend Door 2. Huis
12-2-2021 -> 31-12-2021
PRIVÉ - WIJSHEID: Overvloed
Door een toegenomen besef van eigenwaarde vind je in deze periode het benodigde vertrouwen in je persoonlijke
relaties. Mogelijk verkeer je in een extravagante stemming en verlangt ernaar geld aan luxe uit te geven. Wellicht
ontwikkel je tevens nieuwe waarden van een meer filosofische of religieuze aard, wat een belangrijke component
in intieme relaties zou kunnen gaan vormen.

Leerproces
Saturnus In Steenbok
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Doelen en strategieën
In de periode rond je geboorte bestond een grote nadruk op politieke ontwikkelingen in de maatschappij. In je
persoonlijke karakter kan dat uitkristalliseren in een sterke innerlijke drang naar het verwezenlijken van je doelen
en het boeken van resultaten. Op jonge leeftijd kostte het je misschien moeite om je ambities te definiëren of erin
te geloven dat je ze ook kon realiseren, maar met het klimmen der jaren boek je gestaag vooruitgang dankzij een
combinatie van hard werken en zorgvuldige planning. Wel zou je te sterk kunnen hechten aan materiële
vooruitgang en de status die je daardoor verwerft, terwijl je daarnaast misschien een bovenmatige behoefte hebt
om gerespecteerd te worden. Wanneer je erin slaagt je drang te overwinnen om jezelf in de maatschappij te
bewijzen en je in plaats daarvan concentreert op sociale dienstbaarheid, kun je een grote steunpilaar in je
gemeenschap worden.

Saturnus In 1. Huis
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Zelfwaardering ontwikkelen
Moeilijke ervaringen in relatie tot de structuur van je familie hebben als kind je zelfvertrouwen ondermijnd en je
een eerder negatief beeld van jezelf bezorgd. Dit gebrek aan zelfwaardering zal op jongere leeftijd ook een
domper zetten op de stemming van de personen in je omgeving. Pas wanneer mensen jou en je
zelfomlaaghalende humor beter leren kennen, voelen ze zich op hun gemak in je buurt. Anderen denken vaak al
gauw dat je hen afwijst en hun goede bedoelingen verkeerd uitlegt. Nu heb je door je ervaringen inderdaad een
zekere achterdocht en scepsis ontwikkeld en het duurt lange tijd voordat je het gevoel hebt dat anderen te
vertrouwen zijn. Zodra je jezelf echter toestaat te ontdooien en je afwerende houding laat varen, kun je stellig ook
een loyale en betrouwbare vriend en partner zijn. Door een positieve instelling ten aanzien van jezelf en je
toekomst te cultiveren kun je je persoonlijke ontwikkeling aanzienlijk bespoedigen.

Saturnus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 4: "Zon Conjunctie Saturnus"

Saturnus Halfvierkant Maan
Lees s.v.p. pagina 8: "Maan Halfvierkant Saturnus"

Saturnus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 11: "Mercurius Conjunctie Saturnus"

Saturnus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 19: "Jupiter Oppositie Saturnus"

Saturnus Conjunctie Uranus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Structurele vernieuwing
Centraal in je persoonlijke worsteling staat het dilemma wanneer je je gehechtheid aan het verleden moet
opgeven en jezelf en je leven dient open te stellen voor de noodzaak der vernieuwing. Vaak klamp je je te lang
vast aan beperkende levenspatronen, en wanneer er dan plotseling verandering intreedt - en dat gebeurt
onveranderlijk - kan het door je opgebouwde bouwwerk desintegreren, terwijl je je compromisloos een volslagen
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nieuwe richting inslaat. Je balanceert op het smalle koord tussen generaties en bezit het vermogen om de kloof
tussen jong en oud te overbruggen. Soms identificeer je je met het establishment, maar dan volgt er altijd wel
weer een moment dat je er gedecideerd mee breekt en er rücksichtslos naar streeft je bij veranderingen aan te
passen. Je hebt in de samenleving een rol als vaandeldrager van hervorming te vervullen.
COLLECTIEF - LEERPROCESSEN: Structurele vernieuwing
Aangezien Saturnus voor zijn omloopbaan rond de Zon iets minder dan dertig jaar nodig heeft en Uranus 84 jaar,
maken de twee planeten cyclisch elke 46 jaar een conjunctie met elkaar. Saturnus representeert de krachten van
het verleden en establishment en Uranus de kracht van de toekomst. Onnodig te zeggen dat dit een weinig
gemakkelijke ontmoeting is, die veelal met gewelddadige omwentelingen in de wereld gepaard gaat. In de
mythologie castreerde Saturnus, die nooit zo veel moest hebben van verandering, Uranus. Een conjunctie deed
zich voor in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog en de volgende in 1988, wat het begin van het einde voor de
Sovjetunie en Oost-Europa inluidde. De combinatie van beide beschrijft in welke mate hervormingen in de
samenleving worden geïntegreerd en, afhankelijk van het soort aspect, hoe vredig dit proces verloopt. Globaal
genomen bestaat er een sterke polarisatie tussen oud en nieuw tijdens gespannen fasen van deze cyclus bijvoorbeeld ten tijde van de oppositie in 1965, toen jongeren de traditionele samenleving en het establishment
massaal de rug toekeerden. Het aspect markeert tevens mijlpalen in de praktische toepassing van moderne
technologie.

Saturnus Conjunctie Neptunus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Het oplossen van structuren
Hoewel dit aspect zich voor het grootste deel op een collectief niveau laat gevoelen, zullen er zich in je leven
perioden voordoen waarin je door een diep gevoel van verdriet of tragedie wordt overmand. Op een bepaald
randgebied van je bestaan krijg je te maken met diep leed, wat je blijvend beïnvloedt in je levenskijk - vooral waar
het je persoonlijke strevingen betreft. Door dit soort ervaring neig je naar escapisme, of misschien voel je een
sterk verlangen om persoonlijke zin te vinden in werk, dienstbaarheid en opoffering. Gaandeweg je leven leer je
hoop te ontdekken wanneer de dingen op hun meest hopeloos lijken. Je bent je er terdege van bewust dat
persoonlijke status en materiële verworvenheden uiteindelijk geen blijvende antwoorden bieden op menselijke
ontevredenheid; het zijn de innerlijke, spirituele kwaliteiten in het bestaan die voor jou tellen. Als in je horoscoop
persoonlijke planeten contact maken met dit aspect, zul je de invloed ervan zeer sterk voelen.
COLLECTIEF - LEERPROCESSEN: Het oplossen van structuren
Aangezien Saturnus voor zijn omloopbaan rond de Zon iets minder dan dertig jaar nodig heeft en Neptunus 165
jaar, ontmoeten ze elkaar om de 36 jaar. Deze conjunctiecyclus bewerkstelligt op politiek niveau het oplossen van
staats- en overheidsstructuren die hun nut verloren hebben. De cyclus is nauw gerelateerd aan het socialisme; de
laatste drie conjuncties - in 1917, 1953 en 1989 - hebben zich bijvoorbeeld in Rusland grote veranderingen
voltrokken. Als er ernstige lekken bestaan, zal het staatsschip onder dit aspect zinken. Het wekt in de collectieve
geest de behoefte om concrete stappen te ondernemen voor het verbeteren van het lot van de achtergestelden. In
deze perioden zal dus bijvoorbeeld veel werk verricht worden met betrekking tot ziekenhuizen en sociale diensten.
Dezelfde planetencombinatie heeft daarnaast veel te maken met gevangenschap, leed en ouderdom.

Saturnus Sextiel Pluto
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Herbezinning op de persoonlijke macht
Je zou ofwel een slachtoffer van tirannie kunnen zijn, of iemand die onbewust zelf een autoritaire stijl aan de dag
legt. De energie die je op jonge leeftijd geïnvesteerd hebt in je overleving, kan je een ontzagwekkende en zelfs
angstaanjagende uitstraling geven. Let er daarom op dat je je natuurlijke autoriteit aanwendt om anderen sterker
in plaats van zwakker te maken! In intieme relaties ben je buitengewoon gevoelig voor machtsmisbruik en het
idee hulpeloos overgeleverd te zijn. Als je in dit opzicht onbewust te heftig reageert, ben je het misschien zelf die
angst in je partner wekt. Op crisismomenten zou je er, teneinde je partner te onderwerpen, mee kunnen dreigen je
levensstructuur totaal te laten desintegreren. Durf ook eens zacht en teder te zijn!
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COLLECTIEF - LEERPROCESSEN: Herbezinning op de persoonlijke macht
De omlooptijd van Saturnus rond de Zon is 29 1/2 jaar en die van Pluto 246 jaar. Saturnus haalt zodoende Pluto
om de 35 jaar in. Politiek leidt deze cyclus vaak tot de herstructurering of pijnlijke geboorte van naties. De
conjunctie deed zich bijvoorbeeld voor in 1914 - het begin van de Eerste Wereldoorlog; 1947 - de geboorte van
Israël, Pakistan en India (de val van het Britse koloniale rijk) en iets later Communistisch China; en 1982 - het
begin van de desintegratie van Libanon en het verdrag over nucleaire wapens tussen de Verenigde Staten en de
Sovjetunie.
Het centrale thema hier is een machtige botsing tussen sterk verschillende ideologieën. Politiek is een
machtsstrijd niet te omzeilen. Oude structuren die hun nut verloren hebben gaan ten onder. Organisaties worden
tot op het bot uitgekleed. Alleen door diepgaande chirurgische besnoeiingen kan er nieuwe groei plaatsvinden.
Belangrijke keerpunten in deze 35 jaar durende cyclus doen zich voor met tussenpozen van gemiddeld negen
jaar.
Wanneer je onder deze planetaire fase bent geboren, is het misschien je bestemming om het collectieve idee te
verwezenlijken door intens aan herstructureringsprocessen in de samenleving te werken.

Jupiter Transiterend Conjunctie Saturnus
28-12-2019 -> 27-11-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Het kader verruimen
In deze periode krijg je de kans om enkele van de je beperkende banden te verbreken en de op je drukkende last
te verlichten. Het komt er nu op aan wat noodzakelijk is te laten synchroniseren met wat mogelijk is. Door nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst te verkennen kun je je uit beknottende levenspatronen bevrijden of ze waar
nodig aanpassen. Mocht je geplaagd worden door gevoelens van ontoereikendheid of minderwaardigheid met
betrekking tot je capaciteiten, dan kun je nu een hernieuwd vertrouwen en geloof in jezelf winnen door je
toekomstdoelen te formuleren en hard aan hun verwezenlijking te werken. Door in deze transitperiode een nieuw
fundament voor de toekomst te storten, kun je een blijvende plaats voor jezelf in de maatschappij veroveren.

Saturnus Transiterend Conjunctie Saturnus
1-1-2019 -> 10-1-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: De koers bijstellen
Alle fasen van de 28-jarige cyclus van Saturnus zijn belangrijk, maar de leeftijden 28, 42 en 49 zijn misschien toch
wel het allerbelangrijkst. In deze perioden krijg je een kans om de voortgang in de tijd te evalueren en vast te
stellen hoe het er met de ontwikkeling van je leven voor staat. Ben je tevreden met de richting waarin het gaat?
Zo niet, breng er dan nu verandering in aan. Niet dat de verandering per se radicaal hoeft te zijn - zolang je maar
duidelijk bepaalt waar je echt je tijd aan wilt besteden. Besef dat je eerste verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Het
grootste geschenk dat je nu aan anderen kunt geven, is laten zien dat je tevreden bent met je eigen leven.
Het is belangrijk om nu de balans van je werk en gezinsleven op te maken. Laat je niet beïnvloeden door wat
anderen van je verwachten - alleen jij zelf weet wat je echt in het leven nodig hebt. Het criterium voor beslissingen
is in deze tijd: stel je voor dat je op je sterfbed lag... wat zou je dan graag in je leven gerealiseerd hebben? De
verkeerde beslissing nu kan nog jaren verspild aan onvervullend werk betekenen.
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Uranus Transiterend Driehoek Saturnus
17-5-2021 -> 5-12-2021
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Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Vernieuwing van plannen en systemen
Als je leven beheerst wordt door rigide patronen en strakke schema's, zul je je nu willen bevrijden van hun
tirannie. Veel van de structuren die je in je leven hebt opgebouwd, blijken je alleen maar te beperken en verdere
ontwikkeling en groei te verhinderen. Besef dat het tijd is dat je deuren opengooit en risico's neemt in je leven.
Snoei in je verplichtingen, berg je agenda weg en haal de ragebol door de spinnenwebben in je hoofd. Het heeft
geen zin om je nog verder te laten beknotten door dezelfde oude argumenten aangaande verantwoordelijkheid
jegens anderen - je ouders en partner moeten het maar aanvaarden dat je even goed een persoonlijke
verantwoordelijkheid bezit om groter bewustzijn te ontwikkelen. Er kunnen nu onvoorspelbare dingen gebeuren,
structuren storten ineen, zorgvuldig opgestelde plannen worden niet uitgevoerd - je hebt in deze periode nu
eenmaal behoefte aan opwinding en spanning in je leven.

Saturnus Transiterend Door 1. Huis
1-1-2019 -> 17-4-2021
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Een nieuw levenspad inslaan
Nadat de afgelopen paar jaar in het teken van innerlijke gerichtheid en gebrek aan richting in de buitenwereld
hebben gestaan, begin je nu langzaam je persoonlijke pad in de toekomst te ontwaren. Het verstandigste is
daarom om nu enige tijd uit te trekken voor het uitstippelen van een nieuw levenspad. Verantwoordelijkheden
jegens anderen moeten nu plaats maken voor verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf. Door je praktische
belangen te behartigen, aandacht aan je lichaam te schenken en een programma voor de toekomst op te stellen,
kun je een levensstructuur opbouwen, en dat betekent dat je op een gegeven moment anderen iets concreets te
bieden hebt. Misschien vindt men je nu te serieus en teruggetrokken, maar trek je daar niets van aan - je moet
momenteel immers belangrijke beslissingen nemen. Je beseft terdege dat de nu gekozen richting de
basisstructuur voor je toekomst vormt - en dat is beslist geen sinecure.

Saturnus Transiterend Door 2. Huis
18-4-2021 -> 28-6-2021
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Krachten ontwikkelen
In deze periode word je in je gevoel van eigenwaarde aangetast door zowel emotionele als financiële belastingen.
Hoewel dit betekent dat je je in eerste instantie terdege bewust bent van je zwakten, en dat kan vanzelfsprekend
enigszins deprimerend zijn, maak je feitelijk een levensfase door waarin het werken aan jezelf uiteindelijk
vruchten zal blijken af te werpen. Aan het einde van deze periode bezit je een sterker besef van persoonlijke
waarde, wat je er op zijn beurt weer van overtuigt dat je wel degelijk iets te bieden hebt aan je naasten. Je bouwt
nu eenvoudigweg aan een nieuw en steviger fundering voor je toekomst.

Saturnus Transiterend Door 1. Huis
29-6-2021 -> 31-12-2021
Lees s.v.p. pagina 26: "Saturnus Transiterend Door 1. Huis"

Oorspronkelijkheid
Uranus In Steenbok
COLLECTIEF - OORSPRONKELIJKHEID: Politieke vernieuwing
Uranus doet er 84 jaar over om rond de Zon te lopen en staat zodoende zeven jaar in dit teken. De stand oefent
derhalve een collectieve invloed op een hele generatie uit. Hij beschrijft in welk opzicht we het sterkst beïnvloed
worden door revolutionaire tendensen in de maatschappij. Met de Ascendant in Waterman zal deze invloed op
een meer persoonlijke manier geuit worden.
Uranus stond van 1904 tot 1912 in Steenbok en opnieuw van 1988 tot 1996. Deze transits bewerkstelligen
immense politieke omwentelingen, ingegeven door een collectieve behoefte om de organisatie van de
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maatschappij te herstructureren. Er bestaat een behoefte aan grotere doorzichtigheid en openheid van regering en
overheid. Meer in het algemeen voelen mensen een behoefte aan nieuwe perspectieven voor hun persoonlijke
ambities; ze wensen zich niet langer te laten beperken daar repressieve hiërarchieën op het werk. Dit zijn
perioden van nieuwe experimentele ondernemingen en de kleine zelfstandige.
Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier weerspiegelt, zul je ernaar verlangen een zeer
persoonlijke ambitie te realiseren in je leven. Op een heel speciale manier definieer je jezelf door wat je doet. De
traditionele beroepsmatige beperkingen vind je nauwelijks te accepteren. Je zou voor de rest van je generatie een
voorbeeld kunnen zijn waar het gaat om het opstellen van nieuwe perspectieven op je werk en beroep. Op een
politiek niveau ben je een hervormer, die traditionele structuren omverhaalt en nieuwe introduceert.

Uranus In 1. Huis
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Uniek zijn
Vermoedelijk ben je geboren in ongewone omstandigheden, die in een of ander opzicht een outsidersmentaliteit in
je gekweekt hebben. Je verzet je tegen de invloed van je ouders en stelt liever proefondervindelijk je eigen regels
op. Het gebeurt nogal eens dat je jezelf probeert te bewijzen door het tegendeel te doen van wat er van je
verwacht wordt. Je hebt een licht verstorende invloed op anderen, aangezien je graag veranderingen in je
omgeving in gang zet. Hoe extremer je leefstijl en meningen echter zijn, des te meer je je vervreemd voelt. Je
balanceert op het dunne koord tussen het bewerkstelligen van de zo broodnodige vernieuwing of het alleen maar
anderen van streek maken. Niettemin zul je een graag geziene figuur zijn, terwijl je je vermoedelijk in een brede
kring van vrienden mag verheugen. Aangezien je een gruwelijke hekel hebt aan bevoorrechting in welke vorm dan
ook, tel je waarschijnlijk de nodige zeer aparte figuren onder je vrienden. In je relatieleven hecht je bovenal aan je
persoonlijke vrijheid.

Uranus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 4: "Zon Conjunctie Uranus"

Uranus Sextiel Maan
Lees s.v.p. pagina 8: "Maan Sextiel Uranus"

Uranus Halfsextiel Venus
Lees s.v.p. pagina 15: "Venus Halfsextiel Uranus"

Uranus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 20: "Jupiter Oppositie Uranus"

Uranus Conjunctie Saturnus
Lees s.v.p. pagina 24: "Saturnus Conjunctie Uranus"

Uranus Conjunctie Neptunus
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Spirituele revolutie
Dit aspect oefent invloed uit op een gehele generatie. Op persoonlijk vlak zou je de kracht ervan kunnen voelen
en uiten door middel van een interesse in aspecten van het menselijk bewustzijn die zich op een zeer subtiel
niveau roeren. Het kan verband houden met de macht der dromen, helderziendheid enz. - in feite het totale
spectrum van het spirituele en de new age-beweging. Als persoonlijke planeten eveneens deze verre planetaire
reuzen aspecteren, zul je een diep verlangen voelen naar het transcenderen van jezelf door middel van spirituele
belangstelling. In het najagen van je droom zullen zich drastische veranderingen voordoen; mogelijk ook ben je
bereid de door je opgebouwde zekere structuren te laten voor wat ze zijn teneinde gehoor te geven aan je idealen.
Onnodig te zeggen dat je vaak teleurgesteld zult worden, maar besef dat het proces alles bij elkaar je
bewustwording en spiritueel bewustzijn vergroot. Je zou je kunnen laten misleiden door de allure van
charismatische persoonlijkheden - opgepast dus.
COLLECTIEF - OORSPRONKELIJKHEID: Spirituele revolutie
Deze twee planeten komen eens in de 172 jaar samen, zodat aspecten ertussen vrij weinig voorkomen. Ze
vormden een driehoek tijdens de Tweede Wereldoorlog en een vierkant midden jaren vijftig. Het recentste aspect
was een conjunctie in 1993, voor het eerst weer sinds 1821. Aangezien Neptunus pas in 1846 is ontdekt, was de
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laatste conjunctie de eerste die zich voordeed terwijl de mens er weet van had. Het aspect brengt diepgaande
verandering in het bewustzijn van de mensheid. De geavanceerde technologie van deze periode overschrijdt
grenzen en rassen en verenigt alle volken. De communicatie op wereldschaal neemt een hoge vlucht en
ondermijnt gangbare noties van tijd en ruimte. Overheden ondergaan revolutionaire veranderingen in hun poging
om de wanhopige behoefte om de individualiteit en onafhankelijkheid bewaren te integreren met de noodzaak
deel van een groter geheel uit te maken. Het aspect luidt een periode van groei in voor elektromagnetische
energie en de media, alsmede voor alle vormen van elektronische communicatie. Op een innerlijk niveau vindt er
een spirituele revolutie plaats, die een bloeitijd voor esoterische disciplines brengt.

Uranus Sextiel MC
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
PRIVÉ - DOELEN: Radicale doelen
Ongewone omstandigheden in verband met je ouders of jeugd hebben een belangstelling voor een onorthodoxe
loopbaan of ongebruikelijke vorm van samenleven gestimuleerd. Je kunt je bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot
een bepaalde vorm van communeleven, of misschien besluit je je te settelen in een ongewone omgeving. Om de
zoveel tijd word je gegrepen door een zucht naar spanning en opwinding, op welke momenten je radicaal van
carrière of privé-situatie zou kunnen veranderen. Eén ding is zeker: je hebt een eigen werkterrein nodig.

Jupiter Transiterend Conjunctie Uranus
13-11-2019 -> 10-2-2020
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: De toekomst in het hier en nu
Gedurende deze periode van opwinding en onvoorspelbaarheid verlang je er intens naar de grenzen van je
bewustzijn te verleggen. Contacten met het buitenland en andere culturen verruimen je geest, terwijl ervaringen
met ontraditionele trainingscursussen of experimentele groepen je een nieuw besef van bestemming of inzicht in
transcendente aspecten van je leven geven. Dit is een goede tijd voor astrologie en new age-disciplines, evenals
voor het ontmoeten van mensen met speciale interesses. Experimenteer dus, neem enkele risico's en verbreek
indien nodig banden - laat het onbekende en onverwachte gebeuren.

Saturnus Transiterend Conjunctie Uranus
1-1-2019 -> 12-1-2019
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Het individualisme beteugelen
In deze fase van je leven ontkom je er niet aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor de buitensporige of
provocatieve kanten van je wezen. Autoriteitsfiguren zullen meer zelfdiscipline en sociaal bewustzijn van je eisen
en je zult extremistische zienswijzen noodgedwongen moeten temperen. Anderzijds is dit een uitstekende periode
voor het ontwikkelen van je interesse in oorspronkelijke en ontraditionele onderwerpen, new age-disciplines en
wereldbewustzijn, vooral wanneer je constructieve plannen in deze richting hebt. Mogelijk verlang je er nu naar je
meer formeel te verplichten aan een ongewone groep.
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Uranus Transiterend Driehoek Uranus
9-4-2019 -> 14-4-2021
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Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Zelfvernieuwing
Uranus maakt rond de 21 jaar majeure gespannen aspecten en rond de 14 jaar majeure positieve aspecten met
zijn eigen positie in de geboortehoroscoop. Dit zouden tijden van opwindende verandering en experimenteren
moeten zijn. Laat jezelf in deze perioden niet beperken door de gevestigde orde - met name in de gedaante van
ouders en partners. Kwijt je nu van je taak om de status quo uit te dagen en de doctrine van vernieuwing en
verandering te prediken. Reizen en een verandering van omgeving brengen je in contact met de elektrische
levensenergie. Wees geïnspireerd en neem risico!

Transcendentie
Neptunus In Steenbok
COLLECTIEF - TRANSCENDENTIE: Politieke ontbinding
Neptunus doet er 165 jaar over om rond de Zon te lopen en staat zodoende gemiddeld veertien jaar in elk teken.
De stand oefent derhalve een invloed op een hele generatie uit. Neptunus brengt een nieuw zintuiglijk en
spiritueel bewustzijn, en grotere compassie, in verband met het teken waarin hij staat. De meesten ervaren deze
planetaire invloed op een collectief niveau, maar degenen met hun Ascendant in Vissen zullen hem in hun leven
op een persoonlijke manier tot uiting brengen.
Neptunus stond van 1820 tot 1834 in Ram en opnieuw van 1984 tot 1998. Deze planetaire invloed ondermijnt de
traditionele regerings- en staatsvormen en bewerkstelligt een oplossing van nationale grenzen. Er is sprake van
universele solidariteit, die de landsgrenzen overschrijdt en met name gestimuleerd wordt door een desillusie over
de gevolgen van ambitie. Er ligt grote nadruk op ecologie en de interactie tussen mens en natuur.
Als je deze invloed op een persoonlijke wijze kanaliseert, zul je al op jonge leeftijd tot de conclusie komen dat
persoonlijke ambitie leeg is, omdat de doelen die je bereikt onmogelijk je diepste behoeften kunnen blijken te
bevredigen. Misschien word je geïnspireerd door een of andere vorm van sociale of politieke dienstbaarheid,
waarin je je idealen kunt uitleven. Je utopische sentimenten kunnen tegen het politieke systeem van je tijd
indruisen. Over het algemeen bezit je weinig vertrouwen in autoriteiten, wat je er mogelijk toe aanzet ernaar te
streven autoriteit een meer menselijk en betrokken gezicht te geven.

Neptunus In 1. Huis
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Goddelijke ontevredenheid
Hoewel je op sommige momenten visionair en geïnspireerd bent, straal je vaak ontevredenheid uit - alsof er iets
ontbreekt in je leven. Anderen frustreert het misschien dat ze je geen bevrediging kunnen schenken. Je neigt
ernaar jezelf omlaag te halen en laat over je heen lopen. Je bent op je best wanneer je voor anderen kunt zorgen.
Mogelijk hebben spirituele ervaringen op jonge leeftijd diepe sporen bij je achtergelaten en een kanaal naar je
bewustzijn geopend. Dat wordt een drijvende kracht op je levenspad, waarop je haast dwangmatig het schijnbaar
onbereikbare nastreeft. In je relatieleven dien je een tendens te overwinnen om spelbreker te zijn. Besef dat de
romantische liefde je nooit helemaal de spirituele voeding kan schenken waaraan je zo'n behoefte hebt en het
zodoende cruciaal voor je is om transcendentale interesses te ontwikkelen.

Neptunus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 5: "Zon Conjunctie Neptunus"

Neptunus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 11: "Mercurius Conjunctie Neptunus"

Neptunus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 20: "Jupiter Oppositie Neptunus"
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Neptunus Conjunctie Saturnus
Lees s.v.p. pagina 24: "Saturnus Conjunctie Neptunus"

Neptunus Conjunctie Uranus
Lees s.v.p. pagina 27: "Uranus Conjunctie Neptunus"

Neptunus Sextiel Pluto
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Het sextielaspect is gunstig en stimuleert je capaciteit om te leren van ervaring. Je mag verwachten dat de
negatieve effecten minimaal zijn.
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Massavisioen
Als deze invloed sterk geactiveerd wordt door andere factoren in je horoscoop, zul je diep geraakt worden door
spirituele onderwerpen en er constant naar streven je bewustzijn te verfijnen. Op sommige momenten val je
waarschijnlijk ten prooi aan grote persoonlijke desoriëntatie en verwarring, wanneer oude dromen en visioenen
vervangen worden door nieuwe, diepgaande psychologische inzichten. Innerlijk groei zal een belangrijke prioriteit
in je intieme relaties zijn. In bepaalde perioden van je leven zul je diepgaande transformaties doormaken, waarin
je fantasie en verbeelding een grote rol spelen. Het is essentieel dat je je verbeelding op een positieve manier
leert gebruiken door meer te weten te komen over de krachten van het onbewuste.
COLLECTIEF - TRANSCENDENTIE: Massavisioen
De cyclus van Neptunus en Pluto houdt verband met de spirituele evolutie op Aarde. Hele generaties delen het
huidige harmonieuze aspect, dat van 1940 tot 2040 bestaat en gepaard gaat met een diepgaande spirituele
transformatie die het bewustzijn van de totale mensheid beïnvloedt.
Neptunus haalt Pluto om de 492 jaar in. Deze conjunctiefasen kunnen als een spirituele zaaitijd voor onze planeet
worden beschouwd. Bij het begin van de cyclus komen nieuwe collectieve ideeën op, teweeggebracht door de
plotselinge technologische ontwikkelingen en ontdekkingen van de tijd. De conjuncties sinds het begin van de
jaartelling deden zich voor in het jaar 411 (uiteenvallen van het Romeinse Rijk), 904, 1398 en 1891-2. De laatste
conjunctie, in het teken Tweelingen, kan deels gerelateerd worden aan de revolutie in transportmogelijkheden
(auto's en vliegtuigen) en de communicatie (radiogolven), welke zulke onnoemelijke gevolgen voor ons bewustzijn
vandaag de dag heeft gehad.

Jupiter Transiterend Conjunctie Neptunus
12-12-2019 -> 7-11-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Ballonnen en zeepbellen
Als je een dromer bent, is dit de tijd waarin je dromen vleugels krijgen en je naar onwerkelijke landschappen
dragen. Wil je vermijden dat je hoop aan diggelen wordt geslagen, wees je dan bewust van je limieten en laat je
leiden door gezond verstand. Grote dromen blijken maar al te vaak illusoir, laat je verbeelding dus niet op hol
slaan. Toch is dit juist een voortreffelijke periode voor het ontwikkelen van je verbeelding en
visualisatievermogen. Daarnaast zou je tot groot spiritueel inzicht kunnen komen en een subtiele kennis
aangaande de aard van de werkelijkheid en de illusie van de identiteit kunnen verwerven.
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Saturnus Transiterend Conjunctie Neptunus
1-1-2019 -> 10-12-2019
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Dromen concreet maken
In deze transitperiode voel je je waarschijnlijk tamelijk alleen en geïsoleerd. Je kunt krap bij kas zitten, en met je
zekerheid is het nog belabberder gesteld. Je wordt nu gedwongen je innerlijke krachten te ontwikkelen, omdat
uiterlijke structuren in je leven voor een groot deel wegvallen. Dit is dan ook een goede periode voor het
ontwikkelen van spirituele discipline of voor het opstellen van lange-termijnplannen voor creatieve ontwikkeling en
groei. Maar voor de rest bestaat er een tendens dat armoede troef is of dat je aan de rand van de samenleving
verkeert. Toch - of misschien juist daardoor - kun je er nu naar verlangen meer verantwoordelijkheid te nemen
voor degenen die lijden of je een opoffering voor anderen te getroosten. Vermijd het in een negatieve
gemoedsgesteldheid te vervallen en evenzo je toevlucht in alcohol-, drug- of pillengebruik te zoeken.

Uranus Transiterend Driehoek Neptunus
21-5-2020 -> 31-12-2021
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Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Innerlijke dimensies
De vrij subtiele invloed van deze transit zullen vooral degenen ondergaan die sensitief voor innerlijke
bewustzijnsdimensies en het rijk der verbeelding zijn. Het is een geweldige tijd voor de fantasie en geestelijke
creativiteit, maar let er wel op dat je niet alle contact met de realiteit verliest. Er worden nu talloze diepe emoties
geactiveerd; daardoor betreed je nieuwe bewustzijnsstaten en word je je bewust van het transcendentale. Als je
erin slaagt deze ijlere energieën te kanaliseren door middel van meditatie of groepswerk, mag je aanzienlijke
spirituele groei verwachten. Er bestaat een grote kans dat je in deze periode aura's begint te zien, droomstaten
binnengaat en intuïtieve en helderziende gaven ontwikkelt.

Transformatie
Pluto In Schorpioen
COLLECTIEF - TRANSFORMATIE: Corruptie uitzuiveren
Pluto doet er ongeveer 248 jaar over om zijn onregelmatige omloopbaan rond de Zon te voltooien. Wanneer de
planeet het dichtst bij de Zon staat, doet hij er slechts twaalf jaar over om door een teken heen te lopen; op z'n
verst doet hij er gemiddeld 30 jaar over. Pluto's invloed laat zich collectief gevoelen op een zeer diep niveau in de
maatschappij en brengt trauma, transformatie en vernieuwing met betrekking tot het teken waarin de planeet
staat. Personen met hun Ascendant in Schorpioen kunnen de invloed op een meer persoonlijke manier in hun
leven tot uiting brengen; bij anderen zal het eerder de vorm aannemen van een onderliggende invloed op een
hele generatie.
Pluto stond van 1738 tot 1749 in Schorpioen en opnieuw van 1984 tot 1995. Ten gevolge van de
onregelmatigheid van zijn omloopbaan staat Pluto momenteel strikt gezien dichter bij de Zon dan Neptunus. Dit
zijn perioden van diepgaande veranderingen in de menselijke conditie, met name op gebieden in verband met de
seksualiteit en zekerheid. Op financieel niveau leidt grote beroering tot een reorganisatie van het bankensysteem,
terwijl dictator- en mafiafiguren van hun machtige troon worden gestoten. Overal waar de macht rust in de handen
van een elitaire of geheime organisatie voltrekt zich een radicale transformatie.
Als je deze invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je je uitermate bewust zijn van de macht die in je
handen rust en al even alert op enig machtsmisbruik. Je zult geabsorbeerd worden door de aard van je eigen
seksualiteit; mogelijk ook kom je in de verleiding om je persoonlijk magnetisme te misbruiken voor zinnelijke
bevrediging. Een diepgaande fascinatie of zelfs obsessie met de emotionele beheersing in persoonlijke relaties,
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en ervaringen dat je deze controle verliest, leiden tot een diepe psychologische transformatie, waarna je iedere
vorm van machtsmisbruik afwijst en al je emotionele middelen aanwendt om anderen positief te veranderen.

Pluto In 10. Huis
PRIVÉ - TRANSFORMATIE: De ambities transformeren
Op een verborgen psychologisch niveau ben je diepgaand beïnvloed door een van je ouders. Misschien werden er
op jongere leeftijd onuitgesproken, maar weinig aantrekkelijke verwachtingen gekoesterd ten aanzien van je
verdere levensloop. Als uitvloeisel van deze kwestie met je ouders heb je een onbewuste behoefte ontwikkeld om
de verwachtingen van anderen te doorkruisen. Eenmaal volwassen kom je wellicht zelfs te werken onder iemand
die je nogal onredelijk - zo niet tiranniek - behandelt, waarmee het patroon uit je jeugd herhaald wordt. Als je in dit
soort situatie terechtkomt, is de diepere oorzaak vanzelfsprekend je eigen houding tegenover gezag. Je
projecteert je onbewuste drang tot saboteren op personen die in jouw ogen te veel macht bezitten. Je zult pas
waarlijk succes en bevrediging vinden in je leven, wanneer je je bewust bent geworden van deze onbewuste
drijfveren en de onderliggende kwesties verwerkt hebt - tot aan dat moment zul je telkens weer je eigen succes
ondermijnen.

Pluto Sextiel Zon
Lees s.v.p. pagina 5: "Zon Sextiel Pluto"

Pluto Sextiel Saturnus
Lees s.v.p. pagina 25: "Saturnus Sextiel Pluto"

Pluto Sextiel Neptunus
Lees s.v.p. pagina 30: "Neptunus Sextiel Pluto"

Pluto Vierkant Drakekop, Pluto Vierkant Drakestaart
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Het integreren van deze twee planetaire invloeden zal grote moeite kosten en de beloofde harmonieuze resultaten
zullen zich pas voordoen nadat je er de nodige tijd en moeite aan besteed hebt.
PRIVÉ - BESTEMMING: Overleving in extremiteit
De loop van je leven kan door diepgaande ontwortelingen of radicale transformaties op sleutelmomenten in je
ontwikkeling gewijzigd worden. Je zult op de een of andere manier blootstaan aan de destructieve krachten in de
samenleving, of aan de innerlijke noodlotsdemonen, waardoor je wellicht gedwongen bent meedogenloze
beslissingen te nemen teneinde je overleving veilig te stellen. Archetypische herinneringen aan dood of destructie
kunnen je onbewuste kwellen. Ook sociaal zul je het waarschijnlijk zwaar te verduren krijgen, aangezien je angst
of seksuele onderstromen in anderen wekt. Verlies zal geen onbekende voor je zijn. Anderzijds kost het je geen
enkele moeite om je verleden de rug toe te keren en helemaal opnieuw te beginnen.

Jupiter Transiterend Vierkant Pluto
20-1-2021 -> 11-12-2021
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Deze periode van spanning en drastische verandering kan het sterkst uitwerken in je privé- dan wel werkend
leven. Benut de tijd om broodnodige veranderingen aan te brengen.
PRIVÉ - TRANSFORMATIE: Spel van macht
Deze transitperiode brengt een bewustwording van onbewuste krachten die je leven vorm geven. Je kunt je inzicht
in het emotionele verdiepen door meer over psychologie te leren. Mocht je geplaagd worden door verborgen
angsten of fobieën, dan valt te verwachten dat ze nu acuter worden of aan de oppervlakte treden. Besef echter
dat je, hoewel wat er gebeurt op zichzelf beslist verontrustend kan zijn, daardoor nu tevens een unieke kans krijgt
om de geheime mechanismen van je geest te doorgronden en je te bevrijden van de negatieve effecten van de
onderdrukking van onbewuste inhouden. Wie weet zou je je zelfs kunnen ontwikkelen tot een onverschrokken
onderzoeker van een of ander pikzwart territorium.
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Saturnus Transiterend Vierkant Pluto
17-3-2021 -> 31-12-2021
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Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
PRIVÉ - TRANSFORMATIE: Macht aan banden
Hoewel soms vrij subtiel, kan deze invloed machtige elementen in je onbewuste vrijmaken. Als je nogal eens ten
prooi valt aan emotionele toestanden als jaloezie en paranoia, dan is dit de tijd om daaraan te werken.
Diepgewortelde psychologische complexen, die zich als obsessief gedrag manifesteren, komen nu aan de
oppervlakte - en hoe meer je ze onderdrukt, des te grotere macht ze over je krijgen. Een onloochenbaar teken dat
het de gevaarlijke kant op gaat, is als je anderen van kwaadwillend gedrag begint te beschuldigen of het gevoel
hebt dat je geschaduwd of achtervolgd wordt; let daar dus op. Innerlijke demonen manifesteren zich nu in uiterlijke
gebeurtenissen. Besef evenwel dat de oplossingen louter en alleen in jezelf te vinden zijn. Je kunt, tot slot, onder
deze transit in contact komen met archetypische krachten, bijvoorbeeld door middel van sjamanisme of
jungiaanse psychologie.

Uranus Transiterend Oppositie Pluto
13-6-2021 -> 29-10-2021
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Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
PRIVÉ - TRANSFORMATIE: Onvoorspelbare macht
Degenen die sensitief genoeg zijn om deze invloed te voelen, mogen een machtige ontwaking van onbewuste
krachten verwachten. Dat kan een zeer verontrustende gebeurtenis zijn, omdat je wellicht meent weinig bewuste
controle te bezitten over de diep onderdrukte inhouden die nu mogelijk naar de oppervlakte geweld komen en je
bewustzijn overweldigen. Dit is een uitstekende tijd voor groepstherapie en grotere psychologische
bewustwording. Misschien vat je belangstelling op voor archetypische krachten als waarmee in het sjamanisme en
occultisme wordt gewerkt, maar besef dan dat bij zulke krachten immer grote voorzichtigheid geboden is. In je
droom- even zo goed als je waakleven kunnen gewelddadige beelden opwellen. Dit proces kun je wellicht het
beste beschouwen als een innerlijke grote schoonmaak, gelijk een elektrische storm de atmosfeer zuivert.

Neptunus Transiterend Driehoek Pluto
1-1-2019 -> 24-2-2021
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Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
PRIVÉ - TRANSFORMATIE: Ontbinding van macht
Deze tamelijk subtiele invloed - die het sterkst gevoeld zal worden door Schorpioen-typen - kan je heel wat leren
over de krachten van het onbewuste, zowel op een collectief als op een individueel niveau. In negatief opzicht kun
je ten prooi vallen aan zonderlinge fantasieën, die mogelijk brandstof vormen voor een zekere latente paranoia.
Anderzijds is dit even goed een voortreffelijke periode voor het leren van visualisatietechnieken, met behulp
waarvan je trauma's kunt verwerken en krachten uit het onbewuste in banen leert leiden. In deze periode kunnen
geweldige krachten gekanaliseerd en vrijgemaakt worden. Deze machten zullen zich daarbij het sterkst
manifesteren in je contacten met ondergrondse krachten in de samenleving. Waak ertegen dat je besmet raakt
door lagere elementen en zuiver jezelf van nutteloze fantasieën!
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Bestemming
Drakekop In Waterman, Drakestaart In Leeuw
PRIVÉ - BESTEMMING: Menslievendheid
In de loop van je leven krijg je met een innerlijk identiteitsdilemma te worstelen, dat erin resulteert dat je je
egocentrisch gedrag verruilt voor een minder geëmotioneerde betrokkenheid bij de groep. Op jongere leeftijd
hunker je ernaar ten volle van het leven te proeven. De wereld lijkt net een vermaakssupermarkt waar je je aan je
genoegens tegoed kunt doen. Je besteedt een heleboel energie aan liefdesaffaires, lekker eten, luxe en dergelijke
en bouwt een indrukwekkend imago voor jezelf op. Met het klimmen der jaren begint alle schone schijn je evenwel
hoe langer minder aan te staan; je genotzoekerij lijkt leeg, de eens hoog oplaaiende vlam van je identiteit dooft
uit. Het ligt in je bestemming dat je een ingrijpend zelfbewustwordingsproces doormaakt, dat je bescheidenheid
leert. Je verlangt ernaar je met anderen verbonden te voelen en stelt je dienstbaar op aan de groep. Je
genotzucht maakt plaats voor humanitaire interesses en je vindt vervulling en zin wanneer je samen met anderen
aan een gemeenschappelijk doel kunt werken.

Drakekop In 2. Huis, Drakestaart In 8. Huis
PRIVÉ - BESTEMMING: Persoonlijke bevrediging
Op een zeker moment in je leven - meer bepaald rond je 37e - doet zich een keerpunt voor en vanaf dan leer je
hoe langer hoe meer te vertrouwen op je vermogen om een veilige basis voor je materiële bestaan op te bouwen.
Met de jaren leer je de materiële voordelen die je toevallen te accepteren en ervan te genieten, wat op zijn beurt
weer een gevoel van zekerheid geeft en je daardoor in staat stelt innerlijk rust te vinden en je zelfwaardering te
ontwikkelen. Op jongere leeftijd zou je daarentegen te kampen kunnen hebben met jaloezie en angsten rond de
stabiliteit van je relaties. Je probeert met alle middelen je partner emotioneel te beheersen. Later maakt deze
wanhopige drang plaats voor voldane tevredenheid. Een aantal erotische kwesties en relatie-obsessies verliezen
dan hun belang voor je doordat je een minder vertwijfelde en vrediger houding in intieme relaties ontwikkelt.

Drakekop Anderhalfvierkant Jupiter, Drakestaart Halfvierkant Jupiter
Lees s.v.p. pagina 21: "Jupiter Anderhalfvierkant Drakekop, Jupiter Halfvierkant Drakestaart"

Drakekop Vierkant Pluto, Drakestaart Vierkant Pluto
Lees s.v.p. pagina 32: "Pluto Vierkant Drakekop, Pluto Vierkant Drakestaart"

Jupiter Transiterend Conjunctie Drakekop, Jupiter Transiterend Oppositie Drakestaart
25-1-2021 -> 20-12-2021
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - BESTEMMING: Bewustzijn van karma
In deze transitperiode zijn ontmoetingen van speciale betekenis in termen van karma en je groei als individuele
ziel. Mogelijk doe je nu een diep doorwerkende ervaring in verband met een bepaalde groepsactiviteit op, terwijl je
tevens groter inzicht in je ziel en lot als mens zou kunnen verwerven. Daarnaast bestaat er een sterke tendens dat
je in een web van spirituele illusies wordt gezogen - al zal het je stellig ook bevredigende en leerzame ervaringen
brengen. Je voelt je onweerstaanbaar aangetrokken tot een partner die van grote betekenis voor je is, ten goede
of ten kwade.
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Saturnus Transiterend Conjunctie Drakekop,
Saturnus Transiterend Oppositie Drakestaart
2-4-2021 -> 31-12-2021
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
PRIVÉ - BESTEMMING: Groepsverplichtingen
In deze periode staat de tijd als het ware stil, zodat je de inventaris van je ambities en doelen in het leven kunt
opmaken en kunt evalueren waar ze je tot dusver gebracht hebben. Het is ook een voorbeschikte periode, waarin
je verantwoordelijkheden jegens anderen en je rol in de samenleving uiterst belangrijk worden. Sommigen hebben
in deze maanden het idee dat hun leven in een doodlopende straat is beland of dat plannen voor de toekomst
zinloos en leeg zijn. Het ontwikkelen van je innerlijke spirituele leven kan nu heilzaam blijken, aangezien de in
deze periode gevoelde honger onmogelijk verzadigd kan worden door successen in de buitenwereld.

Uranus Transiterend Vierkant Drakekop, Uranus Transiterend Vierkant Drakestaart
21-7-2021 -> 19-9-2021
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Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
PRIVÉ - BESTEMMING: Groepsinspiratie
In deze periode kun je groter inzicht in de zin en richting van je ontwikkeling als individu verwerven. Door te
breken met relaties en verbintenissen die niet langer van betekenis voor je zijn, en door je eigen individuele
richting in te slaan, zul je je er innerlijk opgewonden over voelen dan eindelijk toch je unieke bestemming
gevonden te hebben. Vermijd nu wel enige vorm van extremisme; als je te geprononceerd een
buitenstaanderspositie inneemt, riskeer je het te vervreemden. Je kunt onder deze transit een kracht tot
vernieuwing en verjonging in groepen en de maatschappij zijn.
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= Carrière / Werk =

Levenspad
Ascendant In Boogschutter
WERK - LEVENSPAD: Invloed & begrip
Je bent filosofisch ingesteld en houdt van je vrijheid en open horizonten; deze eigenschappen zullen dan ook in je
beroepskeuze worden weerspiegeld. Je bent het gelukkigst in een baan die je dynamische mogelijkheden,
voortdurende verandering en beloften voor de toekomst biedt. Pionierswerk ligt je goed, vooral als het je in
contact met het buitenland brengt of de kans biedt om je innerlijke of uiterlijke horizon te verbreden. Je houdt er
extreem sterke overtuigingen op na en gelooft hartstochtelijk in gerechtigheid. Daar je idealen alles voor je
betekenen, zie je graag dat je werk in een of ander opzicht maatschappelijk relevant is. Daarnaast is het
essentieel voor je om het idee te hebben dat wat je doet zinvol is in een groter verband. Het voor je winnen van
andermans hart en hoofd is belangrijk voor je; je zou dan ook kunnen kiezen voor een baan in het voortgezet
onderwijs, op adviserend vlak, in de uitgeverij of bij de media of waarin je anderszins de publieke opinie kunt
vormen.

Ascendant Sextiel Maan
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Houd bij het lezen van de volgende tekst in gedachten dat je merendeels uitsluitend de positieve effecten van dit
aspect zult ervaren. Meer in het bijzonder word je erdoor gestimuleerd tot leren en communiceren op het terrein
dat onder het aspect valt.
WERK - LEVENSPAD: Onbewuste afstemming
Met je emotioneel meeslepende persoonlijkheid oefen je een diepgaande invloed uit op de gevoelens van
degenen met wie je je verbindt. De gevoelsmatige banden die mensen bij elkaar houden en ook kwesties van
zekerheid houden je ten zeerste bezig. Je werk zou daarom bijvoorbeeld op de een of andere manier met de
behoeften van het publiek te maken kunnen hebben, vooral als het daarbij om huisvesting, het gezin of het
moederschap gaat. Alles wat je doet geef je een emotionele lading mee. In een harde werkomgeving zou je
nauwelijks gedijen.

Jupiter In Kreeft Retrograde
Omdat deze planeet bij je geboorte retrograde liep, bezit je een instinctieve kennis ten aanzien van en voel je je
aangetrokken tot de volgende trekken en activiteiten. In deze kwesties zul je introvert zijn, terwijl je je eigen
individuele pad volgt, dat sterk contrasteert met dat van anderen.
WERK - WIJSHEID: De intieme sfeer verruimen
Het liefst werk je op een plaats waar loyaliteit aan het bedrijf of de organisatie hoge prioriteit geniet en je sterk het
gevoel hebt erbij te horen. Je bent enorm begaan met het welzijn van je collega's en slaagt erin veilige
omstandigheden te scheppen. Je inzicht en begrip berusten op een instinctief gevoel over wat goed is en wat
verkeerd. Je laat je in je oordelen sterk leiden door je emotionele overtuigingen, ten goede of ten kwade, waarbij
aangetekend zij dat je er sterke morele normen op na houdt. Persoonlijk succes is voor jou wellicht lang niet zo
belangrijk als het welzijn van je dierbaren, maar deze twee zaken hoeven elkaar natuurlijk geenszins uit te sluiten
je mag dan ook verwachten dat het je voor de wind gaat. Door op je intuïtie te vertrouwen en je emotionele kracht
op je ambitieuze doelen te concentreren, schep je de optimale condities voor succes.

Jupiter In 7. Huis
WERK - WIJSHEID: Lonende relaties
Eén van je grootste professionele kwaliteiten is je inzicht in andere mensen. Je bezit een excellent
oordeelsvermogen en bent dan ook geknipt voor een beroep waarin anderen je om advies komen vragen. Het
liefst werk je bij een grote onderneming en het zou helemaal mooi zijn als je door je werk je horizon kon
verbreden. Vaak zul je vooruit geholpen worden door oudere personen, die je goedgunstig gestemd zijn, en je
bent over het algemeen fortuinlijk in alle partnerschappen. Je neigt ernaar louter het beste in anderen te zien, en
deze houding haalt ook inderdaad het beste in hen naar voren. Je motiveert mensen voor de toekomst en stemt
hen door je positieve houding optimistisch. Je bezit aanzienlijke diplomatieke talenten, die het best tot hun recht
komen op een collectief niveau in een betrekking waarin bovenal wordt gevraagd om het vermogen om het
geheel te overzien.
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Jupiter Transiterend Conjunctie Ascendant
26-1-2019 -> 31-12-2019
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - LEVENSPAD: Vertrouwen hebben in de toekomst
In deze fase van je leven is het belangrijk om je niet te laten beperken door oude overtuigingen aangaande wat
mogelijk is en wat niet. Laat je inspireren door een nieuwe visie op hoe je wenst dat je toekomst zich ontvouwt. De
dromen die je nu formuleert, geven je toekomst richting en kracht en scheppen een vruchtbare voedingsbodem
voor hun verwezenlijking. Definieer dus opnieuw wat je ten aanzien van je carrière hoopt en wenst, zodat je werk
je op de langere duur een gevoel van zin kan geven.

Identiteit
Zon In Steenbok
WERK - IDENTITEIT: Je hoogste doel definiëren
Onder invloed van talloze beproevingen in je leven ontwikkel je gaandeweg grote vastberadenheid en
karaktersterkte. Door voor jezelf doelen op de lange termijn te stellen verfijn je constant je aangeboren gevoel
voor zelfdiscipline. Je werkt keihard en hoopt zo uiteindelijk een degelijk, op zelfrespect gebaseerd karakter te
ontwikkelen. Juist aan het overwinnen van obstakels ontleen je grote persoonlijke bevrediging. Het idee in iets
gefaald te hebben vind je daarentegen vreselijk. Je status en carrière kunnen in dit opzicht veel voor je betekenen
en veranderingen op deze terreinen leiden dan ook tot intense identiteitscrises. Toch zijn zulke wijzigingen erg
nuttig, want ze zetten je ertoe aan je periodiek te bezinnen op de richting die je leven in gaat.
Je levenshouding is dat je verwacht dat het nu eenmaal moeilijk zal zijn en er simpelweg hard gewerkt dient te
worden. Bedenk evenwel dat je je doelen een stuk gemakkelijk zult bereiken met een positieve kijk op het leven.
Beschouw je ogenschijnlijke mislukkingen als lessen die je feitelijk helpen de juiste richting in het leven te vinden,
of anders gezegd: maak van de nood een deugd. Je bezit administratieve talenten en bent begenadigd met een
gezaghebbende uitstraling.

Zon In 1. Huis
WERK - IDENTITEIT: Jezelf verwerkelijken
Je maakt een sterke en zeer persoonlijke indruk op je omgeving; je bent je ook terdege bewust van de indruk die
je maakt. Van je persoonlijke charisma kun je veel nut hebben in je loopbaan, aangezien je er een schare
volgelingen door aantrekt. Je natuurlijke leiderseigenschappen, persoonlijke kracht en charme verzekeren je
ervan dat je in het middelpunt van de aandacht staat zodra je maar het podium betreedt. Je bezit een grote
creatieve drang, en meer in het algemeen is het belangrijk voor je dat je het gevoel hebt dat je jezelf en je idealen
kunt ontplooien in je werk. Een hoge post is je op het lijf geschreven; louter door je sterke persoonlijkheid krijg je
voor elkaar wat je wilt. Hoewel je genereus bent tegenover anderen, kun je je maar moeilijk in hun standpunt
verplaatsen; je hebt de neiging om anderen met je eigen ideeën te overdonderen..

Zon Halfsextiel Mars
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Deze twee planeten beïnvloeden elkaar slechts licht, al kan het aspect een gunstige invloed op economische of
spirituele kwesties hebben.
WERK - IDENTITEIT: Competitie
Je bent buitengewoon dynamisch en bezit een fijn gevoel voor buitenkansen. Je vindt het heerlijk om te
wedijveren en bent verzot op een stevig robbertje mentaal vechten. Je bent geen diplomaat, dat mag duidelijk
zijn, daarentegen zonder meer de juiste persoon in situaties waarin om moed en besluitvaardigheid wordt
gevraagd. Vrouwen met dit aspect kunnen op jongere leeftijd de nodige keren in conflict komen met dominerende
of agressieve mannen, maar deze problemen zullen uiteindelijk vanzelf oplossen wanneer ze vol zelfvertrouwen
assertiever leren te zijn. Voor jou moet je baan je voor uitdagingen stellen. Met je pioniersgeest ben je bereid de
noodzakelijke confrontaties aan te gaan teneinde vooruit te komen. Je raakt al gauw verveeld, en wanneer je je
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verveelt, kun je een lastpak zijn. Stuit je op hindernissen, dan ben je geneigd er net zo lang met je hoofd tegen
aan te rammen totdat ze uit de weg gaan. Je zou er baat bij hebben meer te plannen alvorens te handelen en je
impulsiviteit te beteugelen. Raak je weer eens in onnodige conflicten verzeild, probeer je dan wat inschikkelijker
op te stellen. Winnen is wat al te belangrijk voor je.

Zon Oppositie Jupiter
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Aangezien deze twee planeten aan tegenovergestelde kanten van je horoscoop staan, geeft het aspect aan dat je
verscheurd wordt tussen twee geheel verschillende drijfveren. Dientengevolge neig je ertoe de beschreven
negatieve eigenschappen op anderen te projecteren.
WERK - IDENTITEIT: Inzicht
Tot je grootste beroepskwaliteiten behoren zonder meer je optimisme en vermogen om je de toekomst voor te
stellen en erin te geloven. Je bezit de potentie om een hoge post te bekleden, waarin je charisma en persoonlijke
identiteit een vooraanstaande rol spelen. Daar je een sterke drang voelt om inzicht in je leven te verwerven en vrij
filosofisch ingesteld bent, zou je uitstekend kunnen functioneren als adviseur, raadsman of doodeenvoudig als
een gidsfiguur, tot wie mensen zich wenden voor raad en oriëntatie. Je beroep moet je hoe dan ook de kans
bieden om te groeien. Je hebt behoefte aan een brede horizon en je zou dan ook bijvoorbeeld veel kunnen reizen
voor je werk. Als rasechte kosmopoliet geniet je ook van het culturele aspect van je werk. Je houdt er
onmiskenbaar erg sterke opvattingen op na, mogelijk zelfs op het moreel verhevene af. Deze kant van je karakter
kan tot ideologische botsingen met invloedrijke mensen leiden, temeer omdat je je fouten maar moeilijk kunt
toegeven. Met je visionaire en profetische gaven kun je laaiend enthousiast over de toekomst zijn; vaak ook jaag
je dromen van voorspoed na. Aangezien visie hebben een noodzakelijk ingrediënt van iedere succesformule is,
zul je veelal ook je doelen bereiken. Besef echter dat grotere aandacht voor planning, meer realisme en zeker ook
meer geduld je helpen je positie ook te consolideren.

Zon Conjunctie Saturnus
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
WERK - IDENTITEIT: Zelfvertrouwen opbouwen
Je bent een hard werkende en ambitieuze persoon met een sterke gedrevenheid om je in de maatschappij te
bewijzen. Er kunnen zich echter problemen met autoriteiten voordoen, niettegenstaande je ernaar verlangt aan de
verwachtingen van de samenleving te voldoen. In de eerste dertig jaar van je leven stuit je op je weg naar succes
op heel wat hindernissen, maar je leert er belangrijke lessen door en ontwikkelt uiteindelijk de onafhankelijkheid
en discipline die het fundament storten voor je succes later in het leven. Probeer wel je negativiteit of pessimisme
ten aanzien van de toekomst te overwinnen! Besef dat niet alle succes door hard werken alleen afgedwongen
wordt. Vaak word je meer gemotiveerd door de angst voor mislukking dan door de belofte der beloning, wat je
ervan kan weerhouden je potenties ten volle te ontwikkelen. Als alles goed verloopt, zul je in de loop van je leven
hoe langer hoe meer verantwoordelijkheid verwerven - en dat verdien je ook. Je ben consciëntieus en neemt je
verantwoordelijkheden ernstig. Je bent het type persoon op wie anderen zich kunnen verlaten, al zou je
persoonlijk liever de macht achter de troon zijn dan zelf voor het voetlicht te treden. Vergeet niet de tijd te nemen
om van de vruchten van je inspanningen te genieten in plaats van jezelf constant af te beulen!

Zon Conjunctie Uranus
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Deze conjunctie wijst op een fusie van energieën in je. Zowel de positieve als de negatieve kanten van het aspect
zullen een integraal onderdeel van je karakter uitmaken.
WERK - IDENTITEIT: Bewustzijnsverandering
Je grootste bijdrage aan de samenleving is je vermogen om met originele ideeën op de proppen te komen en met
nieuwe manieren voor het doen van dingen te experimenteren. Je moet in een onafhankelijke positie kunnen
werken of bij een bedrijf dat je oorspronkelijkheid respecteert en aanmoedigt. Je raakt al gauw verveeld wanneer
je dag in dag uit dezelfde routine moet volgen. In je werk moet je anderen kunnen ontmoeten, terwijl je je graag
voor ongewone uitdagingen gesteld ziet, vooral als het met reizen gepaard gaat of je in contact brengt met
radicaal andere culturen. Je zou dan ook verre reizen naar exotische streken kunnen maken, of wellicht werk je
met geavanceerde technologie. Een andere mogelijkheid is dat je je eigen unieke richting in je beroepsleven volgt
en onconventionele talenten ontwikkelt - misschien in relatie tot bewustzijnsontwikkeling in de een of andere vorm.
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Al evenmin geef je veel om plichtplegingen - je hebt een hekel aan een stijf protocol, gaat daarentegen liever om
met mensen van diverse pluimage, jong even goed als oud, rijk even goed als arm. Besef dat het je levenstaak is
om de weg naar de toekomst te plaveien met nieuwe ideeën en een oorspronkelijke levensstijl!

Zon Conjunctie Neptunus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; alles wat je doet, zal door deze energie gekleurd worden.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
WERK - IDENTITEIT: Zin vinden in spiritualiteit
Qua beroepskeuze zijn je mogelijkheden nagenoeg onbegrensd - zolang je maar het idee hebt dat wat je doet zin
heeft. Welk vak je ook kiest, je succes zal je niet kunnen bevredigen tenzij je creatief bezig kunt zijn of
altruïstische doelen nastreeft. Ware voldoening vind je wanneer je boven materiële doelen en persoonlijke ambitie
uitstijgt. Je koestert hoge, misschien wel onhaalbare verwachtingen ten aanzien van jezelf... en vaak even goed
van anderen. Je bezit een intuïtief inzicht in anderen en een aangeboren creatief talent, maar je lijkt telkens weer
onbewust situaties te ensceneren die onontkoombaar in teleurstelling of mislukking uitmonden. Je reageert op
onderstromen in je omgeving en in de maatschappij, waardoor je zelfvertrouwen ondermijnd kan worden. Het
beste functioneer je wanneer je een hoger ideaal hebt dat boven je persoonlijke behoeften uitgaat. Je bezit voorts
aanleg voor het werken met visioenen en dromen en voor activiteiten op sociaal vlak.

Zon Sextiel Pluto
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Het sextielaspect is gunstig en stimuleert je capaciteit om te leren van ervaring. Je mag verwachten dat de
negatieve effecten minimaal zijn.
WERK - IDENTITEIT: Transformatie van de identiteit
Je wilt graag een sterke indruk op mensen maken en stopt daar een heleboel energie in - meer dan je beseft.
Probeer je dadendrang in te tomen, je zou er een stuk verder mee komen. Je bent geschikt voor posities die om
het vermogen om macht uit te oefenen en psychologisch inzicht vragen. Wat je ook doet, je geeft je er met hart
en ziel aan - soms op het fanatieke af. Dat kan tot de nodige aanvaringen leiden, waarbij je veelal wint, simpelweg
omdat je een persoonlijke nederlaag onduldbaar acht, want een nederlaag zou je kunnen confronteren met
onbewuste dingen in jezelf, waardoor je heel onzeker wordt. Besef dat je baat zou hebben bij grotere flexibiliteit en
daardoor ook onnodig slopende machtsspelletjes kunt vermijden.
Persoonlijke kracht is een aangeboren karaktereigenschap van je - zoals je zult ontdekken na een aantal zware
persoonlijke crises, die tot herbezinning op je rol leiden. Deze crises draaien rond het koste wat kost willen
presteren of je fanatieke gehechtheid aan een bepaalde rol die zijn nut voor je verloren heeft. Wanneer je leert je
sensitiviteit ten aanzien van je gevoel van eigenwaarde te temperen en je geweldige wilskracht concentreert op
projecten die echt iets voor jou, en voor anderen, betekenen, kun je succes boeken. Mogelijk bezit je aanleg voor
psychologie of het werken met de krachten van het onbewuste.

Jupiter Transiterend Conjunctie Zon
6-12-2019 -> 28-10-2020

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - IDENTITEIT: Je toekomst creëren
In deze periode van toegenomen zelfvertrouwen mag je verwachten dat je plannen voor expansie van de grond
komen. Bezie de toekomt nu positief en stel je zo levendig mogelijk voor hoe je zou willen dat dingen waren. Je
vermogen om te krijgen wat je wilt is nu op z'n hoogtepunt, werk derhalve nauwkeurig je visie op een stralende
toekomst uit. Bedenk: je krijgt waar je je op focust, focus je dus op wat je wilt.
Het is een gunstige tijd voor expansie in het buitenland; hoger onderwijs, public relations en inzichtvergrotende
projecten staan eveneens onder een gelukkig gesternte. Wat je ook doet, het is essentieel dat het diepgang bezit
en betekenis voor je heeft. Verspil geen kostbare tijd aan trivialiteiten - succes is een kwestie van levenskwaliteit
en op grootse wijze je persoonlijke identiteit tot expressie brengen. Neem indien nodig vrij van je werk om een
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nieuwe visie op je toekomst uit te werken. Mocht je in juridische problemen verwikkeld zijn, dan zullen ze nu op de
spits gedreven worden; zorg er dus voor dat je moreel onkreukbaar bent. En overschat jezelf en je capaciteiten
niet. Let erop dat je plannen realistisch blijven!

Saturnus Transiterend Conjunctie Zon
1-1-2019 -> 26-11-2019
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - IDENTITEIT: Strategie voor de lange termijn
Grijp deze transitperiode aan om de belemmerende moeilijkheden in je carrière voor eens en altijd te overwinnen
en het fundament voor blijvende groei te storten. Dit is geenszins een gemakkelijke tijd; er rijzen tal van
problemen en je moet harder werken en je plichten vragen veel van je energie. Autoriteitsfiguren eisen veel van
je, ogenschijnlijk zonder dat je er enige erkenning voor krijgt. Als je je nu van je taken probeert te drukken, word je
waarschijnlijk geplaagd door zorgen en problemen. Je zelfvertrouwen kan gering zijn en mogelijk denk je niet aan
de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen. De tijd zal evenwel uitwijzen dat je wel degelijk je
moeilijkheden kunt overwinnen en doelen bereiken.
Planning en strategie zijn nu essentieel. Je doet er verstandig aan maanden van tevoren te plannen en strakke
schema's op te stellen, die je in staat stellen op een toegewijde manier naar realistische deadlines toe te werken.
Je zult merken dat je een geweldige werklast aankunt wanneer je je werk in stappen doet en grote projecten in
kleinere behapbare porties opdeelt. Besef dat je momenteel dan weliswaar niets voor niets krijgt, maar dat hard
werken op de lange duur beloond zal worden. Rol dus je mouwen op en ga aan de slag!

Uranus Transiterend Driehoek Zon
31-7-2019 -> 31-12-2021
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Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
WERK - IDENTITEIT: Radicale verandering
Deze periode van ingrijpende verandering is welwillend gestemd jegens degenen die bereid zijn een risico te
nemen ten aanzien van de toekomst, maar is een kwaaie tijd voor hen die liever zien dat dingen bij het oude
blijven. De tijd is aangebroken dat je een of andere revolutie in je leven ontketent door moderne trends te
omhelzen en ongebaande paden in te slaan. Als de zekerheid van je financiën en werk je eerste prioriteit hebben,
kun je danig in de nesten belanden. Er kunnen nu onvoorspelbare dingen gebeuren, simpelweg omdat
verandering nu eenmaal op het programma staat. Als je objectief kijkt naar wat je momenteel doet, zul je welhaast
zeker inzien dat als er geen vernieuwing in een of ander opzicht plaatsvindt, je nog eens kapot gaat aan verveling
of aan de verstikking van je creativiteit. Ga noodzakelijke veranderingen dus niet uit de weg. Wees bereid
gedurfde en radicaal nieuwe besluiten te nemen - laat je meesleuren door de opwinding van de tijd.
Er dienen zich kansen aan voor grotere vrijheid en onafhankelijkheid. Mogelijk kun je stoppen met werk dat je in je
bewegingsvrijheid belemmert en in plaats daarvan op flexibeler werktijden overschakelen. Dit is een gunstige
periode voor freelance- en deeltijdwerk, waardoor je meer tijd krijgt voor het doen van de dingen die je echt
interesseren. Vooral het werken met nieuwe technologieën, computers, faxen en andere moderne
communicatiemiddelen staat onder een gelukkig gesternte. Koester je belangstelling in new age-richting, dan is dit
de tijd om je daarop te storten. De kans bestaat dat je meer internationale reizen maakt of met buitenlanders van
doen krijgt. Humanitaire kwesties kunnen eveneens belangrijk zijn.
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Emoties
Maan In Vissen
WERK - EMOTIES: Je emoties zuiveren
Met je natuurlijke compassie en begripvolle aard kun je succes boeken op creatieve terreinen of in werk met
mensen die dringend om emotionele hulp verlegen zitten. Je hebt toegang tot zintuiglijke niveaus van het bestaan
waarvan anderen niet eens een vermoeden hebben. Doordat je een diep besef van de verborgen krachten in het
leven, interpersoonlijke relaties en de natuur ontwikkelt, verandert je leven ingrijpend. Je bent allesbehalve
iemand die zich door persoonlijk prestige of materiële verlokkingen laat motiveren; integendeel, mogelijk ben je
zonder dralen bereid je eigen gerief op te offeren terwille van anderen. Probeer wel te vermijden dat je je
overgeeft aan negatieve gevoelens en het waandenkbeeld dat je alles tegen hebt. Dat gebeurt alleen maar, omdat
je moeite hebt met een grens te stellen aan wat je bereid bent voor anderen te doen.

Maan In 2. Huis
WERK - EMOTIES: Gehechtheid aan persoonlijke waarden
Zekerheid en stabiliteit zijn centrale factoren voor je. Je bezit een sterk besef van wat van waarde is en wat niet;
je kunt het daardoor ver schoppen in een beroep dat met eigendommen, voedsel en het voorzien in de primaire
behoeften van anderen gaat. Mogelijk kies je het liefst voor een betrekking met een gegarandeerd inkomen jeugdervaringen in verband met ouderlijke zuinigheid hebben je geleerd op veilig te spelen en wat je hebt vast te
houden. Door herinneringen aan financiële onzekerheid op jonge leeftijd, met name zoals het weerspiegeld werd
in de houding van je moeder jegens het beheer van de gezinsfinanciën, hunker je diep naar economische
zekerheid. Besef echter dat deze innerlijke behoefte om te voorkomen dat je eigen financiële zekerheid in gevaar
komt, kan betekenen dat je langer dan nodig een onbevredigende arbeidssituatie voortzet.

Maan Driehoek Jupiter
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Houd bij het lezen van de tekst in gedachten dat de harmonieuze aard van dit contact betekent dat je hun
energieën creatief kunt gebruiken, merendeels zonder negatieve effecten.
WERK - EMOTIES: Optimisme, expansie
Het liefst zou je een baan hebben waarin je de kans krijgt om te reizen en andere culturen te verkennen. Je zou
zonder moeite in het buitenland kunnen werken of je er zelfs vestigen. Met je rusteloze inborst verveel je je al vlug
in een baan waarin niets te ontdekken valt - cultureel, intellectueel of geografisch. Je bent van nature razend
nieuwsgierig en de jacht op kennis is voer voor je ziel. Daarnaast kun je erg zorgzaam zijn. Je gulhartigheid kan je
aanleg geven voor het werken met het publiek, met name waar het gaat om het vormen van de publieke opinie,
marketing of het uitdragen van waarden. Vooral kinderen kunnen groot profijt van je aandacht hebben; je bezit
ook zowel de humor als drang tot onderwijzen om een goede leraar te zijn. Je bent niet iemand die lange tijd
dezelfde baan behoudt, tenzij deze je kansen op groei en expansie biedt.

Maan Halfvierkant Saturnus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Je mag verwachten dat deze invloed verborgen blijft en slechts af en toe zijn werking laat gelden - die negatief is,
vooral wat sociale kwesties en het gevoel van eigenwaarde betreft.
WERK - EMOTIES: Kwetsbaarheid
Je bent iemand met een geweldig verantwoordelijkheidsbesef en dito plichtsgetrouwheid en verlangt ernaar je
verplichtingen jegens de maatschappij na te komen. Je bent prima geschikt voor een functie die om hard werken
en grote verantwoordelijkheid vraagt, vooral als het gepaard gaat met formele relaties met het publiek. Als buffer
tussen het publiek en de autoriteiten zou je het uitstekend doen. Mogelijk bezit je een speciaal talent voor het
werken met ouderen of mensen met emotionele problemen of in zeer moeilijke leefomstandigheden. Je benadert
iedereen even bedachtzaam en kunt daardoor alom groot respect verwerven, zolang je je maar niet laat
verlammen door je verlegenheid. Geduldig verricht je monotone karweitjes en vanzelfsprekend ben je goed in het
systematiseren van dingen en het scheppen van orde. In je loopbaan ben je in de eerste plaats uit op een vaste
baan en continuïteit. Je bent niet bijster flexibel en neigt ernaar je aan beproefde gewoonten en werkroutines te
houden. Anderzijds werk je betrouwbaar en gewetensvol.
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Maan Sextiel Uranus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Houd bij het lezen van de volgende tekst in gedachten dat je merendeels uitsluitend de positieve effecten van dit
aspect zult ervaren. Meer in het bijzonder word je erdoor gestimuleerd tot leren en communiceren op het terrein
dat onder het aspect valt.
WERK - EMOTIES: Onvoorspelbaarheid
Je hebt iets van een zigeuner en kunt je zodoende gemakkelijk aanpassen aan zeer ongewone
werkomstandigheden. Een baan in het buitenland zou je bijvoorbeeld prachtig vinden - hoe exotischer hoe beter.
Je bent geknipt voor het werken met mensen die in een of ander opzicht vervreemd zijn van de samenleving, met
name als ze uit een andere cultuur komen. Daarentegen zou je nauwelijks je draai vinden in een conventionele
werkomgeving, waar je dag in dag uit dezelfde taken moest verrichten. Je verveelt je snel, zodat het ideaalst voor
jou een baan is die je in de loop van de dag voldoende enerverende veranderingen en variatie biedt - en het liefst
in contact met mensen brengt. Je bezit een goed ontwikkelde intuïtie en uiterst sensitieve voelsprieten; mogelijk
geeft dat je zekere talenten in de new age-sfeer.

Maan Driehoek MC
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Houd bij het lezen van de tekst in gedachten dat de harmonieuze aard van dit contact betekent dat je hun
energieën creatief kunt gebruiken, merendeels zonder negatieve effecten.
WERK - DOELEN: Zielenleven
Je loopbaan zou in het teken kunnen staan van de wereld van de gevoelens, de stemming van het grote publiek,
de zee, de voedingsbranche, onroerend goed of andere kwesties van openbaar belang. Mogelijk speelt je familie
een rol in je succes - met name je moeder. Aangezien je je terdege bewust bent van kwesties van openbaar
belang, kies je mogelijk voor werk in de zorgsector. In de keuze tussen werk en gezin geven emotionele
overwegingen de doorslag. Je voelt je prettig en zeker als je maatschappelijk iets betekent voor een ander.

Jupiter Transiterend Conjunctie Maan
19-3-2021 -> 31-12-2021

19

20

21

22

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - EMOTIES: Je basis verruimen
De invloed van deze transit hangt tot voor een groot deel af van de mate waarin veiligheid en zekerheid een rol
spelen in je loopbaan. Als veiligheid voor je op de voorgrond staat, is nu de tijd aangebroken voor het verruimen
van de fundamenten van wat het ook is dat voor jou zekerheid vertegenwoordigt. Aangezien dat heel goed
onroerend goed zou kunnen zijn, is het misschien een goed idee om naar een grotere woning of ruimer kantoor te
verhuizen; in ieder geval loont het om nu in land en gebouwen te investeren. Vooropgesteld dat je je instincten in
dit opzicht kunt vertrouwen, is dit een gunstige periode voor het verwerven of uitbreiden van onroerend goed.
Voor sommigen zullen vrijheid en het verbreden van de horizon belangrijker zijn dan zekerheid. De drang om
vreemde landen - de bevolking en cultuur - te leren kennen kan nu een belangrijke rol in je werk spelen. Vertrouw
op je ingevingen - je intuïtie draait in deze periode op volle toeren en met je enthousiasme ben je tegen elke
uitdaging opgewassen. Het kan echter ook zijn dat je tot de conclusie komt dat je prioriteit momenteel niet bij je
werk ligt. Deze periode heeft een grotere emotionele lading voor je in petto, zodat je vermoedelijk ook je energie
wilt besteden aan je huis en familieaangelegenheden.

Mentaliteit
Mercurius In Steenbok Retrograde
Omdat deze planeet bij je geboorte retrograde liep, heb je in de beschreven aangelegenheden een speciale
persoonlijke les te leren. Je zult ervaringen meer op een innerlijk dan op een uiterlijk niveau evalueren.
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WERK - MENTALITEIT: Organisatorische vaardigheden ontwikkelen
Op jonge leeftijd had je vermoedelijk last van een gebrek aan vertrouwen in je verstandelijke capaciteiten.
Desalniettemin voel je je sterk gedreven om je te bewijzen en hoewel je dan een late starter bent, zul je
gegarandeerd langzaam maar gestaag opklimmen op de ladder. Hoe dan ook ben je iemand aan wie men
verantwoordelijkheid kan toevertrouwen. Zonder problemen kun je een zware werklast aan en consciëntieus
zwoeg je door tot het af is. Als je deze eigenschappen weet te combineren met een vermogen om je ideeën te
vernieuwen en open te staan, zul je het beslist ver schoppen, zeker ook gezien je gave om strategisch te denken
en te plannen. Door je voorzichtige inslag vermijd je het om impulsieve fouten te maken; daar staat weer
tegenover dat je ook bovenmatig sceptisch kunt zijn, met als gevolg dat je kansen mist. Je gelooft in de waarden
van de traditie en ervaring. Een administratieve functie is je op het lijf geschreven.

Mercurius In 1. Huis
WERK - MENTALITEIT: Leven en leren
Centraal in je persoonlijke evolutie staat de ontwikkeling van je leer- en communicatieve vermogens. Dat zal je
eerste prioriteit zijn en vermoedelijk reis, lees en studeer je dan ook een heleboel om je kennis van de wereld te
vergroten. Je communicatieve talenten komen je goed van pas op je werk; mogelijk kies je voor een baan bij het
onderwijs of in de informatie-industrie. Met je overredingskracht en vermogen om je standpunt duidelijk te maken
kun je het ver schoppen in dit opzicht. Waarschijnlijk ga je het grootste deel van de tijd van hot naar her; je succes
zal voor een groot deel afhangen van het netwerk van contacten dat je in je loopbaan opbouwt. Het is
onwaarschijnlijk dat je tevreden bent met een vaste werkroutine - diversiteit en verandering stimuleren je nu
eenmaal.

Mercurius Conjunctie Venus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
WERK - MENTALITEIT: Diplomatie
Je bent uiterst veelzijdig en combineert een goed oordeel met smaak en de gave om informatie op een plezierige
manier te verpakken. Communicatie in de een of andere vorm zou je dan ook succes moeten kunnen brengen;
mogelijk blink je bijvoorbeeld uit in het openbaar spreken. In je beroepsmatige contacten breng je een menselijk
element in, terwijl je verbetering dikwijls te danken is aan de goodwill van anderen. Met je vriendelijke en
diplomatieke manier van doen maak je een goede indruk op anderen. Je zou het uitstekend doen in een functie
met veel contacten met mensen, bijvoorbeeld met personeel. Rechtvaardigheid gaat je na aan het hart en altijd
probeer je beide kanten van een zaak te zien. Je weet overeenstemming te bereiken doordat je bereid bent naar
anderen te luisteren; bovendien let je er goed op niemand tegen het zere been te trappen door impulsieve
opmerkingen. Vanzelfsprekend geef je met deze aanleg verreweg de voorkeur aan een harmonieuze
werkomgeving boven eentje met veel trammelant of concurrentie.

Mercurius Halfvierkant Mars
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Je mag verwachten dat deze invloed verborgen blijft en slechts af en toe zijn werking laat gelden - die negatief is,
vooral wat sociale kwesties en het gevoel van eigenwaarde betreft.
WERK - MENTALITEIT: Scherpte
Met je buitengewoon scherpe verstand kom je doorgaans sneller tot een besluit dan de gemiddelde persoon. Je
komt al even snel in actie en vindt het heerlijk om je concurrenten de loef af te steken. Van geestelijke strijd krijg
je een kick. Je tactloze manier van doen kan aanmerkelijke vijandigheid op je werk uitlokken; mocht je het
constant aan de stok krijgen met anderen of op ergernis stuiten, dan mag je er dan ook vrij zeker van zijn dat het
iets met je eigen gedrag te maken heeft. Misschien neig je ernaar in gesprekken te schreeuwen of anderen te
interrumperen, of misschien ben je te heftig in je spreken of luistert onvoldoende naar anderen. Leer derhalve
geduldiger te zijn en nog eens na te denken alvorens je mening te kennen te geven. Je zou goed uit de voeten
moeten kunnen in functies waarin om keihard onderhandelen of een agressieve verbale stijl wordt gevraagd. Bij
dat alles ben je nog eens zeer vitaal en mag graag reizen en mensen ontmoeten. Je bent iemand met karakter.
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Mercurius Conjunctie Saturnus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
WERK - MENTALITEIT: Mentale discipline
Je bezit een logisch en gedisciplineerd stel hersens en speciale talenten waar het gaat om het uitwerken van
systemen en uitvoeren van taken die gedurende een langere periode geduld vergen. Bij voorkeur houd je je aan
regels en beproefde methoden, maar waar nodig kun je je uiterst consciëntieus aan onverschillig welke taak
wijden. Misschien ben je nogal achterdochtig jegens de vermeende invloed van de verbeelding - je bent het type
persoon dat gebruiksaanwijzingen zorgvuldig leest en strikt opvolgt. Daardoor zou je enigszins inflexibel kunnen
zijn met betrekking tot het implanteren van nieuwe methoden. Daarnaast kan je bewonderenswaardige aandacht
voor details belemmeren dat je dingen in een meeromvattender perspectief ziet. Gedurende de eerste fase van je
werkend leven word je mogelijk geplaagd door minderwaardigheidsgevoelens betreffende je intellectuele kunnen;
het is zodoende belangrijk dat je tijd uittrekt voor bijscholingen en dergelijke en constant je vaardigheden
bijspijkert.

Mercurius Conjunctie Neptunus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
WERK - MENTALITEIT: Aanvoelend vermogen
Je zeer verfijnde geestelijke sensitiviteit uit je mogelijk in een bepaalde vorm van fantasievolle of creatieve
bezigheden. Daarnaast bezit je een geweldige intuïtie, maar formele leermethoden en gortdroge feiten
interesseren je niet. Je kunt dankzij je aanvoelend vermogen als geen ander fouten en vergissingen opsporen. In
je omgang met anderen voel je goed aan wat ze denken en je gaat ver - misschien te ver - om botsingen en
ruzies te vermijden. Meestal hoop je dat problemen uit zichzelf verdwijnen als je ze negeert, terwijl je er tevens
naar neigt rookgordijnen rond kwesties op te trekken. Zo probeer je je zin te krijgen door indirect te zijn en de
tegenpartij in de war te brengen. Als je er echter niet naar streeft je aan ethische principes te houden en zaken
eerlijk voor te stellen, raak je misschien verstrikt in je eigen verzinsels. Je bezit talent voor creatieve
communicatie - als schrijver, in de reclame of media of als algemeen facet van je werk.

Jupiter Transiterend Conjunctie Mercurius
11-2-2020 -> 12-1-2021

19

20

21

22

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - MENTALITEIT: De contacten verruimen
De invloed van deze transit hangt voor een groot deel af van hoe je je verstandelijke capaciteiten gebruikt in je
werk. In deze periode zou je in je geestelijke vermogens moeten investeren. Daar kennis macht is, kan het lonend
zijn om cursussen te volgen, mensen te ontmoeten en je invloedssfeer uit te breiden. Je mag verwachten meer
tijd op reis te zijn, probeer dus je leven in dit opzicht te stroomlijnen. Werk tevens aan het uitbreiden van je
netwerk van contacten. In een notendop: in deze periode praat je meer, reis je meer, schrijf je meer.
Koester je dromen aangaande schrijven of het overbrengen van een boodschap aan het publiek, dan is het nu de
tijd om daar werk van te maken, want deze bezigheden staan in deze periode onder een gelukkig gesternte. Dit is
meer in het algemeen een geweldige tijd voor het uitoefenen van invloed, zaken doen en het uitbuiten van
contacten in binnen- en buitenland. Besef echter dat je ook te veel kunt praten en intellectueel te drammerig kunt
zijn. Neem de tijd om naar de mening en raad van anderen te luisteren - je kunt verkeerde oordelen vellen als je
het niet doet.

Registered: JAAP SPIERING

www.world-of-wisdom.com

Pagina 9

Saturnus Transiterend Conjunctie Mercurius
13-3-2019 -> 9-1-2021

19

20
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - MENTALITEIT: Mentale zelfdiscipline
In deze periode komt het er op aan je te organiseren en je tijd verstandig in te delen. Het verbeteren en
consolideren van je talenten komen op de voorgrond te staan. Het is bijvoorbeeld een gunstige periode voor het
opstarten van lange-termijnplannen voor trainingscursussen of intellectuele verbetering. Of misschien overwin je
je schroom voor schrijven of communiceren. Je kunt nu de mentale discipline ontwikkelen die noodzakelijk is voor
het bereiken van je doelen. Verwacht wel communicatieproblemen en evenzo dat plannen of reizen uitstel
ondervinden. Besteed ook veel meer aandacht aan de details. Let bijvoorbeeld bij het tekenen van contracten op
de kleine lettertjes!
Ergonomisch zijn in je woorden en boodschappen is eveneens een essentiële les in deze periode. Hoe kun je je
het effectiefst uiten in de kortst mogelijke tijd? Als je de zelfdiscipline ontwikkelt om je dagelijks leven dusdanig te
organiseren, dat je tijd hebt voor geestelijke uitdagingen, mag je zeer bevredigende resultaten op de langere
termijn verwachten. Er valt in deze periode een sterke nadruk op zakelijke kwesties - gepaard gaand met vele
kleine ergernissen. Pak één probleem tegelijk bij de kop, wees geduldig en werk vanuit een strategie op de lange
termijn.

Uranus Transiterend Vierkant Mercurius
1-1-2019 -> 27-2-2019

19

20

21

22

Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
WERK - MENTALITEIT: Nieuwe communicatiegrenzen
Dit is een periode van geweldige mentale inspiratie en opwinding. Wil je nu succesvol zijn in je werk, dan is het
essentieel dat je langs nieuwe lijnen gaat denken en je niet laat beknotten door conventionele ideeën of de `stem
van het verleden'. Het nieuwe en ontraditionele brengen nu succes - experimenteer dus, wees inventief en verras
mensen. Volg je momenteel een lang en saai onderwijs- of opleidingsprogramma, dan rijzen er problemen. Ten
gevolge van geestelijke rusteloosheid ben je in deze periode geneigd traditionele onderwijsvormen de rug toe te
keren en op zoek te gaan naar nieuwe ideeën die je verbeelding prikkelen. Je leert nu het beste in
ervaringsgroepen of autodidactisch.
Dit is een voortreffelijke tijd voor het uitdiepen van eventuele belangstelling voor het occulte - met name
astrologie. Het is tevens een periode om te reizen en mensen van diverse pluimage te ontmoeten, alsmede om
een andere taal te leren of te gebruiken. Moderniseer evenzo je communicatiesystemen, vergroot je
computercapaciteit en sluit je meer in het algemeen aan op netwerken die mensen bij elkaar brengen. Wat
contacten en overeenkomsten betreft is deze transitperiode vrij onvoorspelbaar. Bij gebondenheid aan strakke
tijdsschema's en agenda's ben je nu allesbehalve gebaat.
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Pluto Transiterend Conjunctie Mercurius
11-3-2019 -> 31-12-2021
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - MENTALITEIT: Achterhaalde ideeën vervangen
In deze periode van mentale druk denk je onafgebroken na over kwesties zonder ze te kunnen oplossen. Je kunt
deze mentale energie veel beter gebruiken om nieuwe onderwerpen te onderzoeken en tot de kern van dingen
door te dringen dan je onnodig ongerust en zorgen te maken. Vermijd het dat je geobsedeerd raakt door kwesties.
Geheimen - zowel van jezelf als van anderen - komen nu aan het licht, zodat het belangrijk is om eerlijk te zijn.
Misschien denk je dat er samengezweerd of kwaadaardig geroddeld wordt op je werk. Neem er afstand van.
Leugens komen uit - maar de waarheid komt al eveneens aan de oppervlakte. Niettemin levert onderzoek nu
resultaten op, al kan de waarheid onplezierig zijn. Onderneem daadkrachtig actie om oneerlijkheid of corruptie uit
te roeien.
Dit is een voortreffelijke periode voor het werken met computers en het verwerven van psychologisch inzicht.
Cursussen op het vlak van de geesteswetenschappen staan onder een gelukkig gesternte. Oude systemen van
boekhouden, archiveren enz. zouden door nieuwe vervangen moeten worden. Onder deze transit dient
buitengewoon hard gewerkt te worden, misschien wel tot in de nachtelijke uren. Doe het kalm aan, want je
gezondheid kan in deze periode te lijden hebben. Er kunnen zich acute problemen voordoen in verband met
bestaande vervoermiddelen; dit is de tijd om je te ontdoen van oude voertuigen, temeer omdat er zich nieuwe
vervoersmogelijkheden kunnen aanbieden.

Waarden
Venus In Waterman Retrograde
Ten gevolge van de relatieve positie van deze planeet ten opzichte van de Zon en Aarde lijkt hij achterwaarts te
lopen. Dat zou je bedachtzamer of introverter kunnen stemmen op het desbetreffende terrein.
WERK - WAARDEN: Vrijheidslievendheid
Je bent zeer sociaal georiënteerd en zodoende geschikt voor een beroep waarin je met mensen omgaat, en dan
vooral specifieke groepen in een sociale context. Je werkt het beste in een team, waarin je dan vaak de grote
inspirator achter de teamgeest bent - al kun je, dat moet gezegd, soms ook vinden dat de rest van het team niet
aan je idealen voldoet. Je koestert sterke principes inzake rechtvaardigheid en bent een mensenvriend van het
zuiverste water, die geen onderscheid maakt naar rang en stand. Gegeven je sociale bewustzijn ben je het beste
af in een beroep waarin je je humanitaire geest kunt uitleven - en het zou helemaal mooi zijn als het ook nog eens
internationaal getint is. Je idealen tellen voor jou vele malen zwaarder dan materiële belangen of persoonlijke
ambities.

Venus In 1. Huis
WERK - WAARDEN: Een harmonieuze omgeving scheppen
Je hebt een zachte levensbenadering en je aanwezigheid alleen al volstaat om een sfeer van harmonie om je
heen te scheppen. Sociaal-contactueel ben je meer dan bedreven. Beroepsmatig geeft dat je het vermogen om
met mensen te werken - vooral in situaties waarin persoonlijke charme doorslaggevend is. Daarnaast zou je een
fijnzinnig esthetisch gevoel kunnen bezitten. Je uiterlijk is mogelijk een van je grootste kapitaalgoederen, al zullen
je diplomatieke vaardigheden en ingeboren rechtvaardigheidsgevoel je beslist eveneens van pas komen in je
beroep. Voor wat voor werk je ook kiest, je laat je altijd leiden door een sterk besef van persoonlijke waarden en je
behoefte aan financiële zekerheid. Met je natuurlijke instinct voor het herkennen van dingen die van waarde zijn,
bezit je aanleg voor werk in de sfeer van investeren, kopen en verkopen. In kwesties van smaak beschik je over
een fijn oordeelsvermogen.

Venus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 8: "Mercurius Conjunctie Venus"
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Venus Sextiel Mars
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
WERK - WAARDEN: Genieten
Je bezit dynamische creativiteit, maar hoe je daarvan gebruik maakt hangt grotendeels af van de aard van het
aspect. Harmonieuze contacten tussen Venus en Mars verlenen een aantrekkelijke en inpalmende aard en het
vermogen om met beide seksen te werken op welk terrein dan ook. Disharmonieuze aspecten geven eveneens
grote creatieve krachten, maar conflicten over seksuele rollen kunnen in dit geval het succes saboteren. Je
karakter kent een sterk erotisch element, wat tot seksuele verwikkelingen kan leiden die je van je werk afleiden.
Mannen met deze aspecten zijn veelal actiever in hun seksuele jacht, vrouwen hebben dikwijls het gevoel de
gejaagde te zijn. Het hangt allemaal af van de onbewuste signalen die je afgeeft met je natuurlijke sex-appeal. Als
alles goed gaat, kun je met je hartelijke en sympathieke uitstraling populariteit verwerven in je beroep. Daardoor
zou je kunnen slagen op tal van terreinen, vooral waar om een combinatie van lichamelijke kracht en elegantie
wordt gevraagd. Public relations en werken met kinderen zouden eveneens een kolfje naar je hand kunnen zijn.
Je vermaken en een plezierige tijd hebben kunnen erg belangrijk voor je zijn in je werk.

Venus Inconjunctie Jupiter
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Het contact tussen deze twee planeten betekent dat je ernaar neigt op de beschreven gebieden over te
compenseren door te behulpzaam te zijn. Daardoor moedig je onbewust anderen ertoe aan van je te profiteren.
WERK - WAARDEN: Fortuinlijkheid
Je mag op een voortreffelijk esthetisch oordeelsvermogen bogen en houdt er sterke persoonlijke waarden en
overtuigingen op na. Je bent geschikt voor een beroep waarin je je vermogen tot evalueren en vergelijken kunt
benutten - met name als het met culturele of artistieke projecten samenhangt. Daarnaast slaag je erin grote indruk
op anderen te maken met je charme en inzicht. In een baan waarin je geen gelegenheid had om mensen te
ontmoeten en te beïnvloeden zou je vermoedelijk wegkwijnen. Daarentegen zou je in je werk goed kunnen
omgaan met culturele kwesties of kunstzinnige voorwerpen, terwijl ook reizen je ligt. Daarbij bezit je grote
diplomatieke talenten en dito stijlgevoel. Succes valt je meestal in de schoot. Wellicht verkeer je graag in het
gezelschap van vrouwen, mogelijk ook krijg je steun van hen in je loopbaan. Doorgaans heb je geluk en er kan
veel geld door je handen gaan. Hoe snel is echter een ander chapiter. Je warme persoonlijkheid en optimisme
over de toekomst zijn je grootste werkkapitaal.

Venus Halfsextiel Uranus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Je mag verwachten dat het contact tussen deze twee planeten een zwak positief effect heeft, al blijft de invloed
ervan vrij subtiel.
WERK - WAARDEN: Ontraditionele relaties
Voor jou is het belangrijk dat je kunt werken in een opwindende omgeving, waarin je omgang hebt met mensen
met ontraditionele ideeën of die afkomstig zijn uit ongewone culturen of een ongebruikelijke achtergrond hebben.
Je functioneert het beste wanneer je in de loop van de werkdag een aantal verschillende mensen ontmoet - bij
voorkeur boeiende of onconventionele typen. Je bezit aanleg voor de media, evenzo voor werk waardoor je
exotische plaatsen kunt bezoeken. Gegeven je sterke belangstelling voor bewustzijnsverruimende groepen zou je
betrokken kunnen raken bij politieke, spirituele of sociale bewegingen. Je voelt je prima thuis in een team,
daarentegen volstrekt niet in een conventionele werkomgeving waarin je aan een stuk door dezelfde mensen
tegenkomt. Je moet je zo vrij als een vogeltje kunnen voelen. Je sluit gemakkelijk vriendschap, maar hoewel je
dan een enthousiaste indruk op anderen maakt, blijf je zelf tamelijk afstandelijk.

Venus Vierkant MC
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
In je horoscoop bestaat disharmonie tussen deze twee planetaire invloeden; het zal zich weerspiegelen in veel
strijd, zowel in jezelf als in de buitenwereld.
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WERK - DOELEN: Schoonheid manifesteren
In je werk breng je vermoedelijk je esthetische smaak en gevoel voor schoonheid tot uitdrukking. Je kunt even
goed met mensen als met materiële zaken overweg en met je charmerende persoonlijkheid verzeker je je van
succes door de goodwill van anderen. Een goede stand voor een diplomaat en een vrederechter. Je hoopt dat het
succes je in de schoot valt - en als je geluk hebt, gebeurt dat ook. Wel neig je ernaar je in zintuiglijk genot te
wentelen en je komt misschien in de verleiding om met je materiële weelde te pronken door duurdoenerij.

Jupiter Transiterend Conjunctie Venus
19-4-2020 -> 26-2-2021
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - WAARDEN: Zegeningen
Als je een van die bofkonten bent, zou er geen betere periode voor je kunnen zijn dan deze. Onder deze transit
kunnen invloedrijke personen - met name vrouwen - je op de weg naar succes zetten, terwijl de kans op
verruiming van je financiële middelen allerminst denkbeeldig is. Je zou vooral succesvol kunnen zijn op cultureel,
intellectueel of artistiek terrein, maar er bestaat even goed een redelijke kans op zakelijke expansie. Kwesties
rond eerlijkheid en rechtvaardigheid kunnen daarentegen reden tot bezorgdheid geven.
In deze periode is het belangrijker om van het leven te genieten dan hard te werken - als je nu niet de genoegens
van het leven weet te appreciëren, wanneer dan wel? Wat zijn je ware waarden en doelen in je carrière? Integreer
ze nu in je plannen voor de toekomst! Besef anderzijds ook: als je nu te veel in genoegens zwelgt, kan dit een
dure tijd worden. Je bent in deze periode moreel zeer kwetsbaar, terwijl je door hartsaangelegenheden in een
prijzige doodlopende straat terecht kunt komen. Sjoemel niet om snelle winst binnen te halen; dubieus gewin nu
kan tot verlies op de langere duur leiden. Je komt gemakkelijk in verleiding.

Saturnus Transiterend Conjunctie Venus
12-3-2020 -> 31-12-2021
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - WAARDEN: Gevoel van eigenwaarde opbouwen
Financiële kwesties staan in deze periode op de voorgrond. Vermoedelijk moet je lang en hard werken, misschien
zonder daarvoor de financiële beloning te incasseren die je graag had gezien. Het is verstandig om zuinig aan te
doen en te sparen, of in ieder geval alleen honderd procent zekere investeringen te doen. Door een zorgvuldige
financiële planning nu kun je het fundament voor groei in de toekomst storten, hoewel succes op de korte termijn
onwaarschijnlijk is. Wellicht is het noodzakelijk om te werken aan je relaties op het werk, terwijl je tevens
gevraagd kan worden een langdurige verplichting aan te gaan.
Je hebt er profijt van meer aandacht te schenken aan de subtiliteiten die van invloed zijn op je loopbaan, zoals je
uiterlijk en persoonlijke stijl. Wil je deuren openen die tot dusver gesloten voor je zijn gebleven, maak je dan
bijvoorbeeld de fijnere kneepjes der diplomatie eigen en overwin je onhandigheid of verlegenheid in de omgang
met anderen. Gevoel en appreciatie voor smaak en stijl kunnen precies de sleutels tot je zo gewenste
statusverbetering blijken te zijn!
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Uranus Transiterend Vierkant Venus
18-4-2019 -> 23-4-2021
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Deze periode van spanning en drastische verandering kan het sterkst uitwerken in je privé- dan wel werkend
leven. Benut de tijd om broodnodige veranderingen aan te brengen.
WERK - WAARDEN: Een nieuwe sociale omgeving
Plotselinge wijzigingen van waarden kun je nu inspireren tot veranderingen en aanpassingen in je loopbaan. In
deze periode ligt de nadruk veel meer op het sociale, zodat je niet tevreden zult zijn met een baan waarin je
alleen maar feiten en cijfertjes te verhapstukken krijgt. Je hebt het nodig om er op uit te trekken, te reizen en
mensen te ontmoeten - het liefst onconventionele typen die je kunnen verrassen en inspireren. Deze behoefte om
je met nieuwe mensen te omringen kan voor problemen zorgen als je in een erg vormelijke en stijve omgeving
werkt. Misschien overweeg je dan ook van baan te veranderen, zodat je beter je behoefte aan sociale en
esthetische stimulatie kunt bevredigen.
Je zou je nu in je element voelen in een internationale omgeving, waarin je van je talenkennis en sociale
vaardigheden gebruik kunt gebruiken. Het is weinig waarschijnlijk dat je je in deze transitperiode nog erg druk
maakt om financiën en materiële zaken - je ontdekt nieuwe waarden en genoegens doordat je in contact komt met
nieuwe mensen en culturen. Misschien ook ontdek je bij jezelf een talent om anderen bewust te maken en hun
een nieuwe levenskwaliteit aan te reiken, vooral wat principes van vrijheid en ongehecht zijn betreft.

Drijfveren
Mars In Boogschutter
WERK - DRIJFVEREN: Je horizon verbreden
Je bent vrijheidslievend en houdt er uitgesproken opvattingen op na over wat goed is en wat fout. Je voelt een
sterk verlangen om zowel intellectueel als geografisch je horizon te verbreden. De wereld zien vind je een
belangrijk aspect van je algemene ontwikkeling; ideaal zou dan ook een baan op internationaal niveau zijn. Je
werk moet je bewegingsvrijheid bieden en je voor intellectuele uitdagingen stellen. In een beknottende omgeving
kwijn je weg - de vrijheid om zelf contacten te leggen en zelf meningen te vormen is waar het voor jou op
aankomt. Problemen kunnen zich voordoen wanneer je in discussies verzeild raakt. Diplomatie is allesbehalve je
grootste gave en je bent geneigd de onverbloemde waarheid te vertellen zoals deze in jouw ogen is. Je hebt dan
misschien wel gelijk - en dat heb je ook vaak - maar schiet je er ook maar iets mee op? Besef dat je door de
denkbeelden van anderen met respect te behandelen hen veel gemakkelijker voor je standpunt wint!

Mars In 11. Huis
WERK - DRIJFVEREN: Solidariteit
Je zet je bezield in voor sociale doeleinden en vindt bevrediging in een baan waarin je groepen kunt motiveren. Je
bent van nature een hervormer en bereid de onvermijdelijke confrontatie aan te gaan om je ideeën ingang te doen
vinden. Maar je drijfveren als hervormer zijn allesbehalve zelfzuchtig; je werpt je oprecht op als speerpunt voor
collectieve belangen. Je hebt hoegenaamd geen respect voor beperkende sociale normen en bent bij voorkeur
direct in je omgang met mensen; daarom functioneer je het beste als woordvoerder of vaandeldrager van een
sociale of politieke beweging. Waarschijnlijk bezit je sterke ideologische principes - en je bent bereid ervoor te
strijden.

Mars Halfsextiel Zon
Lees s.v.p. pagina 3: "Zon Halfsextiel Mars"

Mars Halfvierkant Mercurius
Lees s.v.p. pagina 8: "Mercurius Halfvierkant Mars"

Mars Sextiel Venus
Lees s.v.p. pagina 12: "Venus Sextiel Mars"
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Jupiter Transiterend Conjunctie Mars
1-1-2019 -> 11-10-2019
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - DRIJFVEREN: Laaiend enthousiasme
In deze periode word je gegrepen door een vlaag van bruisende vitaliteit en enthousiasme en het is belangrijk dat
je deze goed in banen leidt. Je concurrentiedrang is verscherpt en je bezit zowel de moed als de visie om je op de
turbulente marktplaats te begeven en tegen elke uitdaging opgewassen te zijn. Onder deze transit kun je
hindernissen overwinnen en je actieradius vergroten. Dit is geen tijd waarin je je al te veel gelegen kunt laten
liggen aan diplomatieke beleefdheden - je wilt dingen voor elkaar krijgen, en wel snel. Je wordt voortgestuwd door
een geweldige prestatiedrang.
Dit is een voortreffelijke periode voor pioniersactiviteiten en expansie in het buitenland en evenzo om je op zwaar
fysiek werk te storten. Anderzijds bestaat er echter een toegenomen tendens om in aanvaring te komen, niet in de
laatste plaats doordat je er misschien op uit bent je overtuigingen en meningen op te dringen aan anderen.
Mogelijk probeer je door intimidatie je zin te krijgen. Hoewel het een gunstige tijd is om voor je overtuigingen
inzake goed en fout op te komen en dienovereenkomstig te handelen, is het verstandig om eerst nog eens goed
na te denken en grotere tolerantie op te brengen.

Jupiter Transiterend Vierkant Mars
13-5-2021 -> 31-12-2021
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Lees s.v.p. pagina 15: "Jupiter Transiterend Conjunctie Mars"

Uranus Transiterend Conjunctie IC
23-1-2019 -> 28-1-2021
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - FUNDAMENTEN: Zigeunerleven
Hoewel deze invloed zich het sterkst laat gelden in je privé-leven, mag je toch ook een aantal aanpassingen in je
loopbaan verwachten. Er wordt nu gevraagd om grote flexibiliteit, temeer omdat er van een verandering in je
werkomgeving sprake kan zijn. Misschien denk je erover in het buitenland te gaan werken of internationale
connecties aan te knopen. Dit is tevens een goede periode om onafhankelijker te gaan werken, misschien door
freelancewerk te doen of voor jezelf te beginnen.
Reken er in ieder geval op dat dit een periode van instabiliteit is. Klamp je daarom niet vast aan verouderde
ideeën over zekerheid. Als zich plotselinge gebeurtenissen voordoen die je tot een verschuiving in je carrière
dwingen, probeer ze dan met open armen te verwelkomen, ook al gaat het gepaard met een periode van
onzekerheid. Je werk of opleiding kan eisen dat je een tijd van huis weg bent of tijdelijk elders verblijft, maar dat
draagt alleen maar bij aan de opwinding van deze periode. Zijn er problemen op je werk, probeer er dan achter te
komen wat het precies is en praat het uit, anders ondervind je er nog meer schade van.
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Wijsheid
Jupiter In Kreeft Retrograde
Lees s.v.p. pagina 1: "Jupiter In Kreeft Retrograde"

Jupiter In 7. Huis
Lees s.v.p. pagina 1: "Jupiter In 7. Huis"

Jupiter Oppositie Zon
Lees s.v.p. pagina 3: "Zon Oppositie Jupiter"

Jupiter Driehoek Maan
Lees s.v.p. pagina 6: "Maan Driehoek Jupiter"

Jupiter Inconjunctie Venus
Lees s.v.p. pagina 12: "Venus Inconjunctie Jupiter"

Jupiter Oppositie Saturnus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Dit aspect wijst op een sterke polarisatie in je horoscoop en moeite met het integreren van de principes in kwestie.
Er kan sprake zijn van reizen en scheiding in verband met de hieronder beschreven principes.
WERK - WIJSHEID: Evenwichtig enthousiasme
Je bezit de potentie om tot een zinvolle en machtige positie in de maatschappij op te klimmen. Met je fijne intuïtie
voor het juiste tijdstip en de juiste plaats weet je te profiteren van trends op het vlak van je beroep en daardoor
gunstige condities te scheppen voor je loopbaan. Als alles goed gaat, slaag je er tevens in je positie te
consolideren na een periode van expansie en op deze nieuwe basis aan je verdere groei te werken. De sleutel tot
succes is vertrouwen in de toekomst hebben en dienovereenkomstig handelen. Want af en toe kun je door
pessimisme en gebrek aan zelfvertrouwen overmand worden. Op zulke momenten kun je de toekomst pikzwart
inzien. Op andere momenten kun je echter weer te optimistisch over toekomstige mogelijkheden zijn en ten
gevolge van gebrek aan realistische inschatting of voorbereiding falen. Je kunt dan ook veel profijt hebben van
cursussen waarop je leert te plannen en je oefent in positief denken. Je zou een centrale positie in organisaties
kunnen innemen, omdat je stabiliteit en betrouwbaarheid uitstraalt. Mogelijk bezit je aanleg in de richting van
planning, consultancy en organisatie. Daarnaast ben je in staat in de samenleving blijvende structuren te
scheppen.

Jupiter Oppositie Uranus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Om de gunstige resultaten van dit aspect te bereiken zul je hard moeten werken. Relatiekwesties spelen een
centrale rol waar het gaat om verwerven van inzicht in de desbetreffende principes en het integreren ervan in je
wezen.
WERK - WIJSHEID: Inventiviteit
Dit aspect kan enkele maanden blijven bestaan en zodoende een sterke collectieve invloed uitoefenen. Als je
deze invloed in je werk kanaliseert, zul je een sterk idealisme tentoonspreiden, zowel in sociaal opzicht als wat de
introductie van nieuwe methoden betreft. Je provocerende opinies zullen het establishment danig op de proef
stellen. Je bent internationaal georiënteerd en houdt je het liefst bezig met kwesties die de landsgrenzen
overschrijden. Mogelijk maak je daardoor reizen naar verre landen en komt in contact met vreemde culturen. In je
werk geef je blijk van een geweldige geestdrift over de toekomst - voor jou plaveien innoveren en experimenteren
het pad naar bevrijding. Een baan bij een internationale organisatie zou een kolfje naar je hand zijn. Met je sterke
humanitaire tendensen kun je er ook voor kiezen te werken op een terrein dat met sociale hervorming of
misschien bewustzijnsverruiming te maken heeft.
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Jupiter Oppositie Neptunus
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Aangezien deze twee planeten aan tegenovergestelde kanten van je horoscoop staan, geeft het aspect aan dat je
verscheurd wordt tussen twee geheel verschillende drijfveren. Dientengevolge neig je ertoe de beschreven
negatieve eigenschappen op anderen te projecteren.
WERK - WIJSHEID: Expansieve dromen
Aangezien beide planeten betrekkelijk langzaam lopen, is hun invloed langere tijd merkbaar. Voor zover je deze
invloed in je werk kanaliseert, zul je op het collectieve vlak willen werken en je idealen proberen te verwezenlijken
met je kennis, intellect en sociale invloed. Mogelijk bezit je aanleg voor marketing en reclame of het verkopen van
een droom of visioen. Daarnaast zou je een bekeringsdrang op een sociaal, religieus of politiek niveau aan de dag
kunnen leggen. Je wordt sterk bezield door altruïstische idealen en vereenzelvigt je misschien met een visioen of
droom die je eigen dromen overstijgt. Op een meer aards niveau kun je aanleg hebben voor werk in verband met
chemische en verwante producten. Verder koester je wellicht belangstelling voor de oceaan, filmindustrie en alles
wat op een collectieve schaal een betoverende aantrekkingskracht uitoefent. Je kunt misplaatst overoptimistisch
zijn - neem realistische adviezen derhalve ter harte!

Jupiter Anderhalfvierkant Drakekop, Jupiter Halfvierkant Drakestaart
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
De door deze twee planeten opgewekte spanning laat zich merendeels op een verborgen en onbewust niveau
gevoelen. Het kan zich manifesteren als een koppige drang tot confrontatie in situaties die het ego of gevoel van
emotionele zekerheid bedreigen.
WERK - BESTEMMING: Wijsheid
Mogelijk komt men bij je voor advies met betrekking tot de uiteenlopendste terreinen. Met je goede
oordeelsvermogen en visie op de toekomst zou je een invloedrijke positie in een grote groep of organisatie
kunnen verwerven. Je raakt wellicht betrokken bij sociale projecten op grote schaal, al bestaat het gevaar dat je je
onder invloed van een verkeerde ideologie laat meeslepen door een hersenschim. Met de jaren ga je steeds meer
beseffen hoe leeg prestige en ophemeling feitelijk zijn, waarna je op een gegeven moment mogelijk je toevlucht
zoekt op een plaats van bezinning.

Jupiter Driehoek MC
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Aangezien er een goed aspect tussen deze twee planeten bestaat, mag je verwachten dat de positieve gevolgen
sterk en zeer creatief zijn en de negatieve uitwerkingen minimaal.
WERK - DOELEN: Adviseren
Je vooruitziende blik en begrip zijn belangrijke voordelen in je carrière. Je zou als adviseur werkzaam kunnen zijn
en kunt vermoedelijk goed uit de voeten op terreinen in relatie tot publiceren, reizen, de wet of internationale
zaken. Superieuren zijn geneigd je te steunen, waarmee je promotie welhaast gegarandeerd is. Je grootste zwakte
is een neiging om je eigen belangrijkheid te overschatten en je meningen aan collega's op te dringen. Je bent
geneigd te pas en te onpas je boodschap te verkondigen. Het is belangrijk voor je dat je zinvolle doelen hebt - en
wanneer je ze nastreeft, ben je ertoe voorbestemd succesvol te zijn.

Jupiter Transiterend Driehoek Jupiter
12-4-2021 -> 31-12-2021
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Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
WERK - WIJSHEID: Inzicht ontwikkelen
Aangezien Jupiter gebieden van je leven vertegenwoordigt waarop hoop en visioenen met betrekking tot de
toekomst, alsmede het verlangen naar het verwerven van inzicht en vinden van zin centraal staan, mag je in deze
transitperiode een toegenomen bewustzijn en activiteit in deze levenssferen verwachten. Als je gemotiveerd wordt
door de behoefte aan expansie en groei, mag je op grote vooruitgang rekenen. Daarnaast valt er een grotere
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nadruk op zedelijke normen en je maatschappelijke opvattingen. Dit is de tijd om je oordeel te verfijnen en je tot
gids en adviseur voor anderen te ontpoppen. Als je er normaal gesproken naar neigt jezelf te overschatten, je aan
zwakten over te geven of voorbarig conclusies te trekken, zul je nu met deze kant van je karakter geconfronteerd
worden. Ben je van nature daarentegen zelfgedisciplineerd en voorzichtig, dan kun je nu van kansen op expansie
profiteren.

Jupiter Transiterend Oppositie Jupiter
10-11-2019 -> 7-2-2020
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Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
WERK - WIJSHEID: Inzicht ontwikkelen
Aangezien Jupiter gebieden van je leven vertegenwoordigt waarop hoop en visioenen met betrekking tot de
toekomst, alsmede het verlangen naar het verwerven van inzicht en vinden van zin centraal staan, mag je in deze
transitperiode een toegenomen bewustzijn en activiteit in deze levenssferen verwachten. Als je gemotiveerd wordt
door de behoefte aan expansie en groei, mag je op grote vooruitgang rekenen. Daarnaast valt er een grotere
nadruk op zedelijke normen en je maatschappelijke opvattingen. Dit is de tijd om je oordeel te verfijnen en je tot
gids en adviseur voor anderen te ontpoppen. Als je er normaal gesproken naar neigt jezelf te overschatten, je aan
zwakten over te geven of voorbarig conclusies te trekken, zul je nu met deze kant van je karakter geconfronteerd
worden. Ben je van nature daarentegen zelfgedisciplineerd en voorzichtig, dan kun je nu van kansen op expansie
profiteren.

Saturnus Transiterend Oppositie Jupiter
1-1-2019 -> 7-1-2019
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Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
WERK - WIJSHEID: De wind mee hebben
In het opzicht van je carrière kan dit een goede periode zijn, indien je je erop toelegt je toekomstvisie te
concretiseren door te bouwen aan iets van blijvende waarde. Er kunnen nu deuren voor je opengaan als je alle
noodzakelijke funderingen aangebracht hebt. In ieder geval kun je de vruchten plukken van al je inspanningen
voor het verbeteren van je opleidingsniveau en ervaring. Van personen in gezaghebbende posities krijg je
erkenning, wat tot een statusverbetering of eerlijk verdiende promotie kan leiden.
Als je je capaciteiten overschat, en op succes hoopt zonder er moeite voor te hoeven doen, zal deze periode je
maar weinig profijt brengen. Wees daarom bereid hard te werken, meer invloed uit te oefenen en misschien te
reizen in verband met je werk. Dit is een goede tijd voor het omgaan met autoriteiten en het formaliseren van
verplichtingen met een lange looptijd.

Jupiter Transiterend Door 12. Huis
1-1-2019 -> 17-11-2019
WERK - WIJSHEID: Spirituele mogelijkheden
In deze periode vind je wellicht grotere bevrediging wanneer je je uit het hectische bedrijfsleven terugtrekt; in
ieder geval zal je interesse veel meer naar je privé-leven uitgaan dan naar je openbare leven. Het is verstandig
om je met je persoonlijke overtuigingen enigszins op de vlakte te houden en meer in je innerlijke ontwikkeling te
investeren dan in uiterlijke expansie. Mogelijk krijg je ook meer te maken met openbare dienstverlenende
instellingen.
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Jupiter Transiterend Door 1. Huis
18-11-2019 -> 11-2-2021
WERK - WIJSHEID: Optimistische plannen maken
Streef er nu naar maximaal van je toegenomen zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te profiteren door je sterker te
laten gelden. Benut deze periode van vergroot enthousiasme en zelfverzekerdheid om een nieuw en dynamisch
pad voor de toekomst te plaveien.

Jupiter Transiterend Door 2. Huis
12-2-2021 -> 31-12-2021
WERK - WIJSHEID: Overvloed
Dit is een goede periode om de financiële voordelen die je verdient te incasseren, misschien door om opslag te
vragen of materiële middelen te gelde te maken. Met je positieve geloof in je eigen waarde is een gunstige afloop
welhaast gegarandeerd. Investeer in je talenten en verwacht de beste resultaten. Je krijgt extra inkomen, maar
wordt wellicht ook gegrepen door koopwoede. Wees je bewust van het principe van overvloed - er is in de wereld
genoeg voor iedereen. Let erop dat je op goede voet verkeert met financiële autoriteiten.

Leerproces
Saturnus In Steenbok
WERK - LEERPROCESSEN: Doelen en strategieën
Saturnus stond in de jaren 1929-32, 1958-61 en 1988-91 in Steenbok. Deze perioden kenmerkten zich door
politieke herstructureringen en herbezinning op maatschappelijke doelen. Weerspiegel je deze invloed in je
loopbaan, dan zul je gedreven worden door sterke ambities en het verlangen om vooruit te komen en jezelf in de
maatschappij te bewijzen. Je bent buitengewoon gevoelig voor wie er invloed heeft; mogelijk voel je een drang
om je eigen voorbehoud ten aanzien van verantwoordelijkheid te laten vallen teneinde hoger op te klimmen in de
hiërarchie. Is dat het geval, dan ben je meer dan geschikt voor een gezaghebbende positie in het maatschappelijk
leven. Je dwingt respect af doordat je buitengewoon gewetensvol bent en de doelen realiseert die je jezelf gesteld
hebt - al kun je daarbij wat al te veel eisen van anderen. Je zou een goed planner of strategicus kunnen zijn.

Saturnus In 1. Huis
WERK - LEERPROCESSEN: Zelfwaardering ontwikkelen
Je vat het leven ernstig op - ten dele omdat je de eerste dertig jaar van je leven de nodige beproevingen hebt
moeten doorstaan. Alas je hard werkt aan het overwinnen van je ingeboren verlegenheid en tendens om jezelf en
je capaciteiten te onderschatten, mag je erop rekenen later in je leven succes te boeken. Je bent een hard
werkende doorzetter en zult alleen al door je geweldige vastberadenheid opklimmen tot een verantwoordelijke
positie. Je bent ambitieus, jut jezelf op en verwacht weinig. In de ogen van anderen ben je iemand die een sterk
verantwoordelijkheidsbesef en een indrukwekkende zelfdiscipline en gedrevenheid bezit. Wanneer je eenmaal je
gebrek aan zelfvertrouwen weet te overwinnen, zul je ontdekken dat je natuurlijk gezag uitstraalt.

Saturnus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 3: "Zon Conjunctie Saturnus"

Saturnus Halfvierkant Maan
Lees s.v.p. pagina 6: "Maan Halfvierkant Saturnus"

Saturnus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 9: "Mercurius Conjunctie Saturnus"

Saturnus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 16: "Jupiter Oppositie Saturnus"

Saturnus Conjunctie Uranus
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
Dit contact tussen twee planeten wijst op een fusie van twee principes, ten goede of ten kwade. Je integreert
tamelijk verschillende energieën en brengt ze als één tot uitdrukking. Dat manifesteert zich als een sterke
persoonlijke karaktertrek.
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WERK - LEERPROCESSEN: Structurele vernieuwing
Deze weinig voorkomende combinatie van planeten maakt onderdeel uit van een 46-jarige cyclus en beïnvloedt
iedereen gedurende een periode van om en nabij een jaar. Voor zover je deze invloed manifesteert in je werk,
bezit je het vermogen om met grote organisaties om te gaan; vaak zul je daarbij een positie bekleden waarin je
een brug tussen het oude en nieuwe kunt slaan. Met je ene been in de traditie en de gevestigde waarden van de
collectieve ervaring word je tevens geconfronteerd met de noodzaak van hervorming met het oog op de toekomst.
Afhankelijk van aan welke kant je je bevindt, kun je in conflict komen met gevestigde autoriteiten. Zo zul je vaak
tussen twee vuren in komen te zitten. Je pakt sociale structuren aan die hun nut verloren hebben; mogelijk is een
revolutie onontbeerlijk om ruimte te creëren voor de toekomst. Vermoedelijk ben je vaardig in het vinden van
praktische toepassingsmogelijkheden voor nieuwe technologieën. Daarnaast zou je actief kunnen zijn op het vlak
van sociale hervorming. Een tijd waarin het noodzakelijk is om veranderingen aan te brengen.

Saturnus Conjunctie Neptunus
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
WERK - LEERPROCESSEN: Het oplossen van structuren
Deze twee langzaam lopende planeten vormen in hun 36-jarige conjunctiecyclus slechts om de zoveel tijd een
aspect. Voor zover je deze invloed in je werk tot uitdrukking brengt, zal het verwerkelijken van dromen en
concretiseren van visioenen daarin een centrale rol spelen. Mogelijk sla je daarbij een politieke richting in,
bijvoorbeeld in de vorm van sociaal werk, of misschien kom je in je beroep op een andere manier in contact met
de nijpende sociale kwesties die dit aspect symboliseert. Het kan betekenen dat je te maken krijgt met mensen die
op de een of andere manier lijden, bijvoorbeeld ten gevolge van eenzaamheid of armoede, hun leeftijd of
alcoholisme. Wat je persoonlijk ambities betreft zul je je vaak diep onbevredigd voelen met je loopbaan, en ook al
bereik je je doelen, dan nog zul je een leeg gevoel hebben. Ware zin vind je in de een of andere vorm van
dienstbaarheid, waarin je je persoonlijke ambitie kunt opofferen voor een universele zaak.

Saturnus Sextiel Pluto
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
WERK - LEERPROCESSEN: Herbezinning op de persoonlijke macht
Het hoofdthema hier is de structuur van macht - de uitoefening en misbruik ervan. In je leven krijg je beslist te
maken met mensen en organisaties die een machtige positie in de maatschappij innemen, ten goede of ten
kwade. Het kan bijvoorbeeld gaan om de politie, belastingdienst, grote concerns of geheime organisaties. Mocht
deze invloed inderdaad sterk werkzaam zijn in je leven, dan zul je in een positie verkeren die om geweldige
wilskracht vraagt. Mogelijk draag je bij aan het afzetten van machtige mensen of het omverwerpen en
herstructureren van machtige instellingen. Het is je levensmissie om het onacceptabele gebruik van macht te
transformeren. Anderzijds zou je ook zelf macht kunnen uitoefenen en daardoor organisaties hervormen. Dit is
een periode waarin je hard moet werken. Mogelijk krijg je meer verantwoordelijkheden te dragen, die op een
promotie kunnen uitlopen.

Jupiter Transiterend Conjunctie Saturnus
28-12-2019 -> 27-11-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - LEERPROCESSEN: Het kader verruimen
In deze transitperiode botst je drang naar groei en expansie op de krachten der traagheid in je carrière of de
samenleving meer in het algemeen. Je wordt je bewust van de macht die de gevestigde orde over je leven heeft.
Noodgedwongen sta je stil bij het feit dat je jezelf en je toekomst beperkt door beperkende systemen of een
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gebrek aan visie en geloof in je capaciteiten. Slaag je erin een balans te vinden tussen enerzijds lering trekken uit
het verleden en anderzijds inspiratie vinden in een toekomstvisie, dan mag je in deze periode degelijke en
gestage groei verwachten. Het is belangrijk om naar expansie binnen een bepaald kader te streven en je neer te
leggen bij de beperkingen die opgelegd worden door autoriteiten op je vakgebied. Slaag je daarin, dan zul je een
belangrijke kracht in de ontwikkeling van je bedrijf zijn of op cultureel niveau in de samenleving. Het is mogelijk
dat je van baan verandert, aangezien je dat meer mogelijkheden biedt om vooruit te komen.

Saturnus Transiterend Conjunctie Saturnus
1-1-2019 -> 10-1-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - LEERPROCESSEN: De koers bijstellen
Aangezien Saturnus er 29 tot 30 jaar over doet om rond de Zon te lopen, maakt hij ongeveer elke vijf jaar een
majeur aspect met zichzelf. Dit zijn perioden waarin de koers en doelen bijgesteld dienen te worden, waarbij op 29
of 30-jarige leeftijd zelfs een ingrijpende heroriëntatie op het programma staat. Ga zorgvuldig na welke structuren
je tot dusver in je leven opgebouwd hebt en waarom. Als je nu geen veranderingen aanbrengt, wanneer kun je dat
dan wel? Zijn je ambities die van jezelf of beantwoord je simpelweg aan de verwachtingen van je ouders of
autoriteitsfiguren in de samenleving?
Het is onontbeerlijk dat je de tijd neemt om je te bezinnen op wat je precies voor jezelf wilt in het leven. Ontdoe je
van alle onnodige ballast die je verzameld hebt in je streven om voor jezelf een plekje in de maatschappij te
veroveren. Maak je voorlopig niet druk om je persoonlijke status en ambitie en luister evenmin naar mensen die je
voorhouden wat volgens hen goed voor je is. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker het ook wordt om geen tijd te
verspillen aan het najagen van oppervlakkige carrièredoelen die op de lange duur irrelevant voor je zijn.

Uranus Transiterend Driehoek Saturnus
17-5-2021 -> 5-12-2021
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Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
WERK - LEERPROCESSEN: Vernieuwing van plannen en systemen
Dit kan heel goed een periode van toegenomen sociale activiteit en intellectuele nieuwsgierigheid zijn. Bezin je nu
op de levensvatbaarheid van lange-termijnplannen en beproefde tradities in je werk. Moeten de dingen doorgaan
zoals het geweest is, of is het verstandig om te experimenteren en nieuwe technieken in te voeren? Er kunnen
zich onvoorspelbare gebeurtenissen voordoen, die je tot veranderingen dwingen. Je hebt er baat bij om meer
aandacht te schenken aan de humanitaire aspecten van je werk en iets te doen dat positieve sociale gevolgen
heeft. Van internationale contacten en moderne technologieën kun je eveneens profijt hebben. Analyseer op een
dieper niveau de verplichtingen met betrekking tot je werk en verander je waarden, zodat je grotere vrijheid en
onafhankelijkheid verwerft. Vrijheid, experimenteren en flexibiliteit zijn nu sleutelwoorden, aangezien je onder het
commando van anderen of met een strak werkschema allerminst kunt gedijen.

Saturnus Transiterend Door 1. Huis
1-1-2019 -> 17-4-2021
WERK - LEERPROCESSEN: Een nieuw levenspad inslaan
Na een lange periode van verwarring en afzondering, waarin de structuren in je leven tot dusver zich opgelost
hebben, ben je nu in staat een glimp op te vangen van het soort leven dat je graag voor jezelf wilt gaan
opbouwen. Gedurende de afgelopen paar jaar hebben veel van je oude ambities hun betekenis verloren. Je in het
verleden bereikte doelen zijn niet langer relevant voor je toekomst; vermoedelijk heb je ook vastgesteld dat hoe
hard je er in het recente verleden ook aan hebt getrokken om zaken van blijvende waarde te scheppen, al je
inspanningen vergeefs zijn geweest. Nu is het echter tijd om een nieuwe toekomst te plannen. Investeer in jezelf.
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Je visioenen van nu zijn je werkelijkheid van over een paar jaar. Werk je plannen uit op papier en stel een
blauwdruk op voor je toekomst - je succes is verzekerd.

Saturnus Transiterend Door 2. Huis
18-4-2021 -> 28-6-2021
WERK - LEERPROCESSEN: Financiële middelen opbouwen
Aan het begin van deze transitperiode voel je je vermoedelijk financieel onder grote druk staan, maar wees
gerust, want er breekt nu een nieuwe situatie aan wat je financiën betreft. Feit blijft echter dat er in de manier
waarop je te werk gaat en je middelen beheert vooralsnog de nodige zwakke plekken zitten, zodat het
noodzakelijk is dat je tijd en moeite besteedt aan het verbeteren van de situatie, vooral in het opzicht van
budgetteren, bezuinigen en sparen. Besef daarbij dat je pas aan het einde van deze fase mag verwachten
resultaten van je investeringen op lange termijn te zien - met name waar het om nieuwe vaardigheden en
financiële middelen gaat. Al met al is het een kwestie van de buikriem aanhalen en niet te veel te vlug
verwachten.

Saturnus Transiterend Door 1. Huis
29-6-2021 -> 31-12-2021
Lees s.v.p. pagina 22: "Saturnus Transiterend Door 1. Huis"

Oorspronkelijkheid
Uranus In Steenbok
Uranus In 1. Huis
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Uniek zijn
Je bezit talloze ongewone en originele karaktertrekken en bent trots op de elementen in je leven die uniek zijn. Je
hebt een provocerende stijl en verlangt ernaar vernieuwing te brengen in je persoonlijke omgeving. Je wilt jezelf
kunnen zijn -onconventioneel, baanbrenend, vlug en onberekenbaar. Een baan waarin je je stijl niet kunt uitleven
is niets voor je; mogelijk ga je daarom liever je eigen weg. Je bent innoverend, spreidt een algemene interesse
tentoon en hebt het nodig dat je dagelijks leven onvoorspelbaar is. Vermoedelijk neig je naar ontraditionele of
futuristische hobby's. Evenzo zou je technische aanleg kunnen hebben of belangstelling voor new age-zaken maar wat je ook doet, je moet het idee hebben dat je een speciale rol vervult, misschien enigszins aan de periferie
van de samenleving. Plotselinge en radicale veranderingen in je loopbaan zijn allesbehalve denkbeeldig.
Exotische streken kunnen je tot reizen verlokken.

Uranus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 4: "Zon Conjunctie Uranus"

Uranus Sextiel Maan
Lees s.v.p. pagina 7: "Maan Sextiel Uranus"

Uranus Halfsextiel Venus
Lees s.v.p. pagina 12: "Venus Halfsextiel Uranus"

Uranus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 16: "Jupiter Oppositie Uranus"

Uranus Conjunctie Saturnus
Lees s.v.p. pagina 20: "Saturnus Conjunctie Uranus"

Uranus Conjunctie Neptunus
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
In dit planetaire aspect verenigen twee energieën zich tot één. Je zult deze geïntegreerde energie op een zeer
persoonlijke manier tot uiting brengen, ten goede of ten kwade, al naar gelang van andere factoren in je
horoscoop.
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Spirituele revolutie
Deze aspecten worden gedurende lange tijd gevormd en beïnvloeden iedereen die in een bepaalde 4-jarige
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periode is geboren. Mocht je deze invloed in je werk kanaliseren, dan zul je enerzijds blijk geven van een aanleg
voor het werken met elektronische media en anderzijds voor het vergroten van het persoonlijk bewustzijn. Er is
hier sprake van een bevlogen idealisme en heel weinig aarding. Sommigen kunnen latente telepathische of
helderziende gaven aanboren en daarvan gebruik maken in hun werk. Je zou bijvoorbeeld succes kunnen boeken
bij een internationaal concern met een de landsgrenzen overschrijdende communicatie. Werken met
geavanceerde technologie, vooral op het vlak van de directe communicatie, is een andere mogelijkheid. Inherent
aan deze aspecten is een spanning tussen de principes van vrijheid en dienstbaarheid, wat zou kunnen
uitkristalliseren in irrationele politieke en sociale overtuigingen. Je voelt je sterk aangetrokken tot alles wat met
bewustzijnsverruiming te maken heeft.

Uranus Sextiel MC
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar sterkere invloeden kunnen overheersen op andere gebieden
van je horoscoop.
Houd bij het lezen van de volgende beschrijving in gedachten dat je een snelle leerling bent en heel vlug
eventuele moeilijkheden overwint. Je mag verwachten dat je dit aspect constructief en harmonieus kunt
gebruiken.
WERK - DOELEN: Radicale doelen
Door merkwaardige en plotselinge koersveranderingen kun je het ene beroep na het andere uitoefenen, totdat je
uiteindelijk een baan vindt die je behoefte aan opwinding en het onconventionele bevredigt. Je bezit aanleg op het
vlak van bewustzijnsverruiming; daarnaast kun je technische belangstelling hebben of gefascineerd worden door
exotische landen en culturen. Je verhouding met autoriteiten kan op z'n zachtst gezegd gespannen zijn,
aangezien je er een hekel aan hebt in een hokje gestopt of gecommandeerd te worden. Je onafhankelijkheid is je
zeer dierbaar. Je bent zeer innovatief en heb je ergens voor gekozen, dan kan niemand je daar meer van
afbrengen.

Jupiter Transiterend Conjunctie Uranus
13-11-2019 -> 10-2-2020
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: De toekomst in het hier en nu
In deze periode zouden inzicht en bewustzijn van de toekomst een inspirerende en vernieuwende kracht op je
werk moeten zijn. Je mag een ingrijpende verruiming van je horizon verwachten - ofwel door verre reizen en
contacten met exotische landen en volken, of door bewustzijnsverruimende activiteiten en geestelijke groei.
Vooruitgang in je loopbaan hangt af van in hoeverre je langs volslagen nieuwe lijnen kunt denken en moderne
methoden weet te integreren - zowel in technologisch opzicht als wat volstrekt revolutionaire systemen betreft. Dit
is een tijd van opwindende mogelijkheden en grote inventiviteit. Er bestaat een gerede kans dat je drang naar
vrijheid en ongebondenheid het wint van persoonlijke ambities.

Saturnus Transiterend Conjunctie Uranus
1-1-2019 -> 12-1-2019
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Het individualisme beteugelen
In deze periode loont het om in je werk constructief gebruik te maken van moderne technieken of misschien om je
toe te leggen op activiteiten in verband met exotische culturen of volken. Concrete bezigheden op ontraditionele
terreinen of in de new age-sfeer staan eveneens onder een gelukkig gesternte. Vermoedelijk kom je tot de
conclusie dat je het niet langer kunt volhouden om je als buitenstaander op te stellen en de samenleving op
armlengte van je te houden. Probeer een brug te slaan tussen oude tradities en moderne trends. Het is een
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gunstige periode voor sociaal idealisme en engagement. Je wordt voortdurend uitgedaagd om flexibel te blijven
en op te staan voor nieuwe gezichtspunten en ervaringen.

Uranus Transiterend Driehoek Uranus
9-4-2019 -> 14-4-2021
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Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Zelfvernieuwing
Iedereen ondergaat deze invloed op ongeveer dezelfde leeftijden, namelijk elke keer dat Uranus in zijn 84 jaar
durende baan rond de Zon een aspect met zichzelf maakt. De leeftijden 21, 42 en 63 zijn zeer belangrijke
perioden van verandering en heroriëntatie. Op deze leeftijden word je uitgedaagd tot een of andere vorm van
vernieuwing in je carrière. Onvoorspelbare gebeurtenissen doorkruisen plannen en dwingen je gelijke tred te
houden met de zich snel voltrekkende veranderingen in de moderne wereld. Het is gunstig om je horizon te
verbreden door reizen en zelfontdekkingsactiviteiten, daarentegen ongunstig om door te ploeteren in hetzelfde
oude stramien. Je zelfverwerkelijking zou nu de prioriteit moeten krijgen boven status en ambities.

Transcendentie
Neptunus In Steenbok
Neptunus In 1. Huis
WERK - TRANSCENDENTIE: Goddelijke ontevredenheid
Je bent iemand rond wie een ongrijpbaar waas van mysterie en hunkering hangt. Je laat je veelal meedrijven in je
zoektocht naar je missie in het leven; de lakmoesproef om te bepalen of je de goede richting in gaat, is de mate
waarin je je innerlijk tevreden of ontevreden voelt. Dit gevoel is het licht dat je wezen en levensdoelen verfijnt.
Wanneer je in je beroepskeuze je stek hebt gevonden, zal deze vaak van diepe spirituele betekenis voor je zijn;
mogelijk heeft het te maken met het helpen van anderen in een of ander opzicht. In een beroep met alleen
materiële vooruitzichten zul je je nooit echt op je plaats voelen. Bevrediging in je werk vind je daarentegen wel
wanneer je dienstbaar kunt zijn aan anderen of anderszins je hogere bestemming volgt.

Neptunus Conjunctie Zon
Lees s.v.p. pagina 4: "Zon Conjunctie Neptunus"

Neptunus Conjunctie Mercurius
Lees s.v.p. pagina 9: "Mercurius Conjunctie Neptunus"

Neptunus Oppositie Jupiter
Lees s.v.p. pagina 17: "Jupiter Oppositie Neptunus"

Neptunus Conjunctie Saturnus
Lees s.v.p. pagina 20: "Saturnus Conjunctie Neptunus"

Neptunus Conjunctie Uranus
Lees s.v.p. pagina 23: "Uranus Conjunctie Neptunus"

Neptunus Sextiel Pluto
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze combinatie van planetaire energieën, aangezien hij
slechts een mild effect op je horoscoop sorteert.
Het sextielaspect is gunstig en stimuleert je capaciteit om te leren van ervaring. Je mag verwachten dat de
negatieve effecten minimaal zijn.
WERK - TRANSCENDENTIE: Massavisioen
Deze aspecten komen heel weinig voor en blijven zeer lang bestaan. Sterker nog, terwijl Pluto in de laatste jaren
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van de 20e eeuw binnen de baan van Neptunus komt, bestrijkt het huidige sextielaspect tussen de twee planeten
de periode van 1940 tot 2040 - maar liefst honderd jaar dus -, zodat nagenoeg iedereen het in zijn horoscoop
heeft! Als je, ten gevolge van sterke contacten in je horoscoop, deze invloed manifesteert in je privé-leven en
werk, kan dat gepaard gaan met een diepe spiritualiteit en creativiteit. Mogelijk bezit je aanleg voor werk op het
terrein van de media en in verband met verstrekkende thema's op het niveau van de massa. Materiële zaken
zullen voor jou minder belangrijk zijn dan de verwezenlijking van collectieve dromen. Wellicht ben je helderziend
en in het bezit van zekere gaven in verband met dromen, symbolen en visualiseren. Verder zou je aanleg kunnen
bezitten voor de olie-industrie, filmwereld of de transformerende kracht van collectieve visioenen.

Jupiter Transiterend Conjunctie Neptunus
12-12-2019 -> 7-11-2020
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - TRANSCENDENTIE: Ballonnen en zeepbellen
Je verbeelding neemt in deze transitperiode een reusachtige vlucht. Probeer ervan te profiteren door je fantasie te
kanaliseren in creatieve bezigheden, vooral op het vlak van de muziek, kunst of beeldentaal. Vraagt je werk om
realistische zin, wees dan op je hoede, want je verheven idealisme en dromen kunnen je oordeel in deze periode
danig vertekenen. Aangestoken door hoop slaat je fantasie zelfs wellicht op hol. Op financieel terrein kan dit tot
gevolg hebben dat je veel te grote risico's neemt, waaroor de middelen ontbreken. Je neigt ernaar je hoop te
vestigen op een zeepbel, die almaar groter en groter wordt, totdat hij uiteindelijk uiteenspat. Geïnspireerd zijn is
natuurlijk iets heerlijks, maar waak ertegen mee gesleurd te worden in een maalstroom van dromen. Bewaar je
gezond verstand en werk in stappen met verifieerbare doelen!

Saturnus Transiterend Conjunctie Neptunus
1-1-2019 -> 10-12-2019
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - TRANSCENDENTIE: Dromen concreet maken
Mogelijk blijkt het nu moeilijk om concrete plannen te maken; de dingen stromen nu eenmaal onbeheersbaar en
doelen glippen je door de vingers. In plaats van strategieën en doelen op lange termijn op te stellen kun je beter
iets constructiefs proberen te doen met je creatieve talenten. Je grootste werkkapitaal in deze periode is je
verbeelding, probeer daarom praktische toepassingen voor creatieve ideeën te bedenken. Door nu resoluut te
handelen kun je veel van je dromen en visioenen verwezenlijken. Dit is een voortreffelijke periode voor het helpen
van de verliezers in de maatschappij.

Uranus Transiterend Driehoek Neptunus
21-5-2020 -> 31-12-2021
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Dit is een uiterst gunstige invloed, maar mogelijk ben je je nauwelijks bewust van wat er gebeurt. Creativiteit en
reizen staan onder een gelukkig gesternte en je vergroot je capaciteiten en invloedssfeer.
WERK - TRANSCENDENTIE: Innerlijke dimensies
De periode is bijzonder transcendentaal van aard en moedigt je ertoe aan in verbinding te treden met subliminale
krachten in de samenleving en deze in je werkend leven te kanaliseren. Deze invloed is goed voor
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massamarketingtechnieken, werk op het vlak van de media en reclame en internationale contacten. Zelfs nog
gunstiger is de periode voor new age-activiteiten; ze kan latente gaven voor helderziendheid, astrologie en
dergelijke wekken. Onrealistische dromen en verwachtingen kunnen nu echter een hoge vlucht nemen, probeer
dus zo realistisch mogelijk te blijven!

Transformatie
Pluto In Schorpioen
Pluto In 10. Huis
WERK - TRANSFORMATIE: De ambities transformeren
Je kunt je met geweldige energie op het bereiken van je doelen storten - zelfs op het dwangmatige af. Achter deze
dwang gaat een diepe onbewuste behoefte om jezelf te bewijzen schuil. In positief opzicht behaal je daardoor
resultaten, louter en alleen al door je inzet ervoor. In je leven zal eens een tijd aanbreken waarin je ontdekt dat je
persoonlijke bestemming iets heel anders is dan wat je tot dan toe nagestreefd hebt. De eruit volgende
transformatie - mogelijk rond je veertigste - leidt tot volslagen nieuwe interesses, waarbij je vermogen om diep te
gaan en je voor 100 procent te geven je succes brengt. Je bent geknipt voor een functie waarin je een zekere
macht kunt uitoefenen. Waar er onplezierige beslissingen moeten worden genomen, ook al zet het andermans
baan op het spel, kun je tamelijk meedogenloos zijn - ook jegens jezelf. Je bezit een speciale gave om de vinger
te leggen op factoren die het succes dwarsbomen en ze vervolgens uit te roeien. Dat maakt je tot een bedreven
hervormer. Mogelijk bezit je tevens aanleg voor het werken met computertechnologie of psychologisch getinte
onderwerpen.

Pluto Sextiel Zon
Lees s.v.p. pagina 4: "Zon Sextiel Pluto"

Pluto Sextiel Saturnus
Lees s.v.p. pagina 20: "Saturnus Sextiel Pluto"

Pluto Sextiel Neptunus
Lees s.v.p. pagina 25: "Neptunus Sextiel Pluto"

Pluto Vierkant Drakekop, Pluto Vierkant Drakestaart
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
Het integreren van deze twee planetaire invloeden zal grote moeite kosten en de beloofde harmonieuze resultaten
zullen zich pas voordoen nadat je er de nodige tijd en moeite aan besteed hebt.
WERK - BESTEMMING: Overleving in extremiteit
Je straalt gezag uit in je sociale relaties en raakt mogelijk betrokken bij groepen of organisaties met een
heimelijke aard, die een machtige maar verborgen invloed op de massa in de maatschappij uitoefenen. Je zult
een rol te spelen hebben in tijden van grote omwenteling; vaak zul je geroepen worden om de leiding te nemen
over of toe te zien op transformerende krachten die de macht van normale instellingen volstrekt te boven gaan,
wanneer door de hand van het lot de eens veilige structuren van de samenleving verpletterd worden.

Jupiter Transiterend Vierkant Pluto
20-1-2021 -> 11-12-2021
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Deze periode van spanning en drastische verandering kan het sterkst uitwerken in je privé- dan wel werkend
leven. Benut de tijd om broodnodige veranderingen aan te brengen.
WERK - TRANSFORMATIE: Spel der macht
In deze periode word je op je werk als het ware ingewijd in het spel van machtsuitoefening en geheimhouding.
Mogelijk gebeurt het doordat je verborgen factoren, corruptie of machtsmisbruik achter de schermen op het spoor
komt. Een andere mogelijkheid is dat je zelf je eigen persoonlijke macht of psychologisch inzicht in je werk leert
ontplooien. Hoe het echter ook zij, de kans is groot dat je je bang voelt ten gevolge van omstandigheden die zich
aan je controle lijken te onttrekken. Zorg ervoor op goede voet te verkeren met juridische en financiële autoriteiten
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of wis in ieder geval goed je sporen uit mocht het niet zo zijn! In deze periode kan het om veel geld gaan, zowel
winst als verlies, dus zorg ervoor dat je het best mogelijke financiële advies krijgt.

Saturnus Transiterend Vierkant Pluto
17-3-2021 -> 31-12-2021
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Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
WERK - TRANSFORMATIE: Macht aan banden
In deze periode word je geconfronteerd met manifestaties van macht in de samenleving. Mogelijk moet je al je
reserves aan kracht en volharding aanspreken om het te redden in situaties die je macht te boven lijken te gaan.
Pas met name op in je verwikkelingen met de politie, belastingdienst en onderwereldfiguren, want de kans is groot
dat je te maken krijgt met personen of groepen die je ondergang kunnen bewerkstelligen. Kijk op je werk goed
naar wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Roei alle corrupte elementen uit en bezin je even goed op je eigen
motieven wanneer je zelf macht uitoefent.

Uranus Transiterend Oppositie Pluto
13-6-2021 -> 29-10-2021
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Op het onderstaande gebied zal sprake zijn van zeer sterke spanningen. Anderen zullen zich met je leven
bemoeien en je tot aanpassing dwingen.
WERK - TRANSFORMATIE: Onvoorspelbare macht
Over het algemeen ervaart men onder deze transit krachten waarop men totaal geen greep heeft en die
verborgen zwakten of geheime affaires in organisaties aan het licht brengen. Machtige en geheime krachten in de
maatschappij kunnen nu de carrière op volslagen onvoorspelbare manieren beïnvloeden. Dit is een tijd van
extremisme en geweldige onzekerheid en met plannen kan het alle kanten op. Ontvangen dreigementen kunnen
nu diepe angsten losmaken. Werk je met computers, wees dan op je hoede voor virussen en andere
onvoorspelbare gebeurtenissen. Dit is een goede tijd om technologische krachten te kanaliseren teneinde de
macht te consolideren.

Neptunus Transiterend Driehoek Pluto
1-1-2019 -> 24-2-2021
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Onder deze langdurige en vormende invloed ben je in staat je creatieve potentie te verwerkelijken op het
onderstaande gebied. Probeer maximaal te profiteren van de kansen die zich nu aandienen.
WERK - TRANSFORMATIE: Ontbinding van macht
De transit kan inwerken op gebieden van je beroepsleven waarop je je ongerust maakt en op een onbewuste,
dwangmatige of fanatieke manier je zin probeert door te drijven. Als beheersing een belangrijke factor in je leven
is, zul je in deze periode de macht verliezen om deze beheersing uit te oefenen. Waardig leren toegeven en je
neerleggen bij de hogere krachten in de samenleving die het collectieve leven sturen, zou nu de juiste tactiek
kunnen zijn. Aan de positieve kant is dit een tijd waarin je je kunt afstemmen op de collectieve krachten die de
publieke opinie sturen. Je kunt nu de krachten van marketing en propaganda doorgronden en er gebruik van
maken, ten goede of ten kwade.
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Bestemming
Drakekop In Waterman, Drakestaart In Leeuw
WERK - BESTEMMING: Menslievendheid
Tijdens het eerste deel van je werkend leven verlang je er sterk naar op te vallen en erkenning te krijgen. Je
besteedt veel energie aan het verkopen van jezelf en probeert de aandacht op je te vestigen en een goede indruk
te maken. Je persoonlijke creativiteit gaat je na aan het hart en je streeft ernaar de essentie van je identiteit tot
expressie te brengen in wat je doet. Dat maakt je buitengewoon gevoelig voor kritiek en alles wat je in je
eigendunk aantast. Met de jaren neemt de drang om beroemd te worden echter af; je gaat het belang van
integratie beseffen en stelt je in feite zelfzuchtige creatieve aandrang daarom op de tweede plaats. Je ego acht je
nu minder belangrijk en je zet je in voor projecten die het algemeen nut dienen; je merkt dat je aangeboren
leiderscapaciteiten veel beter tot hun recht komen wanneer je geïnspireerd wordt door de behoeften van een
groep. Contact met vreemde culturen kan een keerpunt in je loopbaan betekenen.

Drakekop In 2. Huis, Drakestaart In 8. Huis
WERK - BESTEMMING: Persoonlijke bevrediging
Het opbouwen van een degelijke bestaanszekerheid is een levenslange taak voor je. Op jonge leeftijd heb je een
sterk gevoel tekort te komen en hunkert intens naar materiële en emotionele zekerheid. Je bent je scherp bewust
van de voordelen die anderen genieten en sterk gefocussed op wat je naar jouw idee verspeeld hebt. Feitelijk zou
je meer dan eens je materiële zekerheid kunnen ondermijnen door je gebrek aan vertrouwen in je vermogen om
materieel welzijn te verwerven en weelde te genieten. Doordat je onbewust bang bent dat anderen macht over je
krijgen, kun je je vastklampen aan prestige of gezag in de samenleving. Besef evenwel dat je uiteindelijk innerlijke
vrede en zekerheid zult bereiken, wanneer je op je eigen capaciteiten vertrouwt en op basis daarvan een stevig
financieel fundament stort en een eigen normen- en waardenpatroon opbouwt.

Drakekop Anderhalfvierkant Jupiter, Drakestaart Halfvierkant Jupiter
Lees s.v.p. pagina 17: "Jupiter Anderhalfvierkant Drakekop, Jupiter Halfvierkant Drakestaart"

Drakekop Vierkant Pluto, Drakestaart Vierkant Pluto
Lees s.v.p. pagina 26: "Pluto Vierkant Drakekop, Pluto Vierkant Drakestaart"

Jupiter Transiterend Conjunctie Drakekop, Jupiter Transiterend Oppositie Drakestaart
25-1-2021 -> 20-12-2021
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - BESTEMMING: Bewustzijn van karma
In deze periode mag je verwachten dat je kring van contacten zich verruimt, waarbij er speciale nadruk valt op
personen die grootschalige invloed in de maatschappij nastreven. Onder invloed van opinievormers, adviseurs of
buitenlanders ontwikkel je mogelijk een nieuw perspectief op je toekomstplannen. Wellicht heb je het gevoel dat je
bestemming nauw met een groter plan verweven is. Door een toegenomen bewustzijn van de richting die je in je
leven wilt inslaan, breng je misschien enkele aanpassingen aan. Waak ertegen je op een dwaalspoor te laten
zetten door opgeblazen ideeën over je bestemming of persoonlijke belangrijkheid! Durf de uitdaging aan te gaan.
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Saturnus Transiterend Conjunctie Drakekop,
Saturnus Transiterend Oppositie Drakestaart
2-4-2021 -> 31-12-2021
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Op het beschreven levensgebied zullen zich grote veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.
WERK - BESTEMMING: Groepsverplichtingen
In het opzicht van je werk staat deze transitperiode in het teken van betrokkenheid bij een groep en de
verplichtingen die daarmee gepaard gaan. De belangen van het collectief kunnen relevanter voor je carrière
blijken te zijn dan je eigen ambities of verlangen naar status. Oudere personen in gezagsposities kunnen je
vooruitgang aan banden leggen, terwijl het tevens onontbeerlijk kan zijn dat je grotere zelfdiscipline opbrengt
teneinde aan de aan je gestelde eisen te voldoen. Nu genomen beslissingen kunnen een geweldige vormende
invloed op je bestemming uitoefenen. Je hebt er baat bij om je ego-behoeften ondergeschikt te maken aan het
welzijn van anderen en je neer te leggen bij wat het lot kennelijk nu eenmaal met je carrière voor heeft. Je ervaart
meer evenwicht in je doen en laten.

Uranus Transiterend Vierkant Drakekop, Uranus Transiterend Vierkant Drakestaart
21-7-2021 -> 19-9-2021
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Deze invloed zorgt voor grote ergernissen, maar als je deze periode benut voor het initiëren van dynamische
verandering, zul je grote vooruitgang in je leven kunnen boeken.
WERK - BESTEMMING: Groepsinspiratie
Onder invloed van deze transit kun je in je werk betrokken raken bij onconventionele groepen in een proces van
inspiratie en vernieuwing. Evenzo goed echter kun je opeens ook banden met groepen, genootschappen en
organisaties verbreken die veel voor je hebben betekend in het verleden. Het is verstandig om je in deze tijd in
het licht van perspectieven op de lange termijn te bezinnen op de richting die je loopbaan in gaat. Heb je het
gevoel dat je je persoonlijke missie in dit leven vervult? En ben je daar tevreden mee? Zo niet, dan kun je nu
radicaal van richting veranderen. Je staat open en bent bereid je bestemming te volgen. Deze periode is verder
gunstig voor meer humanitaire verplichtingen, internationale reizen en betrekkingen met het buitenland, evenals
voor nieuwe verbintenissen met groepen die maatschappelijke vernieuwing nastreven.
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Al veertien jaar, sinds 2005, is 1Horoscoop.nl de Nummer 1 in de meest uitgebreide en
gedetailleerde horoscopen van het Nederlandstalige internet.
Je horoscoop en astrologie geven informatie over veel aspecten van je leven zoals wie ben je,
relaties en seks, je carrière en geldzaken, de toekomst...
Bij 1Horoscoop.nl kan je verschillende horoscopen direct online bestellen
* Geboortehoroscoop en Werk/Carrière horoscoop met Astrologische voorspellingen tot 2022
* Geboortehoroscoop
* Werk/Carrière horoscoop
* Geboortehoroscoop èn Werk/Carrière horoscoop samen
* Geboortehoroscoop met Astrologische Voorspellingen tot 2022
* Werk/Carrière horoscoop met Astrologische Voorspellingen tot 2022
* Astrologische voorspelling voor 2019, 2020 met Geboortehoroscoop
* Astrologische voorspelling voor 2019, 2020 met Carrière/Werk horoscooprapport
* Relatiehoroscoop
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