l
.n
op
co

os

Horoscoop Rapport

ig
ht

1H

or

= Privé | Carrière / Werk =
= Astrologische voorspelling tot 2018 =

yr

voor

(c
)C

op

Anneloes Wieges
Geboren 12/01/1986
om 10:45 uur
te Utrecht

© 1995 – 2015 1Horoscoop.nl * Horoscopes Int. * Den Haag
info@1horoscoop.nl * Kamer van Koophandel 23.08.38.38

Beste lezer,
We zijn er trots op je geboortehoroscoop aan te kunnen bieden. Je horoscoop
is nauwkeurig berekend aan de hand van je geboortegegevens volgens de
complexe, oude methoden van de astrologie.
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Deze horoscoop is je persoonlijke kosmische vingerafdruk. Niemand anders ter
wereld heeft precies dezelfde combinatie van invloeden, tenzij hij of zij op exact
hetzelfde tijdstip en exact dezelfde plaats als jij geboren is.
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Met tien planeten, twaalf dierenriemtekens en twaalf huizen zijn er omtrent 1500
eenvoudige combinaties in de horoscoop. Wanneer je daar nog eens de
verschillende graden waarin planeten kunnen staan en de onderlinge
combinaties die ze kunnen vormen optelt, zijn er al met al tienduizenden
invloeden, die in een astrologische interpretatie afgewogen en gesynthetiseerd
moeten worden.
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Dit rapport beoogt het proces te vereenvoudigen. Het geeft bijvoorbeeld de
relatieve sterkte van de verschillende planetaire invloeden aan, zodat de
gebruiker ze gemakkelijker kan inschatten.
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Daarnaast is dit geschreven rapport opgesplitst in delen over de identiteit,
emoties, mentaliteit, liefde en seksualiteit om kennelijke tegenspraken in de
karakterbeschrijving te ondervangen. Bedenk echter dat er zich hoe dan ook
tegenspraken zullen voordoen. Mensen zijn nu eenmaal complex en bezitten
talloze contradictoire trekken. Diametraal tegengestelde karakterbeschrijvingen
weerspiegelen ofwel innerlijke dilemma's of conflicten.
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Vergeet nooit dat je keus 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
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(Let op! Dit is een voorbeeld.)
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Je horoscooptekening - een korte verklaring
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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.

.n

l

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.
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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.
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De Sterrenbeelden worden in 12 gelijke delen over dat gedeelte van de hemel
verdeeld dat door astrologen ecliptica wordt genoemd.
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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.
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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.
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Verder vind je bij je horoscooptekening nog een serie tabellen. Behalve
wanneer je meer over astrologie wilt weten, kan je deze "overslaan".
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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.
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Astrologische symbolen en hun betekenis

Spontane activiteit
Consolidatie, stabiliteit
Dualiteit, communicatie
Receptiviteit, koestering
Zelfverwerkelijking, creativiteit
Organisatie, analyse
Balans, relaties
Intimiteit, penetratie
Kennis, horizons verruimen
Verantwoordelijkheid, streven
Humanitairisme, bewustzijn
Onbaatzuchtigheid, spiritualiteit

De Planeten
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NEPTUNUS
PLUTO
DRAKEKOP
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Identiteit, individualiteit, de vader
Instincten, het onbewuste, de moeder
Mentaliteit, communicatie, verwanten, reizen
Liefde, romantiek, partnerrelaties, waarden, vrouwen
Drijfveren, seksualiteit, mannen, broers, begeerte
Wijsheid, visie, expansie, overtuigingen, ruimte
Uitdagingen, concentratie, beperking, tijd, leerproces
Oorspronkelijkheid, vernieuwing, revolutie,
excentriciteit
Transcendentie, spiritualiteit, illusie, lijden
Transformatie, vernedering & macht, onderwereld
Bestemming, groepsverwikkelingen, potenties voor de
toekomst
Karma uit het verleden, diepgaande ervaring,
geleerde lessen
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ZON
MAAN
MERCURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
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Mars
Venus
Mercurius
Maan
Zon
Mercurius
Venus
Pluto/Mars
Jupiter
Saturnus
Saturnus / Uranus
Jupiter / Neptunus
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TWEELINGEN
KREEFT
LEEUW
MAAGD
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De Tekens

De Huizen
1e
2e

Huis
Huis

3e
4e
5e
6e

Huis
Huis
Huis
Huis

7e

Huis

8e

Huis

Zelfabsorptie, persoonlijke projectie, verschijning
Waarden, eigenwaarde, financiën en vermogen,
zekerheid
Reizen, lokale netwerk, verwanten, communicatie
Fundamenten, familie, voorouders, Huiselijke sfeer
Zelfexpressie, kinderen, identiteit, zekerheid, spelen
Dienstbaarheid, werkomgeving, gezondheid,
integratie
Partnerrelaties, contacten met anderen,
tegenstanders
Middelen van anderen, erfenissen, dood, geheime
krachten

9e Huis
10e Huis
11e Huis

Verre reizen, overtuigingen, hoger onderwijs, wet
Ambities, autoriteiten, doelen, expressie in het werk
Sociale affiniteiten, groepen, vriendschappen,
politieke visies
Terugtrekking, isolatie, het goddelijke, de innerlijke
werelden

12e Huis

Aspecten

Roept spanning en irritatie op
Hetzij een materiële, hetzij een spirituele drang naar
integratie, kleine ongemakken
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HALFVIERKANT
ANDERHALF
VIERKANT
HALFSEXTIEL
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Fusie van energie, eenheid, samensmelting
Scheiding, projectie, breuk, polariteit
Harmonieuze middelen, creativiteit, inzicht
Disharmonie, tegengestelde behoeften, conflict
Geestelijke en sociale bronnen, creatieve harmonie
Onderhuidse spanning, onzekerheid, gebrek aan
integratie
Verborgen spanning
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CONJUNCTIE
OPPOSITIE
DRIEHOEK
VIERKANT
SEXTIEL
INCONJUNCTIE

os

@
A
C
B
F
E

© 1Horoscoop.nl

ontwikkeld en zorgt ervoor dat je up-to-date blijft
aangaande alle laatste ontwikkelingen.
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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 - LEVENSPAD: Zuivere kracht
Met je enigszins ongepolijste persoonlijkheid stort je je
energiek en enthousiast op alles wat je doet. Door een
agressieve of te defensieve houding wakker je bij
anderen een drang tot wedijveren aan. Dat zal tot de
nodige conflicten in de sfeer van het werk leiden, temeer
omdat je altijd staat te popelen om de strijd aan te binden.
Desalniettemin werk je effectief zolang je de vrijheid
geniet om zelf je beslissingen te nemen. Je bent een
goede generaal, maar een slechte diplomaat.
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PRIVÉ - LEVENSPAD: Innerlijke harmonie
Je hebt iets van een dromer. Daarnaast neig je ten
gevolge van zekere ongelukkige of nare gebeurtenissen
in je jeugd vermoedelijk naar escapisme. Anderzijds ben
je begenadigd met een buitengewoon vruchtbare
verbeelding, terwijl je grote empathie toont jegens zowel
je dierbaren als compleet vreemden. Op anderen maak je
een sensitieve en kwetsbare indruk. Tegelijkertijd spreid
je echter een begrip en acceptatie ten toon, die anderen
als zeer geruststellend ervaren. Wanneer je erin slaagt je
gevoel van innerlijke eenzaamheid en tendens tot
martelaarschap te overwinnen, kun je anderen waarlijk
helpen. Nooit overheers je en je bezit een griezelige gave
om je totaal op andermans gevoelens af te stemmen. In
relaties dwing je je partner er vaak toe de zorg voor de
praktische details op zich te nemen; in dit opzicht kan er
wrijving ontstaan doordat je dingen laat versloffen. Meer
moeite en organisatie van jouw kant zouden de
spanningen hier kunnen verminderen.

Ascendant Driehoek Mars

co

WERK - LEVENSPAD: Innerlijke harmonie
Sensitief en gevoelig voor indrukken als je bent, bezit je
een scherp besef van ongelukkigheid en leed in de
wereld, die je vaak als een harde en wrede plaats ervaart.
Hoewel je op tal van uiteenlopende terreinen werkzaam
zou kunnen zijn, vind je, als je actief je dromen wilt
nastreven, het grootste succes en de meeste bevrediging
in creatieve richting. Je bezit een geweldige fantasie en
bent fijn afgestemd op de subtiele invloeden in de
omgeving. Dat kan je een talent voor muziek of kunst of
de wereld van film en reclame geven. Met je grote
compassie voor anderen kun je je ook aangetrokken
voelen tot de zorgsector. Daar je je het liefst enigszins
afzijdig van de wereld houdt, voel je je het prettigst in een
particuliere instelling of in ieder geval op een plaats die je
rust en afzondering biedt. Over het algemeen genomen
heb je weinig op met praktische zaken om de
doodeenvoudige reden dat je niet inziet waarom je de
zogeheten realiteiten van het leven zou accepteren. Dat
heeft vaak tot gevolg dat je je eenzaam en onbegrepen
voelt.

PRIVÉ - LEVENSPAD: De boodschapper
Anderen maken gemakkelijk contact met je, temeer
omdat je altijd tijd hebt voor wie dan ook. Wel ben je
gemakkelijk afgeleid en het komt nogal eens voor dat je
te veel dingen tegelijk onder handen hebt - maar je vindt
het nu eenmaal vreselijk om je te vervelen. Je maakt de
indruk iemand te zijn die eeuwig onderweg is. Daar je
graag met anderen samen en een onverbeterlijke
kletskous bent, ben je een uitmuntende katalysator voor
het samenbrengen van mensen. Je fascineert anderen
met je ideeën.
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Ascendant In Vissen

or

Levenspad

Ascendant Sextiel Mercurius
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: De boodschapper
Je bent veelzijdig getalenteerd, maar toch vooral op het
gebied van informatie en communicatie. Mensen
ontmoeten en contacten leggen vormen een inherent
onderdeel van je professionele leefstijl - je hebt een
boodschap over te brengen en kwijt je energiek, zo niet
bruisend van je taak. Je bent intelligent en goed
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - LEVENSPAD: Zuivere kracht
Je straalt kracht uit en anderen voelen zich daarom nogal
eens enigszins nerveus in je buurt. Degenen die je
kennen waarderen je oprechte gedrag, maar de
zachtmoedigen en gevoeligen zullen je gezelschap
schuwen - niet dat je er wakker van ligt. Met je koppigheid
en roekeloosheid ben je vatbaar voor ongelukken. Je bent
altijd even openhartig en eerlijk, zodat anderen in ieder
geval weten waar ze met je aan toe zijn.

Ascendant Driehoek Pluto
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar
sterkere invloeden kunnen overheersen op andere
gebieden van je horoscoop.
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 - LEVENSPAD: Aura van mysterie
Je voelt je aangetrokken tot machtsposities waarin je
controle over je omgeving en collega's kunt uitoefenen.
Onplezierige confrontaties ga je geenszins uit de weg,
terwijl je onder druk moeilijke beslissingen kunt nemen.
Je karakter zou een meedogenloze trek kunnen hebben,
aangezien je je vaak inbeeldt dat je in je positie bedreigd
wordt. In dergelijke gevallen schroom je er niet voor alle
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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.

1H

WERK - WIJSHEID: Anderen wekken
Aangezien je sterk op de toekomst gericht bent, gedij je
het beste in een carrière die je de kans biedt om
persoonlijk te groeien. Je zou prima op je plaats je zijn in
een kosmopolitische omgeving, vooral als het inhoudt dat
je met mensen met sterk verschillende achtergrond te
maken krijgt. Je bent sociaal en politiek bewust; het zou
zich kunnen vertalen in succes bij een grotere
overheidsinstelling, die je in de gelegenheid stelt je
idealen te verwezenlijken. Je bezit van nature aanleg en
belangstelling voor ontraditionele onderwerpen. Welk
beroep je verder ook precies kiest, het staat haast wel
vast dat je op een zeker moment in je leven een
explosieve bewustzijnsontwaking doormaakt. Succes valt
je toe wanneer je je hoger bewustzijn ontwikkelt door
cursussen en contacten met ongewone mensen. Een
baan met humanitaire doeleinden zou een kolfje naar je
hand zijn.
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Jupiter In Waterman

PRIVÉ - WIJSHEID: Spirituele mogelijkheden
Enkele van de bevredigendste ervaringen in je leven
houden verband met de spirituele of creatieve inzichten
waarmee je van tijd tot tijd gezegend bent. Voor jou wordt
de innerlijke wereld der verbeelding rijkelijk bewoond door
goedgunstige invloeden. Je vindt het vanzelfsprekend dat
geloof bergen verzet en put daar geweldige kracht uit, wat
je in talloze opzichten profijt brengt. Hoewel je door je
positieve denken beslist het nodige succes zult behalen,
zijn je persoonlijke waarden toch eerder spiritueel dan
materialistisch van aard. Misschien omhels je al een sterk
religieus geloof, misschien bevind je je nog steeds op een
spirituele zoektocht naar de zin van het leven. Dankzij de
lessen die je onderweg leert, kun je een troostende kracht
ten goede zijn in het leven van anderen in geestelijke
nood. Let er wel op dat je niet je eigen meningen en
overtuigingen aan anderen probeert op te dringen!
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PRIVÉ - LEVENSPAD: Aura van mysterie
Met je magnetische persoonlijkheid zul je vaak een sterke
invloed op je omgeving uitoefenen. Je heimelijke
pogingen om je zeker te voelen in je relaties slopend zijn zowel voor jezelf als voor anderen. Hoewel je van nature
psychologisch inzicht bezit en in staat bent door façades
heen te dringen, laat je, anderzijds, je relaties nogal eens
vergiftigen door obsessieve ideologieën of meningen.
Besef dat je vrede in jezelf vindt zodra je je drang tot
beheersing loslaat!

zou voor een grote organisatie kunnen werken, vooral als
deze op humanitair vlak werkzaam is, of in het kader van
de volksgezondheid in ruimste zin, bijvoorbeeld in een
ziekenhuis of bij een welzijnsinstelling. In je werk word je
gedragen door een diep geloof in barmhartigheid en het
belang van dienstbaarheid aan de mensheid. Je bezit een
scherp besef van de vereffende aard van persoonlijke
tegenslag en de vergankelijkheid van aards gewin.
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middelen te gebruiken in de strijd om de macht.
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PRIVÉ - WIJSHEID: Anderen wekken
Het jaar van je geboorte stond in het teken van opwinding
en sprongen in het bewustzijn van de mensen.
Vermoedelijk uit je deze tijdgeest in je persoonlijke leven
door het omhelzen van humanitaire principes en het
verlangen om de barrières die jou van je medemensen
scheiden te slechten. Je bent hoe dan ook zeer sociaal
georiënteerd en wordt geïnspireerd door sterke idealen.
Op z'n slechtst kun je provocerend en eigengereid zijn, op
z'n best geloof je heilig in de principes van gelijkheid en
rechtvaardigheid. Het ligt in je bestemming om mensen
op een grote schaal te laten ontwaken of anders zelf zeer
geïnspireerd te worden door anderen die dat doen. Je
houdt er buitengewoon sterke, zij het tamelijk
ontraditionele opvattingen op na. Je overtuigingen zijn
onwankelbaar, maar je bezit genoeg respect om ze niet
aan anderen op te dringen. Integendeel, je komt vurig op
voor ieders vrijheid van overtuiging. Waarschijnlijk bouw
je gaandeweg je leven een grote kring van vrienden in
een groot aantal uiteenlopende landen op.

Jupiter In 12. Huis
WERK - WIJSHEID: Spirituele mogelijkheden
Met je diepe geloof en grote spirituele en psychologische
kennis kun je van geweldige hulp zijn voor mensen die
geruststelling, advies of steun behoeven. Anderen voelen
zich gesterkt door je optimistische vertrouwen en je
positieve kijk, hoe moeilijk de situatie ook mag zijn. Je
Registered: JAAP SPIERING
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PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Je dromen realiseren
Je bent iemand met onvervulde dromen. Wil je een
bevredigend leven leiden, dan is het vermoedelijk
noodzakelijk dat je praktischer en realistischer wordt. Zet
vage verlangens omtrent wat je zou kunnen doen of wie
je zou kunnen zijn van je af en probeer te bepalen wat je
leven echt zin geeft. Je neigt ernaar jezelf te fixeren op
een onbereikbaar doel, waarmee je jezelf een alibi
verschaft om maar helemaal niets te doen. Dat houdt
verband met de ervaring op jonge leeftijd van een ouder
die zich in zijn loopbaan op de een of andere manier
gedwarsboomd voelde. Besef dat je partner het op den
duur beu is dat je altijd weer degenen in gezagsposities
ervan beschuldigt dat ze je beletten je doelen te bereiken.
De eerste stap naar succes is dan ook dat je ophoudt met
anderen verwijten te maken of je als een martelaar op te
werpen. Ware bevrediging vind je wanneer je kunt werken
met iets dat de ziel van anderen voedt en koestert.

PRIVÉ - LEVENSPAD: De richting terugvinden
In deze periode van je leven voel je je misschien alleen en
verward, met name wat de praktische aspecten van je
leven betreft. Je verliest je besef van richting en voelt je
ontevreden met hoe de dingen ervoor staan. Je
relatieleven kan te lijden hebben onder deze invloed,
omdat je nauwelijks nog weet wat je eigenlijk wilt en of je
jezelf wel wenst te binden. Het is dan ook essentieel dat
je nu een nieuwe zin in je bestaan vindt. Misschien
betekent het dat je je afstemt op de magische krachten in
het leven en de natuur en daardoor de goddelijkheid
ontdekt die in elk moment en ieder contact huist. Dit is
een uitstekende tijd voor spirituele ontwaking, ongeacht of
het nu op een religieuze basis is of door de toegenomen
ontwikkeling van intuïtieve en creatieve vermogens. Laat
je niet afleiden door de eisen die anderen aan je stellen vooral aangaande je werk en verantwoordelijkheden. Doe
geen concessies aan je innerlijke behoeften terwille van
de respectabiliteit!

os

WERK - TRANSCENDENTIE: Je dromen realiseren
Bevrediging in je werk vinden kan iets erg ongrijpbaars
voor je zijn - in ieder geval in het eerste deel van je leven.
Terwijl anderen zich sterk met hun beroep identificeren,
kun jij er misschien hoegenaamd geen zin in vinden om
heel je leven van negen tot vijf te moeten werken. Jouw
doelen zijn dan ook Levensdoelen - doelen die je
innerlijke vervulling schenken. Met dat gegeven zul je je
vermoedelijk het gelukkigst voelen in een creatief beroep
of werk waarin je anderen kunt helpen of idealistische
visioenen kunt verwezenlijken. Mogelijk bezit je affiniteit
met de chemische industrie, de zee of welzijnswerk.
Merkwaardig genoeg neig je ernaar te maken te krijgen
met een baas die in een of ander opzicht onbetrouwbaar
is, misschien ten gevolge van een alcohol- of
gezondheidsprobleem. Het kan ook gemakkelijk
gebeuren dat je een doodgewone baan hebt, terwijl je
dagdroomt over wat je echt zou willen doen. Als je op een
gedisciplineerde manier gebruik leert maken van je
visualisatievermogen, zul je echter je dromen op een
wonderlijke manier kunnen verwezenlijken. In dat opzicht
kun je rond je veertigste of eenenveertigste een belangrijk
keerpunt doormaken.

van ongenoegen - ze proberen je ertoe aan te sporen je
aan iets zinvols te wijden. Financiële zekerheid en
veiligheid, alsmede het verlangen naar status kunnen nu
onmogelijk je dorst stillen om meer met je leven te doen.
Ontplooi daarom je creatieve talenten en jaag je idealen
na. Probeer ze in je werk te integreren. Misschien heb je
behoefte aan een periode zonder baan, of je zou anders
doodgewoon vrij kunnen nemen, zodat je opnieuw de
magie van het leven kunt ontdekken. Wees niet ongerust
als je geen weg voor je ziet - wanneer deze periode
voorbij is, trekt de mist op boven een nieuw land van
beloften. Probeer je vrije tijd nu zo optimaal te benutten,
zodat je over nieuwe middelen en reserves beschikt zodra
de lucht opklaart. Laa je meeglijden met de levensstroom,
jouw eigen innerlijke stroom.

or

Neptunus In 10. Huis

(c
)

Neptunus Transiterend Conjunctie Ascendant
10-3-2016 -> 31-12-2017
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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 - LEVENSPAD: De richting terugvinden
In deze periode kun je door onrijmbare gevoelens en
invloeden in verwarring zijn over de richting van je
loopbaan. Een gevoel van ontevredenheid over de
algehele manier waarop je je leven leidt, werkt door in je
visie op je carrière. Luister naar je innerlijke gevoelens
Registered: JAAP SPIERING

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
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WERK - IDENTITEIT: Groepsbewustzijn
Je bezit uitstekende leidinggevende kwaliteiten, want je
verstaat de kunst om jezelf in een groep te integreren
zonder deze te domineren. Dientengevolge zal men je
automatisch respecteren, omdat men zich niet bedreigd
door je voelt. Je functioneert het beste in een team. Je
wekt de indruk dat het wel en wee van anderen je na aan
het hart gaat - en dat is ook zo. Je bent van nature sociaal
denkend en gelooft in de macht van de consensus en het
groepsgebeuren. Vanzelfsprekend kunnen deze talenten
het best aangewend worden voor de uitoefening van een
of andere vorm van sociale macht: je kunt mensen
vertegenwoordigen, als woordvoerder optreden of je als
de leider van een groep opwerpen. Naast je sociale en
politieke interesses bezit je mogelijk enkele ontraditionele
talenten waar het om de ontwikkeling van de geest gaat.

os

Zon In 11. Huis

WERK - IDENTITEIT: Subjectiviteit - Beweeglijkheid
Aangezien Mercurius nooit verder dan 28 graden van de
Zon verwijderd staat, is de conjunctie het enig mogelijke
aspect tussen de twee - waarbij geldt dat hoe dichter ze
bij elkaar staan, hoe sterker het aspect is. Bij dit
planetaire contact is sprake van grote geestelijke
capaciteiten en een rusteloos verlangen om meer te leren
en ervaring op te doen. Je voelt je prettig in een baan die
je de kans biedt om op stap te zijn en mensen te
ontmoeten, aangezien communiceren ontegenzeggelijk
één van je sterkste punten is. Je verfoeit het om in een
baan gebonden te zijn en hebt constant geestelijke
stimulering nodig. Uiteraard kan dat ertoe leiden dat je
een aantal malen radicaal van baan wisselt. Je zou je
behoefte aan stimulatie ook kunnen bevredigen door het
volgen van cursussen of studeren. Je bezit goede
lesgevende vermogens en functioneert prima in een
functie waarin je een boodschap zou moeten
overbrengen. Je sterke kwaliteiten zijn je veelzijdigheid,
nieuwsgierigheid en jeugdig enthousiasme. Je zwakten
zijn je rusteloosheid en concentratiegebrek - alsmede je
geneigdheid om subjectief te zijn in je evaluaties. Indruk
maken houdt je ten zeerste bezig en je hebt graag het
laatste woord. Je vindt het vreselijk om ongelijk te hebben
en kunt het, mocht het zo zijn, moeilijk toegeven.

or

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 privéleven 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.

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.

(c
)

C

PRIVÉ - IDENTITEIT: Groepsbewustzijn
Enkele van je belangrijkste persoonlijke ontwikkelingen
vinden hun basis in je ervaringen in groepen en met
vrienden. Je sociale leven staat centraal. Je hecht er sterk
aan geaccepteerd en gerespecteerd te worden in je
sociale wereldje, waarbij opgemerkt zij dat je over het
algemeen een loyale en hartelijke vriend bent. Alleen
hebben je sociale contacten een dusdanige prioriteit voor
je, dat de harmonie van je intiemere relaties eronder te
lijden kan hebben. Je partner vindt misschien dat je
emotionele intimiteit uit de weg gaat. Een verstandige
partner moedigt je nochtans aan in je sociale interesses,
omdat je door contact met anderen een helere persoon
wordt. Je wordt gefascineerd door en bezit aanleg voor
het werken in bewustzijnsverruimende groepen.
Daarnaast vind je het heerlijk om in contact te komen met
ontraditionele mensen uit het buitenland.
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PRIVÉ - IDENTITEIT: Subjectiviteit - beweeglijkheid
Intelligentie en communicatie zijn belangrijke thema's
voor je in je persoonlijke relaties. Je identificeert je sterk
met wat je zegt, en het kan een klap voor je trots zijn als
je genegeerd of verkeerd begrepen wordt.
Dientengevolge uit je je mening veelal op krachtige wijze
en ben je soms onontvankelijk voor wat anderen zeggen
en denken. Je bent bovenmatig subjectief ingesteld; een
groot deel van de tijd ook voer je een innerlijke dialoog
met jezelf. Je spreidt van nature een jeugdige geest en
een zekere naïviteit of onvolwassenheid ten toon.
Anderen vinden je misschien dartel - zelfs een Peter Panfiguur. Tenzij andere invloeden in je horoscoop het
tegenspreken, mis je waarschijnlijk uithoudingsvermogen
en fladdert van de ene naar de andere relatie. Je hebt de
stimulans van reizen en contact met boeiende mensen
nodig om niet met je gedachten te gaan dwalen en om al
je overtollige energie op te branden. Je vader kan een
intelligente of spraakzame man met een nerveuze of
grillige inborst geweest zijn. Je criterium voor de
beoordeling van je relatie met hem is de mate waarin je
hem begreep en geestelijk contact met hem had; daaruit
vloeit voort dat je jezelf eveneens beoordeelt op je
vermogen om geestelijk contact met anderen tot stand te
brengen.
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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 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.
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PRIVÉ - IDENTITEIT: Stijl
Het is buitengewoon belangrijk voor je om het gevoel te
hebben dat anderen je mogen en je gaat ver om een
goede indruk te maken. Je bent van nature warm en
geaffectioneerd en houdt ervan zowel romantische
gebaren te maken als ze in ontvangst te nemen. Je milde
aard heb je vermoedelijk van je vader, die erg liefdevol en
considerant geweest kan zijn. Vrouwen met dit aspect
idealiseren zelfs vaak hun vader en kunnen zich moeilijk
van hun gehechtheid aan hem bevrijden. Later in het
leven neigen ze ernaar verliefd te worden op een zachter
type man, op wie ze zeer hoffelijke eigenschappen
projecteren. Voor beide seksen kunnen er problemen
ontstaan ten gevolge van de ontkenning van de
schaduwkant van hun persoonlijkheid en doordat ze niet
wensen in te zien dat mensen niet altijd dames en heren
kunnen zijn. Soms kan er ook een tendens bestaan om
anderen door het onbewust in de strijd werpen van hun
charme te manipuleren, terwijl ze tevens naar een veel te
rooskleurig zelfbeeld neigen. Je persoonlijke
zelfwaardering is hoe dan ook een centraal thema in je
identiteit. Besef dat jezelf leren liefhebben en aanvaarden
een vereiste voorwaarde is, voordat je goed in een relatie
kunt functioneren.

co

WERK - IDENTITEIT: Stijl
Dit planetaire contact geeft je een groot esthetisch gevoel
en een al niet mindere persoonlijke charme. In de
omgang met anderen ben je hartelijk en verrijkend en je
aanwezigheid inspireert hen. Je diplomatieke talenten en
sterke besef van persoonlijke waarden zijn welkome
kwaliteiten op een scala van terreinen. Je ben
allesbehalve een `krachtsmens' en in het algemeen moet
je niets hebben van wedijveren; je slaat je er liever door
heen met je overredingskunst en charme. Je aangeboren
charisma en innemende manier van doen bezorgen je
populariteit. Een baan waarin confrontatie en conflict een
rol spelen is niets voor je. Je talenten komen het beste tot
hun recht in de omgang met personeel, de wereld van de
diplomatie of in kwesties in verband met smaak, stijl of
een verfijnd oordeel.

os

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 - 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 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.

or

Zon Conjunctie Venus

Zon Sextiel Mars
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze
combinatie van planetaire energieën, daar hij zwak is en
mogelijk door sterkere invloeden in je horoscoop
weggedrukt wordt.
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.
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5-11-2016 -> 18-10-2017
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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.

ht

1H

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!

os

Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; alles
wat je doet, zal door deze energie gekleurd worden.
De invloed van dit planetencontact is subtiel en onbewust.
Je mag echter een tamelijk intense periodieke crises
verwachten, waarin de negatieve effecten van het aspect
zich laten gevoelen.

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!

or

Zon Halfvierkant Saturnus
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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 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
Registered: JAAP SPIERING

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
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!
PRIVÉ - IDENTITEIT: Je toekomst creëren
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
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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.
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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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.
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2-5-2015 -> 31-12-2017
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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 - 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

Pluto Transiterend Conjunctie Zon
5-3-2017 -> 7-6-2017
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Jupiter Transiterend Driehoek Zon
7-10-2015 -> 17-9-2016
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert
integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - IDENTITEIT: Persoonlijke transformatie
In deze intense periode kom je onder enorme druk te
staan. Je definieert je identiteit radicaal opnieuw; mocht je
jezelf sterk identificeren met je loopbaan, dan mag je dan
ook een fundamentele herstructurering van je doelen
verwachten. Dit is een tijd om te bepalen wat nu eigenlijk
echt wezenlijk voor je is, aangezien je geen kostbare tijd
wenst te verspillen aan werk dat je toch niet interesseert.
Als je ontevreden bent met je baan, zul je nu tot de
conclusie komen dat er geen enkele toekomst voor je in
is weggelegd. Anderzijds zul je echter ook menen dat je
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WERK - EMOTIES: Innerlijk toevluchtsoord
Van de hectisch jachtigheid van de carrièrewereld moet je
weinig hebben. Integendeel, je voelt je het prettigst
wanneer je je talenten kunt ontplooien in een baan die tot
op zekere hoogte aan de zijlijn van het gebeuren staat.
Daar je tevens buitengewoon begaan bent met het leed
dat zovelen meemaken, kun je ervoor kiezen op de een of
andere manier degenen te helpen die minder fortuinlijk
zijn. Met je intense mededogen gaan de verliezers van
deze wereld je na aan het hart. Al met al ben je het
geschiktst voor werk in een instelling waar mensen van
de maatschappij geïsoleerd zijn. Tegelijkertijd verlang je
er diep naar je toevlucht te zoeken in iets wat boven het
dagelijks leven uitstijgt. Mogelijk manifesteert het zich in
creatieve, muzikale of artistieke bezigheden, die je in
staat stellen je ziel te laten opgaan in de grotere oceaan
van de collectieve geest.
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PRIVÉ - IDENTITEIT: Persoonlijke transformatie
In deze fase van je leven ondergaat je identiteit een
diepe, transformerende zuivering. Het beeld dat je van
jezelf hebt gecultiveerd in het verleden, en de ideeën die
je tot dusver over jezelf hebt gehad, werp je nu als een
slang van je af - je bent simpelweg uit je vorige zelf
gegroeid. Misschien voel je je uitgeput, terwijl je tevens
het idee hebt dat oude doelen dood zijn. Het komt er nu
dus op aan ze te begraven en te ontdekken wat je echt
wilt doen, koste wat het kost. Crises zetten je aan tot
zelfonderzoek. Laag na laag pel je af, totdat je bij de kern
van je wezen uitkomt. Dit kan een slopend psychologisch
proces zijn. Wellicht meen je dat je door een donkere
tunnel heengaat, zonder dat je de hoop kunt koesteren
dat er aan het andere einde weer licht zal schijnen. Aan je
beproevingen lijkt maar geen einde te komen. Wees
echter gerust: binnen een jaar zul je een diepgaande
transformatie achter de rug en groot inzicht in jezelf
ontwikkeld hebben!
Therapie en psychologische interesses staan nu onder
een gelukkig gesternte. Je zult je persoonlijke kracht
ontdekken. Vrouwen die tot dusver hun identiteit
uitgeleefd hebben via hun vader of partner, zullen de
kluisters van hun projectie afwerpen. In het proces ban je
mannen met een machtige invloed op je uit je bewustzijn
en ga je steeds meer je persoonlijke identiteit poneren.

PRIVÉ - EMOTIES: Geëngageerde menselijkheid
Op al jonge leeftijd heb je vermoedelijk geleerd je niet al
te afhankelijk op te stellen; dat zou ook helemaal niets
voor jou zijn, omdat je de voorkeur geeft aan
vriendschappen die op gelijkheid en gedeelde interesses
berusten. Wat dat betreft is het waarschijnlijk dat je
familierelaties gekarakteriseerd werden door intellectuele
principes van gelijkheid of vrijheid, terwijl je misschien de
emotionele steun hebt moeten ontberen die de meeste
kinderen voor iets vanzelfsprekends houden; anderzijds
zou je desalniettemin op zeer vriendschappelijke voet met
je moeder verkeerd kunnen hebben. Aangezien je de
diepste banden in je leven merendeels met echte
vrienden of groepen vormt, ervaar je enkele van je
grootste beproevingen wanneer deze gehechtheden
worden verbroken.

or

geen andere keus hebt dan door te gaan. Maar je hebt
wel degelijk een alternatief. Durf de sprong in het niets te
wagen zonder enige garanties te verwachten. Vertrouw
erop dat je op je pootjes terechtkomt. Oude structuren
moeten vernietigd en een nieuwe fundament moet gestort
worden, voordat je opnieuw kunt beginnen.
Leiderschapskwesties worden nu op de spits gedreven.
Bekleed je een leidinggevende functie, dan zul je je rol
totaal willen veranderen. Leiders om je heen kunnen van
hun troon gestoten worden. Wanneer dit slopende proces
eenmaal achter de rug is, zul je nieuwe diepten van je
wezen ontdekt hebben en zullen begraven talenten aan
de oppervlakte gekomen zijn.

C

Emoties
Maan In Waterman
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WERK - EMOTIES: Geëngageerde menselijkheid
Je bent iemand met een groot sociaal bewustzijn en een
sterke drang om samenhang in groepen te scheppen.
Paradoxaal genoeg echter voel je je in je relaties vaak
eerder een soort van buitenstaander. Je hebt een
voorliefde voor ongewone omgevingen en functioneert het
beste wanneer je bewust kiest voor alternatieve
verhoudingen waarin de verschillen tussen mensen
sterker blijken dan hun overeenkomsten. Je voelt je dan
ook aangetrokken tot het buitenland of een experimentele
leefwijze. Gegeven je aangeboren vriendelijkheid, diepe
sociale betrokkenheid en groepsbewustzijn bezit je een
speciaal talent voor het werken met mensen aan de rand
van de samenleving. Je intuïtie is verbluffend en mogelijk
maken zekere talenten je geschikt voor een
onconventioneel beroep.
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - EMOTIES: Innerlijk toevluchtsoord
In je jeugd heb je vermoedelijk perioden van isolement
doorgemaakt, waarin je op de een of andere manier
afgezonderd was van het dagelijks leven. En misschien
stond je tevens sterk onder invloed van de dromen,
verlangens of eenzaamheid van je moeder. Hoe dan ook
heb je er nu behoefte aan je van tijd tot tijd uit de wereld
terug te trekken en in verbinding te komen met de natuur
of je innerlijke gevoelens. Het is ideaal als je een kamer
helemaal voor jezelf hebt, je privé-heiligdom, waar je
alleen kunt zijn. Je bent uitermate gevoelig voor je
omgeving en brengt veel tijd door in een zeer besloten
emotionele privé-wereld, waarin anderen nauwelijks
kunnen doordringen. In deze privé-sfeer geef je je over
aan je dromen en hunkeringen. Wellicht is het heilzaam
voor je, wanneer je bewuster met de innerlijke wereld van
je verbeelding zou werken in de vorm van bijvoorbeeld
creatieve bezigheden of de beoefening van meditatie.

Maan Vierkant Mars
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; alles
wat je doet, zal door deze energie gekleurd worden.
Aangezien er een spanning tussen deze twee planetaire
invloeden in je horoscoop bestaat, zal het heel moeilijk
voor je zijn om de beloofde gunstige resultaten te boeken
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horoscoop.

WERK - EMOTIES: Temperament
Met je dynamische en sterke persoonlijkheid krijg je op je
werk meestal je zin. Je grootste vijand is je temperament
je maakt je gemakkelijk boos en eenmaal in woede
ontstoken doe je ondoordachte dingen. Als je in je baan
met het publiek moet omgaan, zullen er zodoende nogal
wat conflicten rijzen. Anderzijds betekent het dat je goed
kunt functioneren wanneer het je werk is om mensen te
confronteren en dingen gedaan te krijgen en er niet om
diplomatie en welwillende hartelijkheid wordt gevraagd. Je
bent ongeduldig, maar daar staat tegenover dat je je met
hart en ziel op je werk stort en dingen snel en efficiënt
afhandelt. Desalniettemin creëer je een gespannen sfeer
om je heen, terwijl je bovendien extreem gevoelig voor
kritiek bent. Je beeldt je vaak in dat je aangevallen wordt
en gaat dan instinctief in het offensief of defensief
teneinde de vermeende dreiging af te wenden. Het hoeft
geen betoog dat dit soort reactie precies de aanval uitlokt
die je probeert te vermijden. Alleen door je assertieve
inslag te leren beteugelen en grotere sensitiviteit en
kalmte jegens anderen te ontwikkelen, mag je hopen
goodwill te winnen in je loopbaan.

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.
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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.
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PRIVÉ - EMOTIES: Temperament
Je bent opgegroeid in een sfeer van spanning, waardoor
je onafgebroken op je hoede bent. Misschien was je
moeder een ongewoon agressieve vrouw, of misschien
werd er veel geruzied en gevochten thuis. Ongeacht de
reden raak je nu in ieder geval al snel van streek - vooral
op het thuisfront. Vrouwen met dit aspect voelen zich
dikwijls aangetrokken tot emotionele mannen die hun
gevoelens gepassioneerd en intens uiten. Dit kan echter
een gevolg zijn van onbewuste uitlokking van de kant van
de vrouw zelf, die - daar ze nooit vrede en kalmte in haar
leven heeft ervaren - telkens opnieuw de gespannen sfeer
schept door kritiek of boze buien.
Mannen met dit aspect zijn veelal driftig aangelegd en
verkeren dikwijls in een geprikkelde gemoedsstemming.
Wanneer ze zich bewust worden van de
spanningspatronen in hun vroege jeugd, kunnen ze
wellicht deze negatieve emotionele toestanden van
woede, die de bron van grote innerlijke pijn kunnen zijn,
bestrijden. Het luchten van je woede lost zelden iets op, al
denk je zelf misschien van wel. Zin heeft het daarentegen
om je bewust te worden van de oorzaken van je
woedegevoelens vóórdat ze opwellen.
Met de jaren en naarmate je meer inzicht in je emotionele
aard verwerft, kun je leren een sfeer van opwinding om je
heen te scheppen. Dan zul je inspirerend gezelschap zijn
en bovendien leer je je onzekerheid te bestrijden door
degenen aan wie je gehecht bent bewegingsvrijheid te
gunnen en hen in hun onafhankelijkheid aan te moedigen.

l

vóór je dertigste.

Maan Conjunctie Jupiter
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
Registered: JAAP SPIERING

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.
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Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze
combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
De invloed van dit planetencontact is subtiel en onbewust.
Je mag echter een tamelijk intense periodieke crises
verwachten, waarin de negatieve effecten van het aspect
zich laten gevoelen.
WERK - EMOTIES: Sensitiviteit
Je bent buitengewoon sensitief en vatbaar voor
indrukken, wat tot uiting kan komen in humeurigheid en
een ondefinieerbaar ongenoegen. Anderzijds bezit je
stellig ook een creatieve en zorgzame kant, waarvan je
beroepsmatig profijt zou kunnen hebben, zolang je baan
althans niet monotoon en zinloos is. Je kunt erg hartelijk
en begripvol zijn; mogelijk maakt dat onderdeel van je
werk uit. Je bezit talenten in de spirituele sfeer misschien werk je op de een of andere manier met
dromen of het onbewuste. Je wordt sterk beïnvloed door
je omgeving, inbegrepen de stemming van de mensen
om je heen. Het is daarom verstandig om te kiezen voor
een werkomgeving die vrij is van vervuiling - spiritueel,
emotioneel en stoffelijk.
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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.

Maan Halfvierkant Neptunus

co

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.

os

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.

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
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.

or

Maan Sextiel Uranus

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
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - EMOTIES: Sensitiviteit
De grootste uitdaging voor jou is het vinden van
emotionele bevrediging. De beste weg daarnaartoe is
bewustwording van je jeugd. Hoewel je ertoe in de
verleiding zult komen, dien je ertegen te waken
genoegzaam te zwelgen in je emoties en sentimentaliteit.
Je valt al vlug ten prooi aan negatieve
gemoedstoestanden, wat het leven ellendig kan maken
voor de mensen om je heen. Je emotionele
bevattelijkheid schept ernstige problemen in je
relatieleven - je hebt de grootste moeite met het
onderscheiden van waar je zelf eindigt en je partner
begint. Je neemt de stemmingen van anderen over en
absorbeert negatieve vibraties uit de omgeving. Met de
jaren ga je inzien dat dit niets anders dan een slechte
gewoonte is, die op conditionering op jonge leeftijd berust.
Vermijd in het moeras der emoties weg te zinken!
Anderzijds moet gezegd worden dat je, meevoelend als je
bent, een prachtige gave bezit om je gevoelsmatig op
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Jupiter Transiterend Vierkant Maan
12-11-2017 -> 31-12-2017

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.

op

EMOTIES - EMOTIES: Sensitiviteit
Als kind werd je diepgaand beïnvloed door de
stemmingen van je moeder. Mogelijk had je het gevoel
dat jullie een zeer nauwe band hadden, of misschien
idealiseerde je haar. Toch is de kans groot dat zij je in
haar negatieve stemmingen meezoog en op subtiele wijze
je hulp en zorg opeiste. In het ergste geval kan zij iets van
een martelares of een slechte gezondheid hebben gehad,
in het beste was ze vermoedelijk van tijd tot tijd verdrietig
gestemd. In ieder geval wekte het schuldgevoelens in je
en een onbewuste drang om ervoor te zorgen dat de
dingen beter werden.
Het is echter goed om te bedenken dat je van nature zelf
heel begaan en behulpzaam bent - en je moeder er dus
feitelijk weinig aan kon doen dat ze deze gevoelens in je
losmaakte. Het is essentieel dat je je ervan bewust wordt
hoe diepgaand je beïnvloed bent door de emotionele
sfeer van je jeugd. Door bewust creatief van je
verbeelding gebruik te maken, kun je leren de oude
valkuilen te omzeilen en een positieve omgeving voor
jezelf en je dierbaren scheppen.

familieaangelegenheden.

co

anderen af te stemmen en hen diepgaand te begrijpen. Je
leeft te zeerste met wie dan ook mee.
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Jupiter Transiterend Driehoek Maan
12-10-2016 -> 25-9-2017
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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.

(c
)
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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
Registered: JAAP SPIERING
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Jupiter Transiterend Oppositie Maan
1-1-2015 -> 27-7-2015
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Saturnus Transiterend Conjunctie MC
21-11-2016 -> 24-12-2017
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert
integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
WERK - DOELEN: Doelen verwezenlijken
Als je hard en plichtsgetrouw hebt gewerkt, kun je in deze
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WERK - MENTALITEIT: Je boodschap overbrengen
Met je diverse speciale talenten zul je op een aantal
verschillende terreinen goed uit de voeten kunnen. Je
grootste voordelen zijn op de keper beschouwd echter je
geestelijke capaciteiten en bijzondere communicatieve
vermogens. Contact met een groot aantal mensen, zowel
in eigen land als internationaal, en het idee nauw met
anderen in verbinding te staan - of het nu is doordat je op
de hoogte gehouden wenst te worden van wat er in het
bedrijf gebeurt of door faxen en telefoneren naar buiten zijn essentiële ingrediënten voor een succesvolle en
bevredigende loopbaan. Mogelijk reis je veel in eigen
land. In ieder geval is je werk voor jou een onafgebroken
proces van leren en onderwijzen. Nieuwe geestelijke
uitdagingen zijn cruciaal voor je welzijn - anders verveel je
je dood. Ontwikkel je communicatieve vaardigheden door
cursussen en nieuwe technieken.
PRIVÉ - MENTALITEIT: Je boodschap overbrengen
Altijd ben je bedrijvig in de weer. Doordat je onafgebroken
op zoek bent naar de geschikte carrièrekansen heb je
weinig tijd voor meer persoonlijke en emotionele zaken.
Je bent in de wieg gelegd voor communiceren en meent
wellicht dat een relatie je alleen maar van je pad zou
afbrengen - tenzij je een partner hebt die je interesse voor
je beroep deelt. Door zorgen over je werk en een
chronische tendens tot plannen trek je weinig tijd uit voor
huiselijke genoegens. Een partner die bedrijvig het
huishouden leidde zou dan ook je ideale wederhelft zijn,
want wanneer je van je werk thuis komt bent je gesteld op
een sfeer die je ontspanning bevordert.
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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.

os

Mercurius In Steenbok

or

Mentaliteit
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PRIVÉ - DOELEN: Doelen verwezenlijken
Verplichtingen ten aanzien van je werk tellen nu veel
zwaarder dan je gezin en huiselijke omgeving, probeer
derhalve voor zo lang als het duurt een limiet te stellen
aan de eisen van het thuisfront. Het succes dat je nu in je
loopbaan boekt, zal mettertijd zeer gunstige vruchten voor
je gezin afwerpen. Als je een vaste relatie hebt, kun je
vermoedelijk het beste je partner voor het huishouden
laten zorgen, terwijl je zelf de financiën voor je rekening
neemt. Dingen kunnen later weliswaar veranderen, maar
vooralsnog loont het om hard aan het bereiken van
doelen te werken.

Mercurius In 10. Huis

.n

periode de toppen van het succes bereiken. Heb je het
niet gedaan, dan krijg je nu een tweede kans. Ga
verplichtingen aan, neem meer verantwoordelijkheid op je
en houd ermee op te klagen over de manier waarop
mensen hun gezag laten gelden. Je kunt nu een blijvende
bijdrage aan de maatschappij leveren.

(c
)

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.

Registered: JAAP SPIERING

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

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
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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.

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
Registered: JAAP SPIERING
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Mercurius Conjunctie Neptunus
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.

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.

os

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.

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.

co

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 Sextiel Pluto
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 - MENTALITEIT: Van geslotenheid naar openheid
Je bezit een onderzoekende geest en aanzienlijk talent
voor het ontrafelen van verborgen zaken en diepgaand
analyseren. Daarnaast kun je uitstekend geheimen
bewaren. Als zodanig ben je een geboren detective en in
staat tot de wortel van problemen door te dringen. Dat is
een nuttige kwaliteit in psychologische aangelegenheden
of wanneer je met computers werkt of alles wat om een
verbeten aandacht voor details vraagt. Je slaagt erin
verborgen informatiebronnen aan te boren. Op je werk
kun je anderzijds echter nogal achterdochtig zijn en
vrezen dat belangrijke informatie voor je verborgen wordt
gehouden. Mensen kunnen het idee hebben dat je ze aan
een kruisverhoor onderwerpt en klappen dan dicht. Soms
treed je wat al te krachtig op en geeft anderen geen kans
om hun zegje te doen. Succes is voor je weggelegd
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wanneer je dit soort communicatieproblemen, die
uiteindelijk uit je angst voortkomen, weet te overwinnen.

energieën creatief kunt gebruiken, merendeels zonder
negatieve effecten.

PRIVÉ - MENTALITEIT: Van geslotenheid naar openheid
Je neigt naar heimelijkheid. Je denkt lang en diep na, en
soms word je door dwanggedachten en angsten
geplaagd. Veel hiervan is het gevolg van angst in je jeugd
met betrekking tot leugens, geheimen en een gebrek aan
communicatie. Omdat je niet altijd uitspreekt wat je denkt,
kun je gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Stel
anderen gerust door deze misverstanden op te helderen
en streef ernaar zo open te zijn als de omstandigheden
toelaten. Wanneer je in je gevoelens gekwetst bent, hul je
je lange perioden in stilzwijgen. En wanneer je onzeker
bent, ben je al snel achterdochtig jegens je partner.
Harmonie in je relatieleven vind je, wanneer je je verzet
tegen je neiging om uren aan een stuk te ruziën of
stilzwijgen als wapen in te zetten. Leer in plaats daarvan
open te zijn en te vertrouwen.

WERK - BESTEMMING: Spel der gedachten
Je kunt op grote geestelijke capaciteiten bogen en meer
dan een vleugje genialiteit. Wel kun je moeilijk aangeven
hoe je aan je ideeën komt - je wordt gemotiveerd door
vage herinneringen en lijkt toegang te hebben tot
gedachteprocessen die hun wortel in iets universeels
hebben. Wat je denkt, schrijft en zegt kan van grote
betekenis zijn voor de leden van je generatie, omdat het
een snaar in hen raakt en ze het intuïtief begrijpen. Je
komt dicht bij de vervulling van je bestemming, wanneer
je in de een of andere vorm met communicatie werkt.
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DE GEEST - MENTALITEIT: Van geslotenheid naar
openheid
Als kind ben je diepgaand beïnvloed door heimelijk
gedrag van je ouders of broers of zussen. Intuïtief voelde
je aan dat er belangrijke feiten voor je verborgen werden
gehouden - of misschien is er zelfs regelrecht tegen je
gelogen in verband met een bepaalde belangrijke
waarheid. Op oudere leeftijd ben je vervolgens wellicht de
details te weten gekomen van wat geheim voor je werd
gehouden; het kan bijvoorbeeld te maken gehad hebben
met verborgen gehouden contacten van je ouders, zoals
met een halfbroer of -zuster van wie je nooit iets af
geweten hebt. Verder is het allesbehalve denkbeeldig dat
een bepaald familielid buitengewoon zwijgzaam of stil
was, wat voor een vervelende sfeer gezorgd kan hebben.
En misschien had je ook zelf het idee dat je nauwelijks de
kans kreeg om je te laten horen.
Hoe het ook zij, als gevolg daarvan twijfel je nu chronisch
aan de waarheid van wat je hoort en zet je vaak
vraagtekens bij de motieven of daden van anderen. Soms
heeft je neiging om je partner aan een kruisverhoor te
onderwerpen tot gevolg dat hij of zij zich lange tijd achter
een beschermende muur van stilzwijgen verschanst; en
soms klap je ook zelf dicht bij wijze van pressiemiddel in
je relatieleven.
Het spreekt vanzelf dat je aan deze problemen zou
moeten werken. Gaandeweg zul je dan leren je meer te
ontspannen in je communicatie. Door anderen de tijd en
ruimte te geven om te antwoorden op je vragen, zonder
dat je bevreesd bent, en door hen hun geheimen te laten
koesteren als ze niets prijs willen geven, kun je
gemoedsrust vinden. Uiteindelijk zal je leven verrijkt
worden door de ontdekking van tamelijk unieke mentale
vermogens op een diep psychologisch niveau.

PRIVÉ - BESTEMMING: Spel der gedachten
In de loop van je leven kun je een buitengewoon diep
mentaal contact met bepaalde mensen hebben.
Daarnaast voel je wellicht een speciale band - of
misschien leegte - in relatie tot een broer of zus of een
verloren gegaan contact. Vaak probeer je je mentaal vast
te klampen aan ongrijpbare ideeën of herinneringen zoekend naar de woorden en betekenissen voor het
beschrijven van innerlijke sensaties. Op zekere
momenten verkeer je in de greep van fantastische
ideeën, die een betekenis lijken te hebben die je eigen
identiteit overstijgen, maar dan weet je wederom
nauwelijks hoe je over je ideeën kunt communiceren.
Misschien voel je een behoefte om een dagboek of
aantekenschrift van gebeurtenissen in je verleden bij te
houden, maar de kans is groot dat je toekomst vereist dat
je schoon schip maakt met de gedenktekens die je
verleden vervuilen.

Mercurius Driehoek Drakekop,
Mercurius Sextiel Drakestaart
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
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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 - 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
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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 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.

1H

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.

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.

or

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.

Lees s.v.p. pagina 15: "Jupiter Transiterend Vierkant
Mercurius"
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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 - 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 onderwijsof opleidingsprogramma, dan rijzen er problemen. Ten
Registered: JAAP SPIERING

WERK - WAARDEN: Verantwoordelijkheid in relaties
Je bezit een aangeboren talent voor zaken, bent zuinig
van aard en hebt een flinke dosis gezond verstand.
Vrouwen met deze astrologische stand zullen zich sterk
gemotiveerd voelen door ambitieuze doelen - en mannen
zullen zich aangetrokken voelen tot ambitieuze vrouwen.
Je bent in het bezit van administratieve capaciteiten vooral waar het financiële en bedrijfsmatige kwesties
betreft. Je hecht sterk aan de juiste werkethos en acht
persoonlijke verantwoordelijkheid op het werk iets
vanzelfsprekends. Als zodanig ben je iemand op wie men
kan vertrouwen. Sociale status is belangrijk voor je en je
bent dan ook bereid hard en consciëntieus te werken om
deze te verwerven. Op een plezierige manier straal je
autoriteit uit, waardoor je er dikwijls in slaagt zonder
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Venus Sextiel Mars
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.

op
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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.
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WERK - WAARDEN: Sociale warmte
Je bent buitengewoon beminnelijk en koestert een grote,
zij het enigszins onpersoonlijke belangstelling voor
anderen, vooral als ze uit een ongebruikelijke omgeving
komen of originele interesses hebben. Je sociale
vaardigheden komen je goed van pas in je werk en je
ontwikkelt je tot een gewaardeerd lid van de sociale groep
waartoe je behoort. Je geniet waarschijnlijk met volle
teugen van de sociale `nevenactiviteiten' van je werk wellicht lever je hier zelfs je beste werk af. Over het
algemeen word je bezield door sterke humanitaire
idealen. Je voelt je dan ook prettig in een functie waarin je
mensen op de een of andere manier kunt steunen in
sociaal opzicht; een andere mogelijkheid is werk op het
terrein van bewustzijnsverruiming. Je bezit aanleg om in
groepen te werken - vooral als vrouwen de meerderheid
vormen.

Venus Conjunctie Mercurius

co

Venus In 11. Huis
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PRIVÉ - WAARDEN: Verantwoordelijkheid in relaties
Je bent erg voorzichtig in je persoonlijke relaties. De
ervaring heeft je geleerd potentiële kandidaten
behoedzaam te taxeren - inbegrepen hun werksituatie,
morele opvattingen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Status en financiële zekerheid zouden voor jou boven
romantische liefde kunnen gaan. Mannen met deze stand
voelen zich aangetrokken tot efficiënte en ambitieuze
vrouwen met een zekere mate van onderdrukte sensuele
kwetsbaarheid. Vrouwen voelen zich op hun beurt dikwijls
gelukkiger op het werk dan in het privé-leven, totdat ze
leren het risico te nemen om zich kwetsbaar op te stellen.
Beiden geslachten vatten hun relatie serieus op en
houden er veelal sterke zedelijke normen op na. Er kan
een tendens bestaan om voor een oudere en meer
volwassen partner te kiezen. Voor jou is het huwelijk een
contract dat de tand des tijds zou moeten weerstaan.

Venus Conjunctie Zon

or

geruzie overeenstemming te bereiken, terwijl je toch zelf
de touwtjes volledig in handen houdt.
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PRIVÉ - WAARDEN: Sociale warmte
Van nature ben je aardig en tolerant jegens de meeste
mensen, waardoor je een grote kring van vrienden en
kennissen opbouwt. Je hecht zeer aan warme vriendelijke
relaties, waarbij je aangeboren charme er garant voor
staat dat vriendschappen wederzijds genoegen schenken.
In meer intieme relaties zal je sociale leven altijd erg
belangrijk voor je blijven. Het ligt je nu eenmaal niet om al
je liefde en affectie op slechts één persoon te richten,
zodat het noodzakelijk voor je is om je sociale contacten
voort te zetten, wil je je echt bevredigd voelen. Liever
verdeel je je liefde over velen. Hoewel dat betekent dat je
romantisch nogal koel zou kunnen zijn in interpersoonlijke
relaties, zal men je er op een collectief niveau des te
meer om waarderen. Je hebt de feedback en waardering
van je vrienden nodig om je lekker te voelen. Je bent
gezegend met toegenegen vrienden, die je steunen door
dik en dun.

Registered: JAAP SPIERING

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
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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.

co

Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal
weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Je mag verwachten dat het contact tussen deze twee
planeten een zwak positief effect heeft, al blijft de invloed
ervan vrij subtiel.

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
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.

os

Venus Halfsextiel Jupiter

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.

or

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.
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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
Registered: JAAP SPIERING

Venus Halfvierkant Saturnus
Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar
sterkere invloeden kunnen overheersen op andere
gebieden van je horoscoop.
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 - WAARDEN: Formaliteit
Je bezit een sterk plichtsbesef ten aanzien van de relaties
op je werk, waarbij je vertrouwen en stabiliteit het meest
van al waardeert. Je kunt zodoende goed functioneren in
langdurige samenwerkingsverbanden. Met je prettige
diplomatieke inslag en fijne gevoel voor protocol kun je op
een goede en vriendelijke, zij het formele manier relaties
met het publiek onderhouden. Een vaste baan en degelijk
inkomen zijn belangrijk voor je, terwijl je overigens
sowieso heel voorzichtig met geld bent. Mogelijk bezit je
daardoor aanleg voor de financiële wereld, het
bankwezen, investeringen en dergelijke. Vrouwen met dit
aspect kunnen buitengewoon ambitieus zijn en bereid
zich grote ontberingen te getroosten teneinde te slagen in
hun loopbaan. Over het algemeen valt bij deze aspecten
de nadruk meer op het werk dan op het persoonlijke
leven. Met de jaren leer je exact in te schatten wat je
waard bent - en verwacht navenant betaald te worden.
PRIVÉ - WAARDEN: Formaliteit
Het is onwaarschijnlijk dat je je gedurende de eerste
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Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; alles
wat je doet, zal door deze energie gekleurd worden.
Hoewel de invloed van dit aspect nauwelijks
waarneembaar is, kan hij doorwerken in je spirituele of
materiële houding.
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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.
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.
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LIEFDE - WAARDEN: Formaliteit
Je ervaring op jonge leeftijd was dat je eigen gedrag
bepalend was voor het feit of je wel of geen liefde kreeg.
Of je wel of geen liefde ontving, hing af van de vraag of je
het al of niet verdiende - en nu meen je vaak dat je het
niet verdient. Misschien voelde je aan dat er weinig liefde
tussen je ouders bestond, of mogelijk had je een oudere
zus die je het leven zuur maakte. Verder is de kans groot
dat je rond je vijftiende een ongelukkige liefdesaffaire met
een pijnlijke afloop hebt meegemaakt. Als gevolg daarvan
ben je heel voorzichtig geworden in het uiten van je
gevoelens. Teneinde te vermijden opnieuw gekwetst te
worden, kies je mogelijk voor een relatie met iemand op
wie je aankunt, maar van wie je niet houdt. Of je zou
romantische kansen kunnen missen doordat je te lang
talmt of je gevoelens niet durft te tonen.
Word je dan toch verliefd, dan ben je aanvankelijk zeer
open en kwetsbaar en buitengewoon hongerig naar
blijken van affectie. Onvolwassen romantische eisen
kunnen echter tot afwijzing leiden, simpelweg omdat
niemand je diepe honger naar liefde kan stillen. Voel je je
afgewezen, dan reageer je door je koud en afstandelijk op
te stellen, wat vervolgens de afstand tussen jou en je
beminde nog eens extra vergroot. Mannen met dit
planetaire patroon hebben moeite met het tonen van hun
gevoelens, hoewel ze zeer bedreven kunnen zijn in het
maken van formele romantische gebaren. Deze
emotionele geremdheid wekt bij de partner het gevoel dat
de man niet echt van haar houdt; na verloop van tijd gaat
ze denken dat ze onaantrekkelijk is en verlept als een
plantje dat geen water krijgt. Vrouwen met dit aspect
kunnen moeilijk geloven dat ze aantrekkelijk zijn,
ongeacht hoe knap ze feitelijk ook mogen zijn. Angst voor
afwijzing verhindert dat ze spontaan hun emoties tonen.
Deze relatieproblemen kunnen opgelost worden door er
geduldig aan te werken, al kan dat misschien de nodige
tijd kosten. Door je verwachtingen minder hoog te stellen,
door te geven in plaats van te eisen, door resoluut te
weigeren je partner je eigen ongelukkigheid te verwijten,
door toewijding en loyaliteit kun je werken aan een relatie
die uiteindelijk warm en vruchtbaar wordt, met name in
het latere deel van je leven.

Venus Halfsextiel Uranus

or

dertig jaar van je leven volmaakt vervuld zullen voelen in
je liefdesrelaties. Je bezit misschien een gering gevoel
van eigenwaarde en een navenant lage
verwachtingshorizon waar het de romantiek betreft. Nadat
je in je jongere jaren je vingers gebrand hebt, speel je
liever op veilig. Je kunt je aangetrokken voelen tot een
oudere partner, die een relatie van structuur en zekerheid
kan voorzien, maar besef dat dit soort zekerheid op de
lange duur beperkend kan blijken te zijn. Met je sterke
angst voor afwijzing gaat intiem zijn je niet gemakkelijk af.
Je toont een koele façade als beschermingsmaatregel,
maar dat maakt je wereld er alleen maar kouder op. Met
de jaren leer je dat het loont om wat kwetsbaarder te zijn,
dat het bevredigend is om een risico met je emoties te
nemen. Allereerst dien je evenwel een sterk besef van
eigenwaarde op te bouwen. Daarna kun je, door je
gevoelens te tonen zonder overdreven liefdesbetuigingen
in ruil daarvoor terug te eisen, een veilige ruimte voor de
wederzijdse uitwisseling van liefde scheppen.
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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,
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Jupiter Transiterend Vierkant Venus
27-10-2016 -> 10-10-2017

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.

co

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.
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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.
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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.
PRIVÉ - WAARDEN: Zegeningen
Dit is een romantische periode par excellence, zodat je
Registered: JAAP SPIERING
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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 - PARTNERSCHAP: Geluk hebben door anderen
In deze periode verschuift de nadruk in je relaties op het
werk. Misschien wil je in je werk een kant op waardoor je
meer in contact met anderen komt of aan een of ander
partnerschap meedoen. Adviseren en het vergroten van
je netwerk van contacten brengen je nu profijt. Contracten
en het begrip staan in deze tijd onder een gelukkig
gesternte, althans zolang je realistisch blijft in wat je hoopt
en verwacht.
PRIVÉ - PARTNERSCHAP: Geluk hebben door anderen
Als je een relatie hebt, mag je in deze transitperiode
gunstige gebeurtenissen in verband met je partner
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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.

Pluto Transiterend Conjunctie Venus
11-3-2016 -> 31-12-2017
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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.
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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.
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Uranus Transiterend Vierkant Venus
1-4-2015 -> 9-4-2017

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.

or

verwachten, waarbij reizen en intellectuele groei een
belangrijke rol spelen. Je komt tot nieuwe inzichten en
een sfeer van tolerantie en wederzijdse vrijheid kan de
toon zetten. Ben je op zoek naar een partner, dan mag je
een zekere mate van fortuinlijkheid verwachten.
Contacten over de grens of met buitenlanders staan
onder een gunstig gesternte. Je relatieleven brengt je
intellectuele uitdagingen en nieuwe interesses.

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.
Registered: JAAP SPIERING

WERK - WAARDEN: Persoonlijke waarden herdefiniëren
Beroepsmatig stelt deze periode vrouwen voor grotere
beproevingen dan mannen. De transit kan een sterke
invloed uitoefenen op het gevoel van eigenwaarde en
zelfwaardering; misschien is er zelfs sprake van een
zekere impopulariteit. Je kunt je niet langer op je
persoonlijke charme verlaten om resultaten te boeken.
Sociale relaties staan onder grote druk en mogelijk
verdwijnen bondgenoten op wie je rekende uit je leven ten
gevolge van fundamentele verschillen in
levensbeschouwing. Voor het herdefiniëren van je
zelfwaardering is het cruciaal dat je valse waarden
opgeeft. In deze periode ontkom je er niet aan in
materieel opzicht te besnoeien - met name op
luxegoederen. Hoe meer je besnoeit, des te beter je
voorbereid bent op de toekomst. Gooi geen goed geld
naar kwaad geld, ook al betekent het dat je iets moet
verkopen dat je te veel kost. Je kunt beter een verlies
accepteren.
Je komt in deze tijd in de verleiding om geld te lenen,
deels ten gevolge van financiële problemen, maar ook als
uitvloeisel van een verandering in smaak en persoonlijke
waarden. Leen echter niets om luxe- of prestigegoederen
aan te schaffen. Controleer dubbel of je investering deugt.
Probeer het indien mogelijk zuinig aan te doen. Dit is een
goede periode voor psychologische omgang met mensen,
alsmede voor het transformeren van afvalproducten in
dingen van waarde.
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Je kunt gevaarlijk zijn wanneer je je in het nauw gedreven
voelt, al zou misschien niemand dat op het eerste gezicht
vermoeden. Anderen voelen je kracht aan en kunnen zich
in je buurt nerveus voelen. Innerlijk laaien er grote
hartstochten in je. Je bent verder erg gevoelig voor
situaties die je prestige ondermijnen. Het ware goed
wanneer je een meer ontspannen houding zou
ontwikkelen ten aanzien van concurreren. Mannen met
deze Mars-stand bezitten een biologerende aura en een
geweldige seksuele drift. Ze oefenen graag een
beheersende macht in liefdesrelaties uit. Vrouwen stralen
eveneens macht en seksualiteit uit. Ze voelen zich
aangetrokken tot een man om wie een waas van mysterie
of geheimhouding hangt. Bij deze stand kan jaloezie - en
zelfs wraak - een sterke onbewuste factor in relaties zijn.
Beide geslachten vinden het vreselijk om zich machteloos
te voelen en doen er alles aan om de controle te
behouden in onverschillig welke situatie. Met het klimmen
der jaren zullen negatieve trekken door ingrijpende
psychische gebeurtenissen een transformatie ondergaan,
waarna je in je omgeving een stille kracht ten goede zou
kunnen worden.

Mars In 8. Huis
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WERK - DRIJFVEREN: Omgaan met macht
Je bent iemand die ervaring met macht heeft. Vaak
bevind je je weliswaar aan de ontvangende kant van
machtsvertoon, maar je bent onbevreesd in je reactie - in
ieder geval uiterlijk. Dat maakt je geschikt voor een baan
waarin je blootstaat aan gevaar of met de agressie van
anderen krijgt af te rekenen. Een vijand herken je op slag
en dan kun je meedogenloos zijn. Je hebt ook iets van
een detective in je, aangezien je graag undercover werkt.
Je kunt ervoor kiezen je talenten in te zetten op een
uiterlijk niveau, in een beroep dat om vastberadenheid,
uithoudingsvermogen en geheimhouding vraagt, of op
een innerlijk niveau, in welk geval je problemen van meer
psychologische aard bij de kop pakt. Met name de
behandeling van trauma's en shocks gaat je goed af - niet
in de laatste plaats omdat je er zelf de nodige persoonlijke
ervaring mee hebt. Mogelijk bezit je hypnotiserende of
geneeskrachtige gaven.
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PRIVÉ - WAARDEN: Persoonlijke waarden herdefiniëren
Deze transitperiode brengt een ingrijpende heroriëntatie in
persoonlijke smaak en waarden. Het treft je sympathieën
en antipathieën op allerlei terreinen - maar vooral toch in
je relaties. Dit is de examenperiode voor elke relatie
waaraan je twijfelt. Zwakke relaties, gebaseerd op
ongelijkheid, machtsmisbruik, onderwerping of
ongemeende vriendelijkheid, zullen het onder deze
invloed niet redden. Een sterke relatie zal daarentegen
gebaat zijn bij een nieuw psychologisch inzicht dat je
ontwikkelt doordat je, met nieuwe intensiteit, jezelf aan
een onderzoek onderwerpt. Maar zelfs sterke relaties
kunnen nu een crisis doormaken. Dit is verder een van de
beste perioden in je leven om in contact met je erotische
behoeften te komen. Mogelijk verlang je ernaar verboden
gebieden van de seksualiteit te verkennen en daardoor je
seksueel genot te verdiepen; in het verlengde daarvan is
het tevens een goede periode voor het overwinnen van
kuisheid en het afgooien van remmingen.
In deze transitperiode begonnen relaties zijn
hartstochtelijk en emotioneel onvoorstelbaar intens.
Sommige kunnen standhouden en een transformatie in
het vermogen om liefde en seksualiteit te uiten brengen.
In andere wordt de nieuwe geliefde ertoe gedwongen al
zijn of haar liefde en emotie te tonen en wordt als het
ware uitgeknepen. Aan liefdesaffaires zit nu een
obsessief element, terwijl de seksualiteit een
vooraanstaande rol speelt. Het gevaar bestaat dat je je
hart verliest aan iemand die niet echt om je geeft, wat tot
een vernederende ervaring en een gevoel van
persoonlijke waardeloosheid kan leiden. Een op deze
voorwaarden opgetrokken relatie kan het niet overleven hoe eerder ze voorbij is, hoe beter. Na afloop van deze
periode zul je je veel dieper bewust zijn van waar je nu in
relaties echt behoefte aan hebt. De namen van degenen
die je niet kon vertrouwen, zullen spoedig uit je
adressenboek geschrapt worden.

Mars In Schorpioen
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WERK - DRIJFVEREN: Tot de kern doordringen
Je beschikt over reusachtige energiereserves en bezit het
vermogen om onder geweldige druk te werken - sterker
nog, in crisissituaties ben je op je best. Je werkt intens en
vastberaden en kunt je lange tijd helemaal in een project
vastbijten, zelfs op het obsessieve af. Je analyseert
vaardig situaties tot in alle details en bezit een griezelig
instinct om tot de kern van een probleem door te dringen.
Als er een moeilijke beslissing genomen moet worden,
ben jij de man om het te doen, ook al moet je dan
misschien iemand flink de waarheid vertellen of hem op
straat zetten. Soms kan met deze astrologische stand de
reputatie van meedogenloosheid bestaan; aan de
positieve kant is dat echter vaak een onontbeerlijke
eigenschap voor wie zich beknot voelt door iets wat niet
langer nuttig is. Je bent een geweldige steun voor
mensen die een crisis doormaken - vooral op een
psychologisch niveau.
PRIVÉ - DRIJFVEREN: Tot de kern doordringen
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - DRIJFVEREN: Omgaan met macht
Emotionele en erotische relaties vergen veel van je
energie. Ten gevolge van jeugdtrauma's bezit je een
geweldige overlevingsdrang in moeilijke situaties. Maar
ditzelfde overlevingsinstinct kan later in het leven de
harmonie ondermijnen. Je vindt het niet alleen vreselijk
om door iemand anders beheerst te worden, maar bent er
ook bang voor. Het gevolg is dat je op hetzelfde moment
defensief en assertief bent - en uiteindelijk zelf de controle
uitoefent. Je overdreven drang om de ontwikkelingen in
de relatie te beheersen betekent mogelijk dat je je partner
geen bewegingsruimte toestaat. Er kan sprake zijn van
jaloezie en slopende gevechten om de macht. Seksueel
kun je je moeilijk compleet laten gaan. Seks en macht
raken onontwarbaar met elkaar verweven. Besef evenwel
dat je alleen door de ander te vertrouwen en de
beheersing op te geven werkelijk seksuele bevrediging en
ontlading kunt bereiken. Gaandeweg je leven ontwikkel je
een groot psychologisch inzicht, dat je in staat stelt de pijn
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van je kwellende begeerten te overwinnen en te
transformeren.

mate waarin hij haar geestelijke horizon kan verbreden door religieuze, politieke, filosofische of culturele
interesses. Een keerpunt doet zich in de relatie voor,
wanneer de man niet langer haar intellectuele honger kan
bevredigen. Hoe deze kwestie wordt afgewikkeld, is
cruciaal voor het welslagen van de relatie. Het
belangrijkste voor beide seksen is dat ze leren zelf voor
de bevrediging van hun behoefte aan constante
intellectuele of filosofische expansie en persoonlijke groei
te zorgen. Je relaties zouden aanmerkelijk verbeteren, als
je kon toegeven dat je soms ongelijk hebt!

Mars Vierkant Jupiter
Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder
talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
Aangezien er een spanning tussen deze twee planetaire
invloeden in je horoscoop bestaat, zal het heel moeilijk
voor je zijn om de beloofde gunstige resultaten te boeken
vóór je dertigste.
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WERK - DRIJFVEREN: Uitbundigheid
Van nature sta je geweldig optimistisch en vitaal in het
leven. Je grote dynamiek en positieve
toekomstverwachtingen zul je welhaast zeker expansie en
succes in je loopbaan brengen. Je bent moedig en houdt
van uitdagingen. Je voorkeur gaat dan ook vermoedelijk
uit naar een baan waarin je je horizon kunt verbreden en
reizen. Je hebt iets van de pionier in je. Aangezien
intellectuele uitdagingen al eveneens belangrijk zijn, heb
je geestelijke stimulatie nodig; evenzo moet je de kans
krijgen om te discussiëren en belangrijke boodschappen
over te brengen. Je kunt erg overredend zijn, maar
wellicht heb je ook de neiging om anderen te intimideren.
Met welhaast bekeringsijver probeer je anderen te
overtuigen van wat goed en fout is. Je zou jezelf zelfs als
een strijder voor gerechtigheid kunnen beschouwen.
Besef echter dat hoewel dit vermogen om voor een zaak
te vechten erg nuttig kan zijn in bepaalde
omstandigheden, het op andere momenten ook tot
slopende conflicten en onenigheid met superieuren kan
leiden. Het beste kanaal voor je uitbundige energie zou
vanzelfsprekend een baan zijn waarin je vitaliteit,
enthousiasme en diepe overtuigingen tot hun recht
komen.

SEKS & MACHT - DRIJFVEREN: Uitbundigheid
Mannelijke mentorfiguren hebben een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van je intellect. Als je broers
had, zal er veel geestelijke rivaliteit tussen jullie bestaan
hebben; misschien had je het idee dat je constant moest
knokken om jezelf in vergelijking met hen te bewijzen en
je niet te laten ondersneeuwen. Een andere mogelijkheid
is dat je vader een zeer dominante man met sterke
opvattingen was. In het gunstige geval zal dat voor een
uiterst stimulerende intellectuele jeugdomgeving gezorgd
hebben - in het slechte was hij een moralist met de
neiging om lange monologen af te steken over waarin hij
geloofde. Hij kan uitgesproken opvattingen over
rechtvaardigheid en goed en fout verkondigd en beleden
hebben. Ook jij zult een grote gevoeligheid voor onrecht
hebben ontwikkeld; later in het leven neig je er daardoor
wellicht toe in rechtschapen verontwaardiging uit te
barsten zodra je maar onrechtvaardigheid meent te
bespeuren.
Een vrouw met dit aspect heeft graag een man die zich
op geestelijk niveau met haar kan meten - maar
uiteindelijk zal hij daar niet toe in staat blijken te zijn,
omdat zij degene is die, met haar training in haar jeugd,
de intellectuele spieren heeft ontwikkeld. Als vrouw zul je
zeer gevoelig zijn voor mannen die per se gelijk willen
hebben en hun zienswijzen tarten. Besef echter dat dit
een projectiemechanisme is, waarin je in feite alleen maar
energie verspilt en waardoor de man ten slotte zijn
waardigheid verliest.
Met je sterke seksualiteit kun je grote bevrediging vinden
in de geslachtsdaad. Je hebt een gezonde en op plezier
maken gerichte houding tegenover seks. Een voorwaarde
is wel dat je je partner intellectueel kunt respecteren
voordat je je erotisch aangetrokken voelt. Mannen met dit
aspect kunnen wat al te veeleisend - zo niet gulzig - zijn in
de seksualiteit, wat onder bepaalde omstandigheden tot
promiscuïteit leidt. Als vrouw zul je eveneens sterke
seksuele lusten hebben, maar soms zul je, als uitvloeisel
van onbewuste projectiemechanismen, het idee hebben
dat juist de man degene met veeleisende seksuele
verlangens is. De ervaring zal leren dat dit niet zo is.
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Mars Vierkant Maan

os

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

or

Mars Sextiel Zon

PRIVÉ - DRIJFVEREN: Uitbundigheid
Gegeven je scherpe intellect, optimistische inborst en
gevoel voor plezier maken ben je vermoedelijk opwindend
gezelschap. Als man zul je genieten van het gezelschap
van je eigen geslacht en een leven van drukke
bezigheden leiden, met daarin vermoedelijk een grote rol
voor sporten en reizen. Je zou kunnen uitblinken in
disputeren en debatteren. Wel kan er een tendens tot
gewichtigdoenerij bestaan, of meer in het algemeen om
op een nogal dominerende manier je mening te kennen te
geven. Kennis en inzicht zijn sterk motiverende factoren
voor je; je mag dan ook graag je geest scherpen door te
discussiëren en je aan je culturele interesses wijden.
Een vrouw met dit aspect voelt zich aangetrokken tot
intelligente mannen en valt vaak ook voor buitenlanders.
De belangrijkste factor in haar keuze van mannen is de
Registered: JAAP SPIERING

Mars Halfvierkant Neptunus
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal
weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Het halfvierkantsaspect wijst op een moeilijke trek in je
karakter, die zich als een onbewuste koppigheid kan
manifesteren in de kwesties die erdoor geraakt worden.
WERK - DRIJFVEREN: Droom en werkelijkheid
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PRIVÉ - DRIJFVEREN: Droom en werkelijkheid
Zonder twijfel vormen morele kwesties een grote
uitdaging voor je in je leven. Ten gevolge van ervaringen
op jonge leeftijd deins je ervoor terug je spontaan en open
te gedragen, wat in relaties aanleiding tot grote
misverstanden en dikwijls bedrog kan geven. Vrouwen
met dit aspect pappen vaak aan met mannen die hen ten
slotte teleurstellen, misschien doordat ze liegen of
ontrouw zijn of door alcoholisme. Mannen hebben
problemen met het in goede banen leiden van hun
materiële en seksuele begeerten.
Vrouwen voelen zich vaak aangetrokken tot creatieve,
artistieke of spirituele mannen, die hun innerlijke behoefte
bevredigen om zelf eveneens deze kwaliteiten te
ontwikkelen. Maar hoewel ze dan voor sensitieve mannen
vallen, zijn ze, paradoxaal genoeg, ook bang voor zwakte
in de man. Een overdreven focus op deze vermeende
zwakte en een angst om door hem belogen te worden,
kan er feitelijk toe leiden dat de man zijn ware verlangens
en behoeften verbergt. Dat kan - in extreme gevallen - in
een dubbelleven resulteren. De man met deze invloed
kan geen bevrediging vinden in eenvoudige materiële en
seksuele genoegens, hoe hard hij het ook probeert - en
hij gaat tot het uiterste. Beide geslachten worden
daarentegen gelukkig, wanneer ze leren dat ze alleen
bevrediging kunnen vinden in creatieve of spirituele
doelen - de relatie zelf kan het niet bieden. Vat je
ongenoegen op als goddelijke ontevredenheid die je tot
hogere strevingen aanspoort!

teleurstellingen; misschien heb je hem huilend of dronken
meegemaakt of heeft hij tegenover je bekend dat hij in
seksueel opzicht ongelukkig was. Je voelde je oprecht
begaan met hem, maar tegelijkertijd heb je je
voorgenomen, waar het je eigen relatieleven betreft,
iedereen met soortgelijke tekortkomingen te mijden.
Zwakte stoot je af, maar trekt je op hetzelfde moment ook
aan, omdat je diep binnenin weet dat ook jij je zwakten
hebt.
Vrouwen projecteren onbewust hun angsten in dit opzicht
op mannen. Enig teken van zwakte in de man reactiveert
de angst uit hun jeugd. Alles wordt een examen voor de
man - en hij is gedoemd ervoor te zakken. Vaak kiest een
vrouw met dit aspect een man met onloochenbare
karakterfouten, maar zelfs de man met in feite weinig
tekortkomingen zal ze gaan vertonen. Aanvankelijk neigt
ze ernaar hem te overidealiseren en weigert enige
zwakten bij hem te zien. Maar naarmate de eerste
verliefdheid wegebt, komen de zwakten steeds duidelijker
aan het licht. Hoewel ze zelf zal menen dat de man een
metamorfose ondergaan heeft, is hij feitelijk natuurlijk
nauwelijks veranderd - alleen ziet zij hem opeens met
andere ogen.
De bevrediging van begeerten neemt bij mannen met dit
aspect een centrale plaats in hun leven in. Vaak is er
sprake van een zwak voor alcohol of drugs en een hang
naar seksuele escapades - het is alsof ze niets liever
wensen dan zich te laten verlokken door alle
levensgeneugten. Op de keper beschouwd gaat het hier
evenwel om een spirituele les - op den duur leren ze hoe
vergankelijk de bevrediging van begeerten is.
Het verlangen naar seksuele bevrediging is sterk, maar
onvervulbaar. Doordat de droom van seksuele
bevrediging onvervuld blijft, bestaat er een sterke tendens
tot ontrouw. Routinematige seks verveelt hen al vlug - ze
hebben behoefte aan magie, romantiek, wijn en een
verleidelijke sfeer met alles erop en eraan.
Mannen van vrouwen met dit aspect zijn vaak overspelig in sommige gevallen onderhouden ze jaren lang in alle
geheim nog een relatie. Daar bestaat een subtiele reden
voor en het kan vermeden worden. Om te beginnen neig
je ernaar in seksueel opzicht zeer considerant te zijn,
waardoor het nogal eens gebeurt dat je vrijt terwijl je er
niet echt zin in hebt. Jullie zouden zodoende regelmatig
seks zonder enige erotische vonk kunnen hebben. Je
partner krijgt daardoor het idee dat hij je niet echt
bevredigt en zal proberen elders aan zijn trekken te
komen. De oplossing voor het probleem is uiteraard dat je
alleen vrijt wanneer je echt zin hebt en voor de juiste
verleidelijke sfeer zorgt. Ook erotische fantasieën vormen
een sterke factor bij deze planetaire invloed, zodat het
lonend is om ze te delen. Ontrouw begint in dit geval met
een gevoel van isolatie tijdens de feitelijke geslachtsdaad.
Voor de man kan de seksualiteit welhaast een kwelling
zijn - het zoeken naar het ultieme orgasme. In laatste
instantie gaat het bij deze planetaire invloed echter om
het leren verfijnen van seksuele impulsen. Wanneer je
deze les eenmaal geleerd hebt, is de kans groot dat je
geweldige genezende vermogens en ongebruikelijke
gaven voor lichaamswerk blijkt te bezitten, bijvoorbeeld
op het vlak van yoga, t'ai chi, fysiotherapie enz.

or

Leren gemotiveerd te zijn en te bepalen wat je eigenlijk
echt zou willen doen, is één van je grootste uitdagingen.
Je bezit talloze talenten, vooral in creatieve richting; het
zou zich kunnen manifesteren in de reclame en
marketing, het werken met lichaamsenergieën
(bijvoorbeeld genezing en massage) en tal van terreinen
meer - inbegrepen de sociale zorg. Paradoxaal genoeg
echter kun je, hoewel je hoge idealen koestert, in ethisch
twijfelachtige zaakjes verwikkeld raken. Je kunt geplaagd
worden door een knagende ontevredenheid over de zin
van wat je doet. Het lekkerst voel je je wanneer je creatief
bezig kunt zijn of voor een zaak werkt die boven materiële
belangen uitstijgt. Iets doen waarin je gelooft motiveert je.
Je bezit sterke socialistische impulsen.
Bij dit aspect kan veelvuldig sprake zijn van `bedrog', wat
mogelijk van invloed is op je werkomstandigheden. Dit
komt doordat je verstrikt kunt raken in je illusies en denkt
iets opgelost te hebben. Hierdoor kunnen misverstanden
ontstaan. Door eerlijk te zijn en kennelijke
onvolkomenheden reëel onder ogen te zien kun je
onplezierige herhalingen van dit mechanisme vermijden.
Bovendien is het belangrijk dat je je mening zegt en waar
nodig botsingen niet uit de weg gaat, zodat de lucht kan
opklaren.

SEKS & MACHT - DRIJFVEREN: De verlangens verfijnen
Bij zowel mannen als vrouwen geeft deze planetaire
invloed een gevoel van kwetsbaarheid en intens
verlangen naar bevrediging. In je jeugd ben je
vermoedelijke getuige geweest van zwakte en wanhoop
bij je vader of een broer. Je vader heeft je waarschijnlijk in
vertrouwen genomen over zijn angsten en
Registered: JAAP SPIERING
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SEKS & MACHT - DRIJFVEREN: Worsteling met verval
Seksuele relaties zijn een belangrijk strijdperk voor je.
Een man met dit aspect zal vaak verscheidene malen per
dag willen vrijen - of in seksueel opzicht juist een
geweldige zelfbeheersing cultiveren. Eigenaardig genoeg
gebeurt dit eerder vanuit een behoefte om zichzelf iets te
bewijzen dan uit werkelijke lustgevoelens. Bij dit aspect is
sprake van een zekere mechanische perfectie tijdens de
geslachtsdaad en een diepgewortelde obsessie met
seksuele begeerten en taboes. Zijn partner zal zijn
verlangens vanzelfsprekend doodvermoeiend vinden en
het idee hebben dat zijn toenaderingen gespeend zijn van
tederheid.
Ten gevolge van de angst machteloos overgeleverd te
zijn, is het voor een vrouw met dit aspect buitengewoon
moeilijk om zich over te geven aan seksueel genot. Het
kan betekenen dat ze de leiding neemt bij het vrijen, maar
paradoxaal genoeg zal ze er heimelijk naar smachten een
volslagen hulpeloze prooi van een meesterachtige
minnaar te zijn.
Bij dit aspect bestaat een diepgewortelde behoefte aan
een spiritueel transformerende seksuele relatie. Dat zou
verwezenlijkt kunnen worden door middel van een soort
van tantristische seksuele praktijk. Uiteindelijk is
gelukzaligheid in dit opzicht evenwel gebaseerd op
onthouding gedurende langere tijd, waardoor seksuele
energieën zich kunnen ophopen, en het vermogen om
passief te genieten en zich over te geven.
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WERK - DRIJFVEREN: Geldingsdrang
Dit planetaire contact oefent een grote invloed op je
carrière uit. In je leven word je geconfronteerd met het
thema macht - en machteloosheid. Mogelijk besef je zelf
niet hoe sterk je bent, waardoor je vaak met anderen
botst en in een machtsstrijd verwikkeld raakt. Met je
innerlijke kracht pak je crisissituaties aan waar anderen
liever met een boog om heen lopen. Zodoende zou je
politiek of sociaal actief kunnen zijn, misschien in de
vakbond of in de wandelgangen van het politieke
gebeuren. Maar hoewel je in dit opzicht grote potenties
hebt, schep je er wellicht geen grote voldoening in. Met je
grote psychologische inzicht zou je daarentegen weer wel
bevrediging kunnen vinden in het helpen van mensen die
een crisis doormaken of aanpassingsproblemen hebben.
Mogelijk ook bezit je paranormale of genezende gaven.
Je werkt hard en zeer intens, vaak tot laat in de avond, en
weet nauwelijks van ophouden. Word je bewust van deze
obsessieve kant in je, want anders ga je er nog aan
onderdoor. Door je werktijden te structureren kun je
uitputting voorkomen. Je leven zou stellig een stuk
aangenamer zijn als je je meer wist te ontspannen. Je
bent erg gevoelig voor wat je machtsmisbruik acht; dit
houdt verband met vernederende situaties rond wilskracht
en macht in je jeugd. Later in je leven raak je in
soortgelijke situaties verzeild, met name met autoritaire of
overheersende - zelfs tirannieke - mannen, en dan
reageer je veelal te heftig. Het gevolg is een strijd tussen
botsende wilskrachten, die erg slopend kan zijn - en voor
anderen zelfs nog meer dan voor jou. Probeer dergelijke
situaties te voorkomen door ze in een ander licht te
bezien. Door tegenover anderen duidelijk aan te geven
welke grenzen je bereid bent te accepteren, en je daar
diplomatiek aan te houden, kun je respect winnen en
machtsspelletjes vermijden. Bedenk dat als je oprecht
bent in je motieven, je mensen zult aantrekken die op hun
beurt ook oprecht zijn tegenover jou. Denk positief over
anderen! Je bent een machtige bondgenoot en even
gevaarlijke vijand.

os

Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze
combinatie van planetaire energieën, daar hij zwak is en
mogelijk door sterkere invloeden in je horoscoop
weggedrukt wordt.
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.

hebt dat je vader - die dominerend maar zwak was - op
de een of andere manier werd vernederd.
Op latere leeftijd kenmerken je relaties zich door grote
intensiteit en machtsspelletjes. Je hebt behoefte aan een
sterke partner, die voor zichzelf opkomt en de eigen
gevechten voert. Vrouwen met dit aspect voelen zich
intens aangetrokken tot magnetiserende en machtige
mannen. Het scenario van een dergelijke relatie is
voorspelbaar: terwijl de man aanvankelijk de
dominerende figuur is, begint de vrouw mettertijd zwakten
bij hem te ontdekken en verliest daardoor haar respect.
Bij beëindiging van de relatie zijn de rollen omgedraaid,
waarbij de man dikwijls in een vernederende positie
eindigt.
Mannen zijn te zeer gefixeerd op de seksualiteit en hun
behoefte om hun mannelijkheid te bewijzen. Jaloezie en
beheersing kunnen dominerende, zij het verdoezelde
factoren in de liefde zijn. Hun relatie heeft nogal eens te
lijden onder kritiek op zwakte en bittere twisten om de
invloed. Vaak blijkt therapie een oplossing te zijn voor
moeilijkheden in verband met de complexe
psychologische projecties die in dit soort relaties spelen.
Mettertijd ontdek je de voordelen van je geweldige
energiebronnen en latente kracht. Het gevolg is dat je
ermee ophoudt tegen ingebeeld machtsmisbruik te
strijden en je simpelweg niet langer bedreigd voelt. Het
ontdekken van psychologische en paranormale gaven bij
jezelf schenkt je grote bevrediging.

or

Mars Conjunctie Pluto

PRIVÉ - DRIJFVEREN: Geldingsdrang
In je jeugd heb je een aantal diepgaande trauma's
opgelopen in verband met gebeurtenissen die je wellicht
geheim houdt of onderdrukt. Het kan te maken hebben
met de invloed van mannen - met name je vader of een
broer. Vaak ook speelt een stiefvader of halfbroer een rol.
Soms gaat het om een seksueel thema. Je bent verder
misschien diepgaand geraakt door iemand met een
psychologisch probleem. Op een bepaald moment in je
jeugd was je wil in een of ander opzicht totaal geknakt en
de daarmee gepaard gaande vernedering heeft je diep
pijn gedaan. Een andere mogelijkheid is dat je ervaren
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en het spierstelsel, alsmede van de eigen seksualiteit.

Jupiter Transiterend Conjunctie Mars
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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.

15

op

Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert
integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
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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
Registered: JAAP SPIERING

Jupiter Sextiel Uranus
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 - 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.
PRIVÉ - WIJSHEID: Inventiviteit
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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.
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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 goddelijke. Ontastbare dingen worden op magische
wijze tastbaar - er kan een speciale nadruk op muziek,
kunst en de media liggen.
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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 agedenkbeelden en radicale nieuwe ontwikkelingen in het
reizen - bijvoorbeeld massatoerisme. Jongeren worden
gegrepen door een revolutionaire drang. Vaak ook
bestaat er optimisme over economische expansie.

filmindustrie en alles wat op een collectieve schaal een
betoverende aantrekkingskracht uitoefent. Je kunt
misplaatst overoptimistisch zijn - neem realistische
adviezen derhalve ter harte!

or

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.

Jupiter Sextiel MC

Jupiter Halfvierkant Neptunus

(c
)

C

op

Hoewel dit aspect niet buitengewoon sterk is, zul je onder
talloze omstandigheden de invloed ervan ervaren.
De invloed van dit planetencontact is subtiel en onbewust.
Je mag echter een tamelijk intense periodieke crises
verwachten, waarin de negatieve effecten van het aspect
zich laten gevoelen.
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,
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Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal
weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Het sextielaspect is gunstig en stimuleert je capaciteit om
te leren van ervaring. Je mag verwachten dat de
negatieve effecten minimaal zijn.
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.
PRIVÉ - DOELEN: Adviseren
Je vooruitziende blik en begrip zijn belangrijke voordelen
in je carrière. Je zou als adviseur werkzaam kunnen zijn
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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 Vierkant Jupiter
30-11-2017 -> 31-12-2017
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Lees s.v.p. pagina 27: "Jupiter Transiterend Vierkant
Jupiter"

Jupiter Transiterend Oppositie Jupiter
1-1-2015 -> 14-8-2015
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Lees s.v.p. pagina 27: "Jupiter Transiterend Vierkant
Jupiter"

Jupiter Transiterend Door 6. Huis
1-1-2015 -> 11-10-2015
WERK - WIJSHEID: Voldoening in het dagelijks leven
In deze razenddrukke periode is het waarschijnlijk dat je
je werkverplichtingen zowel thuis als op het werk uitbreidt.
In dat opzicht kun je iets leren over het belang van het
delegeren van werk. Het is je taak om het grote overzicht
te bewaren terwijl je anderen voor de toekomst motiveert.
Je meningen zullen op het werk gewaardeerd worden
zolang je ontvankelijk blijft voor andermans ideeën.
Mogelijk zijn er kansen op expansie in het buitenland.
Grijp alle geboden kansen op promotie met beide handen
aan. Stel plannen op voor de toekomst.

op
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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.

17

op

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.
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Jupiter Transiterend Driehoek Jupiter
30-10-2016 -> 13-10-2017
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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.

PRIVÉ - WIJSHEID: Voldoening in het dagelijks leven
In deze transitperiode zou je geïnspireerd kunnen worden
door een sterk besef van het belang van de kleine
dingetjes waaruit het dagelijks leven bestaat. Je schept
mogelijk genoegen in de kleine rituelen van het leven, van
het schoonmaken van het huis tot het verzorgen van de
kinderen. Benut je tijd om je bezig te houden met de
dingen die je leuk vindt, en wees genereus met de tijd en
aandacht die je schenkt aan degenen om wie je zoveel
geeft. Je zou nu groot inzicht in gezondheidskwesties
kunnen verwerven of je begrip verruimen door cursussen
met betrekking tot lichaam en geest te volgen.

Jupiter Transiterend Door 7. Huis
12-10-2015 -> 16-11-2017
WERK - WIJSHEID: Inzicht door anderen
Toevallige ontmoetingen met anderen kunnen in deze
periode fortuinlijk voor je uitpakken. Invloedrijke en
verstandige mensen bieden je mogelijk kansen op
expansie en misschien reizen. In je loopbaan heb je er
profijt van om je invloedssfeer uit te breiden en de juiste
contacten te leggen. Dit is een periode waarin je tot
inzicht en dieper begrip komt door je omgang met
anderen.
PRIVÉ - WIJSHEID: Inzicht door anderen
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WERK - LEERPROCESSEN: Intellectuele training
In de loop van je leven overwin je een gevoel van
inadequaatheid met betrekking tot je intelligentie en
oordeelsvermogen. Door concentratie en training - en
misschien het volgen van hoger onderwijs - kun je zelfs
een soort van intellectuele autoriteit worden op het een of
andere vakgebied. Met je vermogen om verstandige
conclusies uit ervaringsfeiten te trekken, en je zorgvuldige
analyse van de waarheid, kun je aanleg bezitten voor een
beroep waarin om een sobere analyse en beoordeling
wordt gevraagd. Je vat studeren ernstig op; veel werken
geeft je een goed en veilig gevoel. Bovendien weet je
vaardig een filosofisch systeem of stelsel van regels uit te
leggen aan anderen. Je bent je zeer bewust van je plaats
in de intellectuele hiërarchie, zij het tevens enigszins
inflexibel in je opinies of ideeën over de waarheid.

yr
ig

ht

1H

PRIVÉ - WIJSHEID: Psychologische groei
Dit is een diepgaande en vaak bevredigende fase van je
leven op een emotioneel niveau. Misschien maak je diepe
ervaringen met je beminde door, vooral in erotisch
opzicht. Maar ook andere relaties hebben profijt van je
capaciteit om de verborgen kwesties die spelen te
doorgronden. Je belangstelling voor occulte of
psychologische onderwerpen kan in deze periode
toenemen, aangezien je je bewust wordt van de
verborgen macht die ervaringen op jonge leeftijd over je
uitoefenen en van kwesties van leven en dood.

Saturnus In 9. Huis

co

WERK - WIJSHEID: Psychologische groei
Als je tot het slag bofkonten behoort, kan er in deze
periode geld binnenstromen; behoor je daar niet toe, dan
krijg je mogelijk om de een of andere reden met grote
geldsommen te maken. Onder deze Jupiter-transit word
je je bewust van de macht van geld en het belang van
prestige, maar je leert wellicht ook het gevaar kennen dat
aan deze macht kleeft, misschien door verlies of een
juridische verwikkeling. In deze periode kun je wilskracht
ontwikkelen door overlevingskwesties. Dit is een
voortreffelijke tijd om geheimen te ontraadselen en
diepere oorzaken bloot te leggen. Psychologische kennis
zou de vooruitgang in je carrière ten goede kunnen
komen.

os

Jupiter Transiterend Door 8. Huis
17-11-2017 -> 31-12-2017

opgegroeid in een omgeving waarin uitgesproken
meningen inzake politiek, sociale kwesties of religie
heersten, welke een vormende invloed op je
tegenwoordige overtuigingen hebben uitgeoefend. Een
tendens tot moraliseren of ideologische rechtlijnigheid bij
je ouders of in de maatschappij heeft in meerdere of
mindere mate zijn stempel op je gedrukt. In het negatieve
geval kan het tot gevolg gehad hebben dat je er nu
beperkende en conventionele opvattingen over zowat
alles op na houdt, in het positieve geval dat je ernaar
streeft deze invloed te overwinnen en je eigen
overtuigingen te ontwikkelen op basis van je persoonlijke
ervaring. Het is in ieder geval erg belangrijk dat je een
stelsel van filosofische waarden opbouwt die je helpen zin
aan je bestaan te geven. Wel neig je ernaar de toekomst
nogal zwart in te zien. Leer daarom vertrouwen te hebben
en positief te denken.

or

In deze periode zul je fortuinlijk zijn in je relatieleven. Je
voelt je wellicht sterk aangetrokken tot iemand die je
bewondert om zijn of haar wijsheid en inzicht. In ieder
geval heb je het gevoel dat een relatie in deze periode je,
in plaats van je te beperken, de kans biedt op het
verruimen van je horizon. Je sociale leven krijgt nu al
evenzeer een energiestoot.
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Leerproces
Saturnus In Boogschutter
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WERK - LEERPROCESSEN: Wijsheid door ervaring
Saturnus liep in de jaren 1926-29, 1956-58 en 1985-88
door dit teken heen. Deze transits luidden perioden van
hectische internationale activiteit in, met een nadruk op
verruiming van zowel intellectuele als geografische
grenzen. De integratie van deze invloed in je loopbaan
maakt je geschikt voor terreinen die verband houden met
hoger onderwijs, ethiek en de wet, of mogelijk ook reizen
en internationale organisaties. Mogelijk voel je je innerlijk
onzeker over je intellectuele capaciteiten of je vermogen
om verstandige oordelen te vellen; door je onzekerheid te
overwinnen zul je langzaam maar zeker de reikwijdte van
je kennis en begrip vergroten. Slaag je in deze richting,
dan zul je aanzienlijke autoriteit verwerven in een of ander
advisiesorgaan. Waak er echter wel tegen te streng of
moraliserend te zijn.

PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Intellectuele training
Intelligentie en het verwerven van inzicht zijn centrale
waarden in je leven. Op jongere leeftijd moest je
vermoedelijk opboksen tegen ouders of leraren die er
sterke en tamelijk inflexibele opvattingen op na hielden;
mogelijk ook heb je problemen ondervonden ten gevolge
van een of andere vorm van orthodox dogmatisme. De
voortzetting van je opleiding of hoger onderwijs kan op
hindernissen gestoten zijn. Uiteindelijk drijft een gebrek
aan intellectueel zelfvertrouwen je ertoe je geestelijke
capaciteiten te verbeteren, zodat je in staat bent je eigen
opvattingen over de zin van je bestaan te formuleren. Je
voelt je aangetrokken tot een of andere spirituele leer of
hiërarchie, waarbij je ernaar neigt in een strikt systeem
van morele regels te geloven als voorwaarde voor
spirituele groei. Je kunt lang en hard studeren - je
verwacht ook allerminst dat je dingen gemakkelijk zult
begrijpen. Speciale lessen voor je kunnen verband
houden met het buitenland of met een spirituele leraar die
persoonlijke discipline eist. Je hebt er baat bij
ontvankelijker voor andermans meningen te zijn en
minder defensief ten aanzien van je eigen overtuigingen.

PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Wijsheid door ervaring
Rond de tijd van je geboorte viel er grote nadruk op
gebeurtenissen in de grotere wereld. Mogelijk ben je
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Saturnus Halfsextiel Pluto
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal
weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
Je mag verwachten dat het contact tussen deze twee
planeten een zwak positief effect heeft, al blijft de invloed
ervan vrij subtiel.
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.
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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.

l

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.

.n

Saturnus Conjunctie Uranus
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Saturnus Halfvierkant Venus

os
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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.

or

Saturnus Halfvierkant Zon
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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
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
Registered: JAAP SPIERING

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
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Jupiter Transiterend Vierkant Saturnus
25-7-2015 -> 24-6-2016

op

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.

(c
)

C

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
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.
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Jupiter Transiterend Driehoek Saturnus
17-2-2015 -> 29-5-2015
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Saturnus Transiterend Conjunctie Saturnus
1-1-2015 -> 20-10-2016

1H

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.

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.

or

je levensstructuur totaal te laten desintegreren. Durf ook
eens zacht en teder te zijn!
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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.
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WERK - LEERPROCESSEN: Angsten overwinnen
In deze periode heb je wellicht het idee het te kunnen
opnemen tegen machtige instellingen in de samenleving.
Verstandiger is evenwel dat je al je contacten met
autoriteiten zo vriendschappelijk mogelijk probeert te
houden. Het heeft geen zin om je krachten te meten met
organisaties of mensen die toch machtiger zijn jij zelf.
Beter kun je naar streven naar het waarborgen van je
eigen zekerheid en financiële autonomie, zodat je
toekomst niet in andermans handen rust. Mogelijk kom je
in de verleiding om je onafhankelijkheid prijs te geven ten
faveure van grotere zekerheid ten aanzien van je werk of
financiën, maar op de lange duur werkt dit niet voordelig
uit.

18

ht

1H

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.

or

15

Saturnus Transiterend Door 8. Huis
1-1-2015 -> 3-3-2015

co

Neptunus Transiterend Vierkant Saturnus
1-1-2015 -> 9-12-2016

wat voor jou gezag belichaamt, terwijl er tevens gevraagd
wordt dat je nieuwe flexibiliteit ontwikkelt. Mensen en
dingen waaraan je gewend bent geraakt en waarop je je
zekerheid gebouwd hebt, kunnen je langzaam ontglippen.
Besef evenwel dat dit je een nieuwe kans schenkt om te
bepalen wat je precies met je leven aan wilt en nieuwe
keuzen te maken aangaande waar je je voortaan op wilt
verlaten. Inflexibele structuren en overtuigingen zullen
verdwijnen.
Het is vooral belangrijk dat je je op je materiële doelen op
de langere termijn bezint en je afvraagt of ze in zaken van
blijvende waarde voorzien. Wanneer je leven voorbij is,
zullen de kwaliteit van het leven dat je geleid en wat je
daarin gedaan hebt van waarde zijn - persoonlijke status
en materieel bezit zullen nog maar van bar weinig
betekenis zijn.

op

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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WERK - LEERPROCESSEN: Ontbinding van structuren
In deze transitperiode ontkom je er niet aan je ambities in
het leven te herzien, aangezien je niet langer dezelfde
mate van bevrediging mag verwachten van hard werken
en het verwezenlijken van doelen. De doelen die je
probeert te bereiken zullen ongrijpbaar blijken - misschien
zinloos, dus wellicht is het verstandig om tijd uit te trekken
om na te denken over de richting waarin je loopbaan
momenteel gaat. Verwikkelingen met autoriteiten of het
vestigen van je eigen gezag kunnen nu erg frustrerend
blijken. Instellingen worden meegesleept door nieuwe
trends.
Voor sommigen is dit een periode waarin hun
arbeidszekerheid wordt ondermijnd. Misschien worden ze
ontslagen of hun financiële situatie kan danig
verslechteren. Gedurende lange tijd opgebouwde zaken
kunnen ten einde lopen. Niets kan in deze tijd gedaan
worden om het zinkend schip drijvend te houden. Een
zekere mate van fatalisme en aanvaarding zijn misschien
enige tijd onontbeerlijk. Geef ongewenste constructies
prijs aan het verstrijken van de tijd, oefen geduld en begin
aan het opstellen van nieuwe doelen voor je toekomst.
PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Ontbinding van structuren
Deze periode kan je persoonlijke ontberingen brengen,
omdat de kans bestaat dat veel van de structuren en
principes waarop je je leven hebt opgetrokken ontbinden.
Je ontkomt er niet aan je te bezinnen op wat het ook is
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Angsten overwinnen
In deze periode zul je hard moeten werken om door
angsten en emotionele blokkades in relaties heen te
breken. Op een intiem niveau word je ertoe uitgedaagd
open te zijn over je gevoelens en verlangens. Je kunt je
seksueel gefrustreerd voelen, totdat je leert je
kwetsbaarder op te stellen. Misschien word je geplaagd
door onbenoembare angsten en dwangmatige
zorgenmakerij, wat je nachtrust zou kunnen verstoren.
Therapie en belangstelling voor psychologische kwesties
brengen in deze periode persoonlijke groei.

Saturnus Transiterend Door 9. Huis
4-3-2015 -> 25-3-2015
WERK - LEERPROCESSEN: Kennis verdiepen
Wellicht meen je dat je momenteel de noodzakelijke
training of intellectuele capaciteiten ontbeert om verder te
komen in je carrière. Is dat inderdaad zo, dan doe je er
natuurlijk verstandig aan tijd uit te trekken om je
vaardigheden bij te spijkeren en te verbeteren,
bijvoorbeeld door in de leer te gaan bij deskundigen op je
vakgebied of cursussen te volgen. Mogelijk moet je in
deze periode veel op reis - en het is precies op dat gebied
dat je door hard werken goede kansen op expansie hebt.
Voorlopig kan je geestelijke ontwikkeling niettemin
belangrijker zijn dan vooruitgang in je carrière.
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PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Kennis verdiepen
Door in deze periode je intellectuele horizon te verbreden
bijvoorbeeld door reizen, onderwijs of andere vormen van
serieuze studie - verwerf je groter besef van zin
aangaande de richting waarin je leven gaat. In je
relatieleven verlang je naar intellectueel gezelschap en
zinvolle communicatie. Meer in het algemeen word je er
onder deze transit toe uitgedaagd een visie op je
toekomst op de langere termijn te ontwikkelen.

Saturnus Transiterend Door 8. Huis
26-3-2015 -> 7-11-2015
Lees s.v.p. pagina 31: "Saturnus Transiterend Door 8.
Huis"
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Oorspronkelijkheid
Uranus In Boogschutter
COLLECTIEF - OORSPRONKELIJKHEID: Ruimtereis
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 1897 tot 1904 in Boogschutter en
opnieuw van 1981 tot 1988. Op collectieve schaal werd dit
gevoeld als een op expansie gerichte drang naar het
verkennen van nieuwe grensgebieden en groot optimisme
in de samenleving ten aanzien van de toekomst. Er was
sprake van een sterk internationalisme, wat weerspiegeld
werd in trends op het vlak van massareizen en sport.
Tegelijkertijd bestond er bij velen een immens verlangen
om de kennis op nieuwe gebieden te vergroten, wat zich
ten dele manifesteerde in nieuwe principes met
betrekking tot het volwassenonderwijs.
Als je deze collectieve invloed in je persoonlijk leven
weerspiegelt, zul je een onvervalste kosmopoliet zijn.
Vermoedelijk vind je het heerlijk om verre reizen te maken
en daardoor je kennis te vergroten van de wereld waarin
je leeft. Je wordt diepgaand gemotiveerd door het geloof
van je generatie in principes van vrijheid en
mensenrechten. De impact van de media op de wereld
zal belangrijk voor je zijn. Mogelijk bezit je een speciale
aanleg voor het onderwijzen van de massa of het
overbrengen van een idealistische boodschap op een
collectieve schaal.
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WERK - LEERPROCESSEN: Doelen verwezenlijken
Dit is één van de drukste perioden in je werkend leven,
waarin grote aanspraken op je tijd gedaan worden. Als je
je verantwoordelijkheden nakomt, duidelijk bepaalt wat je
wilt bereiken en hard aan de realisatie van je doelen
werkt, kun je - mettertijd - groot succes boeken.
Anderzijds ondervind je misschien problemen met
autoriteiten. Zo ja, dan heb je mogelijk de verkeerde
houding tegenover de uitdagingen op je pad. Door meer
verantwoordelijkheid op je te nemen en er eerlijk en
oprecht naar te streven uit je loopbaan te halen wat erin
zit, zul je uiteindelijk beloond worden met goede
resultaten. Je doet er verstandig aan meer over planning
en strategie te leren. Je hebt de potentie om nu de voor je
carrière gestelde doelen te verwezenlijken.
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Saturnus Transiterend Door 10. Huis
22-1-2017 -> 28-6-2017
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PRIVÉ - LEERPROCESSEN: Doelen verwezenlijken
In deze periode van hard werken heb je door je
werkverplichtingen minder tijd voor je gezin. Wanneer je
een effectieve planning op weet te stellen, zul je nochtans
zowel aan je verantwoordelijkheden jegens je werk als
aan je huiselijke plichten kunnen voldoen. Je wordt ertoe
gedwongen je ernstig op je doelen in het leven te
bezinnen; de keuzes die je maakt, zullen nog veel jaren
die komen gaan van invloed zijn op je toekomst. Ideaal
ware het wanneer je partner je in deze periode zou
steunen in je carrièredoelen en de druk thuis zoveel
mogelijk weg zou nemen.

Saturnus Transiterend Door 9. Huis
29-6-2017 -> 19-10-2017
Lees s.v.p. pagina 32: "Saturnus Transiterend Door 9.
Huis"
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Uranus In 9. Huis
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Bewuste verandering
Je bent in staat een ongewoon intellectueel talent in je
carrière te kanaliseren. Intuïtief vat je intellectuele en
spirituele waarheden. Je vervolgopleiding kan
onderbroken of zelfs helemaal afgebroken zijn vermoedelijk omdat je niet het geduld kunt opbrengen om
lange perioden van training vol te houden. Je leert snel en
dan het liefst nog zelfstandig; in conventionele
leersituaties ben je al gauw weerbarstig. Beroepsmatig
bezit je talenten in relatie tot exotische landen of culturen.
Mogelijk bezit je speciale onderwijskundige gaven met
betrekking tot een tamelijk ontraditioneel vak. Je zou
wellicht enig succes kunnen boeken op het vlak van de
elektronische media, radio of televisie.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID:
Bewustzijnsverandering
Je beziet het leven panoramisch. Door ongebruikelijke
gebeurtenissen - wellicht in verband met exotische reizen
naar het buitenland - heeft je bewustzijn radicale
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transformaties ondergaan en heb je enkele zeer
ontraditionele opvattingen over de zin van het leven
ontwikkeld. In jouw zienswijze zijn dingen op subtiele
niveaus met elkaar verweven op een manier die
nauwelijks logisch te verklaren valt. Je meningen zijn
nogal provocerend en kunnen anderen zelfs schokken.
Vermoedelijk voelde je je slecht thuis op traditionele
onderwijsinstellingen; de kans is groot dat je domweg van
school bent gestapt, zodat je de vrijheid bezat om je eigen
radicale opvattingen of interesses te cultiveren. Je leert
het beste in een experimentele, groepsgeoriënteerde
omgeving; bewustzijnsverruimende cursussen en het
leren van revolutionaire mentale technieken zul je beslist
opwindend en bevredigend vinden.

Uranus Sextiel Maan
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Lees s.v.p. pagina 10: "Maan Sextiel Uranus"

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.

Uranus Halfsextiel Venus

op
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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
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.
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Uranus Sextiel Jupiter
Lees s.v.p. pagina 26: "Jupiter Sextiel Uranus"
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Uranus Conjunctie Neptunus
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Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze
combinatie van planetaire energieën, daar hij zwak is en
mogelijk door sterkere invloeden in je horoscoop
weggedrukt wordt.
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.

or

os

Uranus Conjunctie Saturnus
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WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Spirituele revolutie
Deze aspecten worden gedurende lange tijd gevormd en
beïnvloeden iedereen die in een bepaalde 4-jarige
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.
PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Spirituele revolutie
Dit aspect oefent invloed uit op een gehele generatie. Op
persoonlijk vlak zou je de kracht ervan kunnen voelen en
Registered: JAAP SPIERING

Uranus Halfvierkant Pluto
Mogelijk merk je nauwelijks iets van de invloed van deze
combinatie van planetaire energieën, aangezien hij geen
sterke configuratie in je horoscoop vormt.
De invloed van dit planetencontact is subtiel en onbewust.
Je mag echter een tamelijk intense periodieke crises
verwachten, waarin de negatieve effecten van het aspect
zich laten gevoelen.
WERK - OORSPRONKELIJKHEID: Totale revolutie
Dit contact blijft jaren bestaan en beïnvloedt zodoende
hele generaties tegelijk. Het houdt verband met sociale en
technologische vernieuwing die het bewustzijn van de
wereld verandert. Als deze invloed door aspecten met
persoonlijke aspecten in je horoscoop een individuele
uitwerking krijgt in je leven, zul je er in de buitenwereld
mee te maken krijgen in de vorm van revolutionaire
groepen of buitenstaanders of van radicale
technologische vernieuwingen. Of mogelijk bewerkstellig
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COLLECTIEF - OORSPRONKELIJKHEID: Totale
revolutie
Je zult zeer gevoelig zijn voor de fasen van de
Uranus/Pluto-cyclus. Doordat de omloopbaan van Uranus
rond de Zon 84 jaar duurt en die van Pluto 246 jaar,
komen aspecten tussen beide slechts zelden voor. Ten
gevolge van Pluto's onregelmatige omloopbaan varieert
de cyclus in lengte. De laatste conjunctie tussen beide
planeten vond plaats in 1966, die daarvoor in 1851 en die
daar weer voor in 1710. Momenteel doen de vierkants- en
oppositiefasen van de cyclus zich voor met tussenpozen
van omtrent dertig jaar.
Het contact tussen beide planeten brengt drastische en
revolutionaire verandering. Revolutionaire nieuwe vormen
van macht worden ontdekt en uitgeoefend. Het jaar 1966
kenmerkte zich bijvoorbeeld door de Flower Power, de
computerrevolutie, de mechanisatie van de veeteelt enz. wat allemaal heel getrouw de aard weerspiegelde van het
teken waarin de conjunctie viel - Maagd.
Als deel van een hele generatie die met dit contact
geboren is, kan je missie mogelijk verband houden met
revolutionaire vormen van bewustzijn en de totale
revaluatie van de collectieve visie van de planeet Aarde.

PRIVÉ - BESTEMMING: De hervormer
Je bezit een magnetische uitstraling, die erg inspirerend
kan zijn voor de mensen die je ontmoeten. Desalniettemin
oefen je even zo goed een ontwrichtende invloed uit,
zodat anderen zich, hoewel ze inspiratie bij je zoeken, op
de langere duur bij je in de buurt ergens onbehaaglijk
voelen. Het is ook je lot om een provocateur te zijn - naar
jouw zienswijze mag je het mensen nu eenmaal niet al te
gemakkelijk maken. Je bent een kracht tot verandering,
waarbij je meer in het bijzonder in de richting van new age
disciplines zou kunnen overhellen, zoals het werken met
subtiele energieën enz. Met tussenpozen voltrekken zich
ingrijpende bewustzijnsveranderingen in je leven, die de
grond onder je voeten wegslaan en je met je hoofd in de
wolken meevoeren.

os

PRIVÉ - OORSPRONKELIJKHEID: Totale revolutie
Op een persoonlijk niveau zou je periodiek door
traumatische opschudding getroffen kunnen worden, wat
tot een transformatie van je persoonlijk bewustzijn kan
leiden. Onder de invloed van dit aspect verkeert de
menselijke geest vaak in de greep van machtige
obsessies - zoals we bijvoorbeeld op een collectief niveau
gezien hebben in Duitsland toen Hitler in 1933 aan de
macht kwam (Uranus vierkant Pluto). In je leven zul je
haast wel zeker in je kring iemand ontmoeten wiens
obsessie je fascineert - of afschuw inboezemt. Als deze
invloed zich op een intiem niveau manifesteert, dien je te
waken tegen een tendens om je partner vrees aan te
jagen door extreme onvoorspelbaarheid of
zelfdestructiviteit. Door extremisme te vermijden en je op
je persoonlijke groei te concentreren, kun je zich
eventueel voordoende spanningen temperen.

WERK - BESTEMMING: De hervormer
Er gebeuren opwindende dingen om je heen, waar je je
ook bevindt, en je bent ertoe voorbestemd de groepen en
organisaties waarvan je deel uitmaakt tot actie aan te
sporen. Je bent een kracht tot vernieuwing in situaties
waarin stagnatie is opgetreden en kunt een boodschap
van inspiratie of vernieuwing kanaliseren. Anderzijds neig
je er nogal eens naar de lont in het kruitvat te steken om
op die manier een verandering in gang te zetten. In je
karakter zou een element van extremisme kunnen zitten,
waardoor je je misschien aangetrokken voelt tot
extremistische groeperingen of mensen aan de rand van
de samenleving. Zelf het goede voorbeeld geven vind je
belangrijk.

or

je zelf revolutionaire veranderingen in grote organisaties.
Wellicht bezit je een speciaal talent voor het werken met
computers of in geautomatiseerde bedrijven. Je zou ook
een sociale rol kunnen spelen met betrekking tot de
ontwrichtende gevolgen die de automatisering van de
samenleving heeft voor de individuele mens. Tot slot zou
je plotseling en radicaal van werk kunnen veranderen
doordat je gegrepen wordt door een meesleurende
collectieve trend.

Uranus Anderhalfvierkant Drakekop,
Uranus Halfvierkant Drakestaart
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal
een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
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.
Registered: JAAP SPIERING

Uranus Conjunctie MC
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop; het zal
een overheersende invloed hebben op tal van gebieden
van je leven.
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 - 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.
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
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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.

Saturnus Transiterend Conjunctie Uranus
20-1-2016 -> 24-11-2017

Jupiter Transiterend Vierkant Uranus
28-9-2015 -> 9-9-2016

15

Op het beschreven levensgebied zullen zich grote
veranderingen voordoen en je zult nieuwe persoonlijke
gedragswijzen en houdingen in je leven integreren.

l

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.

ht

1H

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.

.n

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 - 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 gunstige periode voor sociaal idealisme en
engagement. Je wordt voortdurend uitgedaagd om
flexibel te blijven en op te staan voor nieuwe
gezichtspunten en ervaringen.
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Uranus Transiterend Driehoek Uranus
1-4-2015 -> 8-4-2017
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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.

Jupiter Transiterend Driehoek Uranus
1-1-2015 -> 11-8-2015
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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 - 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
www.world-of-wisdom.com
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Neptunus In Steenbok
Neptunus In 10. Huis
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Neptunus Conjunctie Mercurius
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Neptunus Halfvierkant Mars
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Neptunus Conjunctie Uranus
Lees s.v.p. pagina 33: "Uranus Conjunctie Neptunus"

Neptunus Sextiel Pluto
Dit aspect is gemiddeld sterk en de invloed ervan zal
weliswaar vaak gevoeld worden, maar niet scherp.
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
van de 20e eeuw binnen de baan van Neptunus komt,
Registered: JAAP SPIERING
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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.

op

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!

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 privéleven 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.

co

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.

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.

Neptunus Driehoek Drakekop,
Neptunus Sextiel Drakestaart
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
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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.
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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!
PRIVÉ - TRANSCENDENTIE: Ballonnen en zeepbellen
Als je een dromer bent, is dit de tijd waarin je dromen
vleugels krijgen en je naar onwerkelijke landschappen
Registered: JAAP SPIERING
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Saturnus Transiterend Conjunctie Neptunus
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Terwijl je de onderstaande invloed in je leven leert
integreren, mag je ingrijpende veranderingen op dit terrein
verwachten.
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Jupiter Transiterend Vierkant Neptunus
12-8-2016 -> 2-7-2017
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PRIVÉ - BESTEMMING: Je droom waarmaken
Je leven is één grote zoektocht naar het onbereikbare. Je
wordt geleid door gevoelens en intuïties die je
persoonlijke ego volkomen te boven gaan, terwijl je je
mogelijk verbonden voelt met eeuwige krachten in het
universum - of daarnaar hunkert. Gedurende heel de loop
van je werelds bestaan word je herinnerd aan de leegheid
van de zogeheten realiteit. Talloze teleurstellingen doen je
keer op keer de futiliteit van wereldse ambities beseffen.
Over je relatieleven hangt een nevel van ongenoegen. Je
bevindt je wel op de wereld, maar niet erin.

Jupiter Transiterend Driehoek Neptunus
14-7-2015 -> 31-5-2016

co

WERK - BESTEMMING: Je droom waarmaken
Hoewel je je persoonlijk het liefst ophoudt aan de zijlijn
van de organisaties en groepen die de samenleving
vormen, zou je desalniettemin een vrij grote invloed op de
collectieve stemming kunnen uitoefenen door je diepe
begaanheid met of hoge idealen over het menselijk leven.
Misschien koester je dan weliswaar utopische principes
en onrealistische dromen over de menselijke aard en
sociale verhoudingen, maar dan heb je de mensheid nog
steeds een visioen als baken op haar weg te bieden. Je
zou het vermogen kunnen bezitten om met behulp van de
macht der media collectieve visioenen te kanaliseren.
Mensen projecteren hun hoop en dromen op je.

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.

os

sterk en zeer creatief zijn en de negatieve uitwerkingen
minimaal.

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.
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
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in alcohol-, drug- of pillengebruik te zoeken.

helpen die zich van de samenleving vervreemd voelen,
mogelijk door middel van een of andere vorm van
genezing of therapie. Op je best kun je anderen de kracht
geven om hun leven totaal te transformeren.
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Pluto Sextiel Mercurius
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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 dictatoren 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, 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.

PRIVÉ - TRANSFORMATIE: De spiegel
In je relaties ben je hartstochtelijk en intens en het
erotische element in de liefde zal zeer belangrijk voor je
zijn - misschien zelfs wel op het obsessieve af. Doordat je
je totaal laat absorberen door de ander, voel je je op
sommige momenten bezeten door hem of haar en
volslagen machteloos. Er loeren hier een aantal gevaren.
Bovenal neig je ernaar je eigen persoonlijke kracht en
schaduwkant te ontkennen en ze op je partner te
projecteren, waarna je hem of haar vervolgens ervaart als
dominerend of manipulatief. Wees je daarvan bewust en
breng er verandering in. Als je erin slaagt je eigen
schaduw en macht te integreren, als je ook de lelijke
kanten van je eigen wezen kunt en durft toe te geven,
bevrijd je je partner van een geweldige last. In het
extreme geval kan je eigen gedrag de oorzaak van een
psychose of zelfs wreed gedrag bij je partner zijn. Fixeer
je niet al te zeer op je relatie - bij te grote druk zal je
partner zich zonder waarschuwing uit de voeten maken.
Toch ontwikkel je, op oudere leeftijd, juist door je relaties
groot psychologisch inzicht.

os

Pluto In Schorpioen

or

Transformatie

Pluto In 7. Huis

WERK - TRANSFORMATIE: De spiegel
In de omgang met anderen ben je ondoorgrondelijk,
hetgeen natuurlijk een voordeel kan zijn wanneer het
belangrijk is om je niet in de kaart te laten kijken.
Aangezien je tevens een groot psychologisch inzicht bezit,
kun je een keiharde onderhandelaar zijn, al kun je er
daarbij naar neigen eerder op machtsvertoon te
vertrouwen dan te streven naar een consensus waarin
alle partijen zich kunnen vinden. Als je je bang voelt in je
relaties met anderen en hun intenties wantrouwt, en
probeert te compenseren door de situatie stevig in de
hand te houden, ben je ermee gebaat groter vertrouwen
en geloof in je medeburgers te leren hebben. Bedenk dat
anderen even zo bang zijn voor jou ten gevolge van je
pogingen tot beheersing! Ontspan je. Je kunt mensen
Registered: JAAP SPIERING
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Pluto Oppositie Drakekop,
Pluto Conjunctie Drakestaart
Dit aspect is buitengewoon sterk in je horoscoop en zal
een belangrijke trek van je karakter uitmaken.
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 - 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
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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.

.n

l

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 - 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.
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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WERK - DOELEN: Transformatie
Je bent bezeten van een dwangmatige drang om succes
te behalen of macht te verwerven en investeert veel van
je energie in je ambities. Een radicale transformatie op
oudere leeftijd leidt tot een volslagen heroriëntatie op wat
je nu eigenlijk wilt bereiken - mogelijk doordat je gaat
beseffen dat je tot dan toe onbewust de ambities van een
van je ouders hebt proberen te verwezenlijken. Je bezit
een talent voor psychologie en het paranormale.
Daarnaast kun je macht uitoefenen, al neig je ernaar
daarin autocratisch te zijn.

17

op

Je zult de invloed van dit aspect vaak voelen, maar
sterkere invloeden kunnen overheersen op andere
gebieden van je horoscoop.
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.

16

co

Pluto Halfvierkant MC

15
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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 Conjunctie Pluto
27-9-2017 -> 31-12-2017

or

door de hand van het lot de eens veilige structuren van de
samenleving verpletterd worden.

(c
)
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PRIVÉ - DOELEN: Transformatie
Thema's rond je ouders en/of voorouders oefenen een
diepgaande invloed op je besef van levensrichting uit.
Misschien verlang je er intens naar je te ontworstelen aan
de greep waarin geërfde factoren je leven houden. Een
obsessieve drang tot het reorganiseren van je omgeving
kan erin uitmonden dat je je familie ontwricht en
beroepsmatig nieuwe uitdagingen uitzoekt. Ten gevolge
van geheimen en machtsmisbruik in je jeugd kun je
achterdochtig gestemd zijn tegenover de motieven van
degenen in je naaste buurt - zowel op het werk als in de
privé-sfeer. De kans is groot dat er een zeer ingrijpende
crisis met veranderingen plaatsvindt, waarna de dingen
totaal worden gewijzigd.
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je psychologisch in elkaar zit, kun je de weg voor
economisch succes plaveien. Als je eenmaal je
economische doelen verwezenlijkt en zekerheid verwerft,
zul je een diep kalmte over je heen voelen komen.

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.

Drakekop In 1. Huis, Drakestaart In 7. Huis
WERK - BESTEMMING: Zelf het initiatief nemen
Het vinden van een evenwichtig antwoord op de vraag of
je je energie in je relaties moet stoppen dan wel in
persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk levensthema
voor je. Beroepsmatig kan dit thema zich manifesteren in
het lot van belangrijke partnerschappen, waarin te grote
afhankelijkheid, en een tendens om je persoonlijke
overtuigingen geweld aan te doen, tot mislukking kunnen
leiden. Mogelijk ben je dan ook pas succesvol wanneer je
alleen je weg durft te gaan, al kun je al een eind de dertig
gepasseerd zijn voordat je dit leert. Je gaat dan beseffen
dat de tweede viool spelen niets voor jou is, omdat het je
te zeer beknot in je autonomie. Je wenst niet langer dat
het lot van je loopbaan in andermans handen rust en
streeft ernaar zelf een leidinggevende positie te bekleden
of eigen baas te zijn.
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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!

l

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 - BESTEMMING: De veilige haven binnenvaren
Het eerste deel van je leven wordt beheerst door
diepgewortelde passies, die vaak tot gevolg hebben dat je
in een staat van emotionele beroering verkeert. Misschien
kost het je de grootste moeite om irrationele gevoelens
van jaloezie te beheersen, die in feite voortkomen uit een
diepe twijfel aan je eigenwaarde. Seksuele driften houden
je sterk in de greep, maar de bevrediging ervan blijft je
ontglippen. Hoe meer je echter in je begeerten zwelgt,
des te leger je je voelt. Vertwijfeld zoek je bij anderen
naar een stelsel van persoonlijke waarden die je kunt
omhelzen. Diep innerlijk hunker je naar een veilige haven,
waar je emotioneel en financieel zekerheid vindt - en
mettertijd zul je daarin ook binnen varen. In je zoeken
naar vrede bouw je aan een stuk door levensstructuren
op in de hoop dat ze je kwellende behoeften stillen, maar
je laat ze vervolgens weer ineenstorten. Je innerlijke
vrede zal evenwel uit een verrassende hoek komen,
namelijk wanneer je eenmaal waarden omhelst die
conserveren in plaats van afbreken. Misschien houdt het
in dat je je op de rijkdom van je zintuiglijke ervaringen
afstemt en ten volle leert appreciëren wat je hebt in plaats
van te treuren over wat je hebt verloren.
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Neptunus Transiterend Driehoek Pluto
1-1-2015 -> 16-1-2017
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Bestemming

Drakekop In Stier, Drakestaart In Schorpioen
WERK - BESTEMMING: De veilige haven binnenvaren
Een sterk overlevingsinstinct is een grote drijvende kracht
in je carrière. Door een onbewuste en irrationele angst dat
je hetgeen je opgebouwd hebt zult verliezen ten gevolge
van ingebeelde rampspoed in de toekomst, waag je je
niet graag aan projecten op de lange termijn. Het
fundament van je leven is wankel en maakt succes
moeilijk. Het is daarom belangrijk dat je je waarden in het
leven ingrijpend bijstelt en aan het totstandbrengen van
een stevig financieel fundament werkt. Aan je diepe
behoefte aan zekerheid kan een emotioneel trauma ten
grondslag liggen; door meer te weten te komen over hoe
Registered: JAAP SPIERING

PRIVÉ - BESTEMMING: Zelf het initiatief nemen
De kans is groot dat je je op jonge leeftijd tot een tamelijk
langdurige intieme relatie verplicht. Hoewel dat je
aanvankelijk aanzienlijke zekerheid biedt, zul je je later
vermoedelijk gaan ergeren aan het verlies van
persoonlijke vrijheid. Je komt tot de bevinding dat hoe
meer je geeft, hoe meer er van je geprofiteerd wordt. Een
keerpunt doet zich voor - preciezer gesteld omtrent je 37e
wanneer je tot de conclusie komt dat je het niet langer
kunt accepteren om op andermans voorwaarden te leven.
Gelukkig word je, wanneer je je aandacht richt op het
vervullen van echt persoonlijke behoeften, ook al riskeer
je het dat anderen je daarom egoïstisch vinden. Door je
op je zelfontwikkeling te concentreren bereik je een
innerlijk evenwicht, waardoor ook je relaties succesvoller
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worden. Het is je bestemming om met geconditioneerde
en verouderde denkbeelden aangaande relaties te
breken.

Drakekop Driehoek Mercurius,
Drakestaart Sextiel Mercurius

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.

Jupiter Transiterend Driehoek Drakekop,
Jupiter Transiterend Sextiel Drakestaart
20-7-2015 -> 15-6-2016

Lees s.v.p. pagina 14: "Mercurius Driehoek Drakekop,
Mercurius Sextiel Drakestaart"

Drakekop Anderhalfvierkant Uranus,
Drakestaart Halfvierkant Uranus
Lees s.v.p. pagina 34: "Uranus Anderhalfvierkant
Drakekop, Uranus Halfvierkant Drakestaart"
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Saturnus Transiterend Driehoek Drakekop,
Saturnus Transiterend Sextiel Drakestaart
5-12-2017 -> 31-12-2017
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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.
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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.
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
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Jupiter Transiterend Vierkant Drakekop,
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Jupiter Transiterend Oppositie Drakekop,
Jupiter Transiterend Conjunctie Drakestaart
18-9-2017 -> 21-12-2017

Drakekop Oppositie Pluto,
Drakestaart Conjunctie Pluto
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Drakekop Driehoek Neptunus,
Drakestaart Sextiel Neptunus
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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 - 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.
PRIVÉ - BESTEMMING: Groepsverplichtingen
In deze periode staat de tijd als het ware stil, zodat je de
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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.
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Al tien jaar, sinds 2005, is 1Horoscoop.nl de #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 zes verschillende horoscopen direct online bestellen
- je Geboortehoroscoop
- je Werk/Carrière horoscoop
- je Geboortehoroscoop èn Werk/Carrière horoscoop in één
- je Voorspelling voor de periode 2015 tot 2018 (privé)
- je Voorspelling voor de periode 2015 tot 2018 (werk/carrière)
- je Relatiehoroscoop

1Horoscoop.nl – In search of your Inner Self

