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JAARHOROSCOOP van januari 2003 tot december 2003
voor Bill Gates (mannelijk)
geboortedatum: 28 okt 1955
in Seattle, WA (US)
lengte 122w20 breedte 47n36

kloktijd: 22:00
06+00
U.T:
sterrentijd: 00:17:52

Zon Schorpioen 5°02’23
Ascendant Kreeft 26°57’41
huizensysteem Placidus

De voor deze periode geselecteerde transits en progressies
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Inhoud, chronologisch gerangschikt
De belangrijkste thema’s van het jaar
Saturnus Vierkant Maan . . . . . . . . . . . . . . .
prog. Maan Sextiel prog. Mars . . . . . . . . . .
Saturnus Driehoek Zon . . . . . . . . . . . . . . . .
Jupiter Vierkant Saturnus . . . . . . . . . . . . . .

Juli 2003
11
12
14
16

prog. Maan Sextiel prog. Mars . . . . . . . . . .
Saturnus Driehoek Zon . . . . . . . . . . . . . . . .
Jupiter Vierkant Saturnus . . . . . . . . . . . . . .
Saturnus Vierkant Midhemel . . . . . . . . . . . .

12
14
16
28

Augustus 2003
De overheersende thema’s van elke maand
Januari 2003
Saturnus Oppositie prog. Zon (2) . . . . . . . .
Jupiter Sextiel Mercurius . . . . . . . . . . . . . . .
Uranus Oppositie Jupiter . . . . . . . . . . . . . . .
Neptunus Driehoek Mars . . . . . . . . . . . . . . .

14
31
39
42

Saturnus Vierkant Maan . . . . . . . . . . . . . . .
Chiron Conjunct prog. Maan . . . . . . . . . . . .
Jupiter Conjunct Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saturnus Vierkant Mars . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluto Sextiel Mercurius (2) . . . . . . . . . . . . .
Jupiter Conjunct Jupiter . . . . . . . . . . . . . . . .
Uranus Conjunct prog. Descendant . . . . . . .

Februari 2003

September 2003: niet aanwezig

Saturnus Oppositie prog. Zon (2) . . . . . . . . 14
Uranus Oppositie Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uranus Driehoek Neptunus . . . . . . . . . . . . . 36

Oktober 2003

11
20
23
26
30
35
41

Maart 2003

Saturnus Oppositie prog. Maan (2) . . . . . . . 11
Chiron Conjunct prog. Maan . . . . . . . . . . . . 20
Neptunus Driehoek Mars . . . . . . . . . . . . . . . 42

Saturnus Oppositie prog. Zon (2) . . . . . . . . 14
Chiron Vierkant Mercurius . . . . . . . . . . . . . 32

November 2003

April 2003
Chiron Conjunct prog. Venus . . . . . . . . . . .
prog. Maan Vierkant Maan . . . . . . . . . . . . .
Chiron Vierkant Mercurius . . . . . . . . . . . . .
Uranus Conjunct prog. Descendant . . . . . . .

19
22
32
41

Mei 2003
Saturnus Sextiel Jupiter (2) . . . . . . . . . . . . . 16
Saturnus Oppositie prog. Mercurius . . . . . . 33
Saturnus Driehoek Neptunus . . . . . . . . . . . . 37

Chiron Conjunct prog. Maan . . . . . . . . . . . .
Uranus Oppositie Pluto . . . . . . . . . . . . . . . .
Uranus Driehoek Neptunus . . . . . . . . . . . . .
Uranus Oppositie Jupiter . . . . . . . . . . . . . . .

20
24
36
39

December 2003
prog. Venus Sextiel Venus . . . . . . . . . . . . . 18
Saturnus Vierkant Mars . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Chiron Vierkant Mercurius . . . . . . . . . . . . . 32

Juni 2003
Jupiter Sextiel Mercurius . . . . . . . . . . . . . . . 31
Chiron Vierkant Mercurius . . . . . . . . . . . . . 32
Uranus Conjunct prog. Descendant . . . . . . . 41
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Hoofdstuk I
INTRODUCTIE
DE BETEKENIS VAN TIJD
Veel mensen gaan er vanuit dat astrologie wordt gebruikt om
gebeurtenissen te voorspellen en dat erkenning van de
validiteit van astrologie onvermijdelijk samengaat met
fatalisme en ontkenning van de persoonlijke vrije wil. Door
de eeuwen heen hebben astrologische voorspellingen inderdaad een belangrijke rol gespeeld in het leven van wereldleiders en het lot van volkeren. Maar het onderwerp voorspelbaarheid, en de lotsbeschikking die daarmee samenhangt, is
veel complexer dan eenvoudig een lot dat "in de sterren" staat
geschreven en waar het individu machteloos tegenover staat.
In de volgende bladzijden wordt uw geboortehoroscoop geanalyseerd in het licht van de planetaire bewegingen in de
loop van het komende jaar. In zekere zin is dit een "voorspellende" analyse. Het doel ervan is echter niet om concrete
gebeurtenissen te voorspellen. Het is een verkenning van de
innerlijke veranderingen en cycli die in ieder individu plaatsvinden en die vaak op raadselachtige wijze samenvallen met
gebeurtenissen in de buitenwereld. Deze planetaire bewegingen vertellen ons niet wat er GAAT GEBEUREN. Ze beschrijven het stadium dat het individu in zijn of haar leven
heeft bereikt en welk type reacties kan worden verwacht op
externe situaties die zich evengoed in andere tijden kunnen
voordoen, maar die een bepaalde betekenis krijgen door het
feit dat ze zich in een bepaalde periode voordoen.
De Duitse dichter Novalis schreef ooit: "Lot en ziel zijn twee
woorden voor hetzelfde principe." Dit diepe besef van de
overeenkomst van innerlijke wereld en buitenwereld is vaak
moeilijk te bevatten voor mensen die niet vertrouwd zijn met
de diepere dimensies van astrologie. De zienswijze van
Novalis vond een weerklank in Carl Jung’s uitspraak dat het
leven dat iemand leidt typerend is voor hem of haar. We zijn
complexe wezens die uit vele facetten bestaan, en elk verschillend facet van de menselijke psyche zal vroeger of later
proberen om een plaats te vinden in het daglicht en om tot
expressie te komen in de buitenwereld. Sommige aspecten van
de persoonlijkheid zijn echter van nature in conflict met
andere aspecten, en omdat we ons gemakkelijker met het ene
dan met het andere aspect identificeren zullen bepaalde aspecten andere, minder ontwikkelde eigenschappen aan de
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kant duwen. Zoals geldt voor alles wat levend is, voltrekt ook
menselijke ontwikkeling zich in stadia, in een ingewikkelde
dans van dooreengevlochten thema’s. Als de tijd daar rijp
voor is zullen bepaalde aspecten van de persoonlijkheid er
naar streven om tot expressie te komen. Om tot deze expressie
te komen kan het nodig zijn dat we bepaalde situaties creëren,
of daarin betrokken raken, waardoor we ons bewust worden
van dingen die we daarvoor niet beseften.
Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn niet het gevolg van
bewuste of onbewuste persoonlijke behoeften, maar zijn het
resultaat van grote collectieve bewegingen waarin we allemaal worden meegesleept. Persoonlijke keuze of pogingen tot
zelfbewust handelen kunnen worden overvleugeld door
collectieve gebeurtenissen als oorlog, hongersnood of volkerenmoord. Maar op de vlakken waarop ons leven werkelijk
onszelf toebehoort en niet opgaat in het collectieve, kunnen
we de patronen van onze individuele horoscopen op veel
niveaus tot expressie brengen. We kunnen er niet zeker van
zijn of bepaalde gebeurtenissen vermeden of veranderd
hadden kunnen worden als we ze van tevoren hadden geweten
of dat ze hoe dan ook onvermijdelijk waren. We kunnen er
niet zeker van zijn in welke mate van ons wordt verlangd dat
we uitdrukking geven aan conflicten, of deze oplossen, die
vele generaties lang deel hebben uitgemaakt van een psychologisch familiepatroon. Deze dingen dragen bij tot wat we
vaag "lotsbeschikking" noemen. Ook de keuzes die we op bepaalde momenten maken kunnen onvoorziene en verstrekkende gevolgen hebben voor het soort gebeurtenissen dat zich
later voordoet. Oorzaak en gevolg kunnen een veel grotere
rol spelen in "lotsbeschikking" dan we beseffen. Wat duidelijk
naar voren komt uit astrologiestudie is dat geen enkele externe gebeurtenis verstoken is van betekenis of los staat van
persoonlijke of psychologische kwesties. "Geluk" en "pech"
hebben niets met geluk of pech te maken, maar zijn afspiegelingen van wat in het oude Griekenland bekend was als
kairos: het juiste moment.
Een computer-interpretatie van de planetaire bewegingen in
de loop van een jaar heeft onvermijdelijk zijn beperkingen,
hoofdzakelijk omdat een computer niet kan nagaan wat een
individu heeft geleerd van zijn of haar vroegere ervaringen.
Elk volgend stadium in het leven komt tot ontwikkeling door
persoonlijk bewustzijn, en de mate waarin we ons bewust zijn
van onszelf en begrip hebben van onze diepere behoeften en
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conflicten, kan niet alleen een sterk effect hebben op de manier waarop we op gebeurtenissen reageren, maar ook op de
gebeurtenissen zelf. Het heeft eerder te maken met bewustzijn
dan met lotsbeschikking of we in staat zijn een pijnlijke of
moeilijke tijd te veranderen in een tijd waarin we innerlijk
sterker worden en zelfkennis opdoen, en of we het juiste
moment weten te benutten om mogelijkheden te ontwikkelen
of nieuwe doelen na te streven die we voor die tijd misschien
voor onmogelijk hielden. Onze keuzes kunnen op lichamelijk
niveau beperkt worden door erfelijkheidsfactoren en op
andere vlakken door sociale of collectieve factoren die onze
groeimogelijkheden begrenzen. Ook blindheid en gebrek aan
zelfvertrouwen kunnen ons beperken, met als gevolg dat we
ons eigen "lot" creëren door kritiekloos gehoor te geven aan
de emoties die een bepaalde situatie in ons oproept.
In de paragrafen die volgen wordt slechts op zeer summiere
wijze gewag gemaakt van de levensvlakken waarop zich, gezien de planetaire bewegingen het komende jaar, externe gebeurtenissen kunnen voordoen. De aandacht is hoofdzakelijk
gericht op de innerlijke ontwikkelingen, conflicten, veranderingen en bewustwording die een afspiegeling vormen van
wat deze tijd werkelijk betekent. We zien de buitenwereld op
hoogst subjectieve wijze en interpreteren gebeurtenissen in
overeenstemming met onze eigen hoogst persoonlijke psychische aard. De één ziet een glas water en zegt: "O, het is halfvol, er zit nog heel wat in." De ander ziet hetzelfde glas water
en zegt: "O, het is halfleeg, daar heb ik niet genoeg aan." De
een zal afwijzing door een geliefde zien als een afspiegeling
van de gebreken van de geliefde. Een ander zal het misschien
juist zien als een gelegenheid om een kritische blik te werpen
op zijn of haar eigen verwachtingen en veronderstellingen in
de liefde. Wanneer een groep mensen dezelfde gebeurtenis
beschrijft, zullen er evenveel verschillende beschrijvingen zijn
als er mensen zijn in de groep. Waar het uiteindelijk om gaat
is wat tijd voor ieder van ons als individu betekent en welke
mogelijkheden de tijd biedt om ons wezenlijke zelf verder te
ontplooien.
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Hoofdstuk II
DE HOOFDTHEMA’S VAN HET JAAR
In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven
van belangrijke planetaire thema’s die waarschijnlijk overheersend zullen zijn in het komende jaar en die vrijwel elk
gebied van uw leven kunnen doordringen. Ze vormen als het
ware de baspartij van het muziekstuk en geven de toon en het
onderliggende tempo aan. Deze hoofdthema’s vormen in het
komende jaar de algemene achtergrond van dit bijzondere
stadium van uw ontwikkeling, al kunnen andere planetaire
bewegingen hierop een muzikaal contrapunt vormen en bepaalde kwesties op andere manieren en op andere momenten
benadrukken.

De overheersende energie
Omdat u gewoonlijk niet terugschrikt voor emotionaliteit of
intense ervaringen, zullen de energieën die het komende jaar
onder de oppervlakte actief zijn, u waarschijnlijk niet al te
veel in de knoop brengen, al zult u af en toe misschien vinden
dat de emotionele beproevingen het uiterste van u vergen.
Waarschijnlijk zullen relaties van elke soort veel van uw tijd
eisen, en dat geldt misschien ook voor gezins- of familiekwesties die u doorgaans liever op veilige afstand houdt. Het
klimaat van deze tijd is waarschijnlijk zowel veranderlijk als
emotioneel verdiepend, en u zult af en toe vermoedelijk
wensen dat de dingen evenwichtiger en zekerder waren. Maar
u hebt voldoende verbeelding en innerlijke kracht om het
hoofd te bieden aan de bijzonder persoonlijke uitdagingen die
op uw weg komen. U merkt misschien zelfs dat de sterkere
klemtoon op uw gevoelens en behoeften ten goede kan komen
aan uw creatieve expressie en vermogen uw dromen te verwezenlijken omdat u zich meer bewust bent van uw verbondenheid met anderen. Probeer te voorkomen dat u op deze
grotere kwetsbaarheid reageert met een afwerend zelfstandige
houding of een overdreven theatraal "arme ik". Dit jaar kan
op veel vlakken bijzonder vruchtbaar zijn, als u bereid bent
om veel tijd en denkwerk te besteden aan de manier waarop u
omgaat met andere mensen.

2002
2003
Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul

10
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Zelfstandigheid verwerven
In deze periode zult u waarschijnlijk een nieuw soort kracht,
zelfbeheersing en gemoedsrust ontdekken, maar dit proces zal
uw oude gewoontepatronen vermoedelijk op de proef stellen.
In uw privé-leven hebt u misschien het gevoel gebukt te gaan
onder zware lasten en weet u niet hoe u daaraan kunt ontsnappen. U voelt zich misschien ook eenzaam en niet gewaardeerd, en anderen lijken misschien ongevoelig, koel of onverschillig. Vóór u echter verzinkt in een moeras van zelfmedelijden en verbittering, is het nodig dat u zich bewust
wordt van de aard en betekenis van het proces dat zich innerlijk afspeelt. U wordt emotioneel veel rijper en zelfstandiger
in deze periode, en moet nu waarschijnlijk leren hoe u voor
uzelf kunt zorgen. Hoe meer u van anderen verwacht dat ze
iets zullen doen om u een beter gevoel te geven, hoe onwaarschijnlijker dat u zult krijgen wat u wilt, aangezien u tegenover hen vermoedelijk even gesloten bent als u vindt dat ze tegenover u zijn. En als u probeert u vast te houden aan relaties
die ten einde komen of onleefbaar blijken, doet u dat misschien niet omdat u ze werkelijk wilt en nodig hebt, maar omdat u bang bent voor eenzaamheid.

Saturnus Vierkant Maan
Midden juli 2003
tot midden mei 2004
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Saturnus Oppositie prog. Maan
Vanaf september 2002, voor meer
jaren

In het verleden bent u misschien te afhankelijk geweest van
de hoge dunk van anderen om u een gevoel van veiligheid en
zekerheid te geven. U hebt misschien ook teveel verwacht van
anderen, heimelijk hopend dat ze u het soort ouderschap
zouden bieden dat u zou beschermen tegen eenzaamheid en
verandering. Nu zult u waarschijnlijk het feit moeten
accepteren dat anderen u niet altijd onvoorwaardelijke liefde
kunnen geven, en u zult ze moeten nemen zoals ze zijn,
zonder verbitterd of cynisch te worden, of uzelf ervan te beschuldigen dat u de liefde niet waard bent. U moet ook uw
eigen grenzen accepteren, en begrijpen dat u niet altijd voor
iedereen beschikbaar kunt zijn. Leer om waardering te krijgen
voor uzelf en om voor uw eigen welzijn te zorgen, want in
deze tijd is het onwaarschijnlijk dat iemand dat voor u zal
doen in de mate die u wenst. Als u zich momenteel te zwaar
belast voelt met de verantwoordelijkheid voor iemand anders,
moet u vermoedelijk leren om "nee" te zeggen en als dat onmogelijk is moet u wellicht leren om verantwoordelijkheden
te delegeren en een evenwicht te vinden dat recht doet aan
zowel uw eigen behoeften als aan die van mensen van wie u
houdt.

2002
2003
Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul

2004
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun

GtoB Saturnus Vierkant Maan
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U voelt zich waarschijnlijk erg belemmerd en gevangen. Daar
kunnen objectieve redenen voor zijn, maar het is evengoed
mogelijk dat u uzelf in de val laat lopen omdat u het zo moeilijk vindt om te uiten wat u wilt en wat u niet wilt. U bent
misschien te bang voor eenzaamheid en voor disharmonie in
uw gevoelsleven. Maar als u momenteel niet eerlijk bent tegen uzelf en anderen, kan onderdrukte woede uw lichaam
blootstellen aan te veel stress, of kunt u ongewild precies de
mensen die u niet wilt verliezen van u vervreemden omdat uw
wrok, openlijk of bedekt, waarschijnlijk toch naar buiten
komt. In bepaalde opzichten kunt u momenteel niet winnen,
omdat u moet kiezen tussen zelfbevestiging en het risico van
eenzaamheid, of tussen uzelf onderdrukken en het risico van
verbittering op de lange termijn. Wát u ook doet, u zult er een
prijs voor moeten betalen. Innerlijke kracht van het bestendige soort zult u niet voor niets krijgen. Maar uiterste eerlijkheid over wie u bent zal in de toekomst lonend blijken, terwijl
oneerlijkheid nu ertoe zal leiden dat hetzelfde probleem over
een paar jaar opnieuw en sterker opduikt. Als u leert om uw
eigen behoeften te formuleren zult u misschien een of twee
personen van streek maken. Misschien zult u zelfs afscheid
moeten nemen van een of twee personen, of het moeten stellen met een periode van wrijving en afstandelijkheid. Maar u
zult ook ontdekken dat u trouwe en liefhebbende steun vindt
bij de mensen die u werkelijk begrijpen. En als u op eigen benen kunt staan, zult u in de toekomst veel meer van relaties
kunnen genieten omdat u uzelf en de mensen van wie u houdt
meer vrijheid kunt geven.

Klaar voor actie
U zit momenteel waarschijnlijk vol energie en verlangt naar
stimulering en opwinding. Vermoedelijk voelt u niets voor
zelfopoffering aangezien uw eigen behoeften belangrijk voor
u zijn en u ze kenbaar wilt maken aan uw naasten. U hebt altijd een sterke wil gehad, maar in het verleden vond u het
misschien moeilijk een evenwicht te vinden tussen assertief
zijn en uzelf uitvlakken. Momenteel kunt u dit evenwicht wel
vinden. Het is een tijd van enthousiasme en productiviteit omdat u het optimisme en initiatief hebt om verandering in uw
privé-leven te brengen zonder pijn of ontwrichting te veroorzaken. Lichamelijk voelt u zich waarschijnlijk in goede doen
en sterk. Vermoedelijk zijn uw herstelkrachten goed en verlangt u naar lichamelijke activiteit om uw conditie nog te verbeteren. U zult waarschijnlijk ook in uw privé-leven initiatief

prog. Maan Sextiel prog. Mars
Begin juni 2003
tot midden augustus 2003
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nemen en op eigen goeddunken beslissingen nemen in plaats
van af te wachten en uw zelfstandigheid ondergeschikt te
maken aan het plezier van anderen.
U loopt vermoedelijk over van creatieve energie die u in
werkprojecten of activiteiten wilt steken die een verbetering
zullen betekenen van uw thuisomgeving en gezins- of familierelaties. Al zult u naar alle waarschijnlijkheid ook van deze
tijd genieten als u niets speciaals onderneemt om vooruit te
komen, u zou er nog veel meer van profiteren door een of
ander direct doel te stellen waarop u uw energie kunt richten.
Vermoedelijk hebt u momenteel veel zelfvertrouwen en bent
u in staat uw wensen en ideeën positief en weloverwogen te
doen gelden. Als u ergens uw zinnen op zet, zult u het waarschijnlijk krijgen, vooropgesteld dat u bereid bent ervoor te
werken. Er zullen zich waarschijnlijk geen spectaculaire gebeurtenissen voordoen waarbij u uw toegenomen energie en
besef van eigenwaarde nodig hebt, maar u kunt evengoed van
deze periode een hoogst productieve tijd maken waarin
blijvende verbeteringen tot stand komen.

---

Een ander belangrijk thema
Er is dit jaar een andere belangrijke dynamiek actief die de
hierboven beschreven energie soms zal ondersteunen en soms
zal tegenwerken.
Omdat u doorgaans op uw eigen krachten en mogelijkheden
rekent om uw weg te vinden in het leven, zult u bepaalde
ervaringen waar u het komende jaar mee wordt geconfronteerd waarschijnlijk in sommige opzichten verwelkomen.
Waarschijnlijk zult u het hoofd moeten bieden aan de nodige
eenzaamheid, innerlijk of in de buitenwereld, en zult u aanzienlijke problemen moeten overwinnen om uw eigen plaats
in de wereld te veroveren en om uw eigen identiteit te doen
gelden, los van de gemeenschap rondom. Wat de prijs ook is,
deze taak is u toevertrouwd. Maar op andere vlakken zult u
dit jaar misschien nogal moeilijk en pijnlijk vinden omdat u
een afkeer hebt van restricties die u van buitenaf worden opgelegd. U zult misschien bepaalde beperkingen moeten
accepteren, vooral op het materiële vlak, die u ertoe dwingen
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uw aandacht te richten op wereldse zaken. U hebt misschien
niet de vrijheid om te genieten van het soort zelfexpressie
waarop u gedijt, en dat kan u een gevoel van onmacht geven
waarmee u niet vertrouwd bent. Probeer te voorkomen dat u
woedend, verbitterd of opstandig op frustraties reageert en
daardoor problemen veroorzaakt. In deze tijd kunt u belangrijke dingen leren die u veel sterker en wijzer maken. Maar
als u de strijd aanbindt met omstandigheden, zult u vermoedelijk ontdekken dat de omstandigheden sterker zijn, en dan zult
u zowel het hoofd moeten bieden aan gekrenkte trots als aan
de onopgeloste materiële of emotionele problemen die rustig
hebben gewacht tot de woedeaanval voorbij was.

De beloning voor inspanningen

Saturnus Driehoek Zon
Midden juni 2003
tot begin april 2004
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Saturnus Oppositie prog. Zon
Midden juni 2002
tot midden april 2003

Al hebt u op het moment misschien het gevoel gebukt te gaan
onder uw werk of andere verplichtingen, u wordt u in deze
periode beloond voor uw inspanningen in het verleden. Veel
van de dingen waar u de afgelopen jaren naar toe hebt gewerkt zal nu vermoedelijk tastbare resultaten afwerpen, en u
kunt de diepe voldoening hebben van het gevoel iets te hebben bereikt. Uw besef van eigenwaarde en innerlijke oprechtheid is waarschijnlijk erg sterk, niet op een opzichtige of
arrogante manier, maar voortkomend uit het besef dat u uw
mogelijkheden op een goede manier hebt gebruikt en dat u
inderdaad kunt volbrengen wat u wilt, als u bereid bent u
daarvoor in te zetten. In deze periode kunt u vrede sluiten met
de fundamenteel menselijke tegenstrijdigheid tussen dromen
en realiteit. De inspanningen die u zich hebt getroost op het
vlak van opleiding, training of het opdoen van ervaring
kunnen nu worden beloond door materiële en professionele
vooruitgang, en alles wat u hebt ondernomen om uw
financiële en professionele positie en uw privé-leven te consolideren zal waarschijnlijk een periode van financiële en
emotionele evenwichtigheid opleveren. Net zo belangrijk is
dat u zich vermoedelijk tevreden voelt over wat u van uzelf
en van uw mogelijkheden hebt gemaakt.
Naarmate u meer nadenkt over uw leven zult u zich er vermoedelijk bewuster van worden dat uw diepste doelen en aspiraties samenhangen met thuis, gezin, en met uw afkomst:
familie, gemeenschap en land waar u uit komt. Op deze punten kunt u kracht, originaliteit en een zinvolle context ontdekken voor uw werk. In deze periode zult u waarschijnlijk
het gevoel hebben dat uw verlangens zich op een of andere
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manier uitkristalliseren, want het lijkt er vermoedelijk op dat
de wereld niet tegen u samenspant, maar u de hand reikt om u
te helpen om te bereiken wat u wilt. Afhankelijk van waar u
de afgelopen jaren naar toe hebt gewerkt, kan het profijt meer
of minder omvangrijk zijn. Maar de inspanningen die u zich
eerder hebt getroost zullen nu vermoedelijk vrucht afwerpen,
en u kunt waarschijnlijk het tevreden gevoel hebben dat u het
juiste pad hebt gevolgd.
Het is ook een periode waarin u dat wat u hebt bereikt kunt
consolideren. U hebt misschien niet bijzonder veel energie,
maar waarschijnlijk wel een onverstoorbaar doorzettingsvermogen dat effectief kan worden benut om de vlakken waarop
uw leven een steviger basis nodig heeft te verstevigen. Ook
als u op problemen stuit in meer persoonlijke sferen, is het
waarschijnlijk beter daar momenteel niet tegen te vechten, en
u merkt vermoedelijk dat als u bepaalt wat werkelijk belangrijk voor u is en een duidelijk standpunt inneemt, u dat de
mogelijkheid geeft de dingen los te laten die u bent ontgroeid.
Het is misschien geen opwindende periode, maar waarschijnlijk wel een bevredigende, omdat u op een rustige manier,
zonder u te hoeven meten met het leven, meer zekerheid en
zelfvertrouwen kunt verwerven. U kunt ook uw grenzen
duidelijk maken op een manier die anderen niet beledigt of
hun vijandigheid oproept, maar integendeel hun steun zal
vinden. Probeer profijt te trekken van deze tijd om dat wat u
hebt opgebouwd te consolideren en om u voor te bereiden op
grotere uitdagingen die u later misschien wilt aangaan. U kunt
zich verheugd voelen over het feit dat u alle positieve dingen
die in deze periode op uw weg komen hebt verdiend.
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Toekomstvragen

Jupiter Vierkant Saturnus
Begin juli 2003 tot eind juli 2003
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Saturnus Sextiel Jupiter
Eind juli 2002 tot begin juni 2003

Gedachten over sterfelijkheid en gevoelens over de treurige
kanten van het leven zullen u momenteel waarschijnlijk vaak
gezelschap houden, en vermoedelijk schommelt u heen en
weer tussen het gevoel dat de toekomst zich opent en de indruk dat hij versperd wordt. U kunt geconfronteerd worden
met verdriet in de liefde of verlies in speculatieve ondernemingen, maar gelijktijdig kunt u zich ervan bewust zijn hoe
bepaalde remmingen en angsten u ervan hebben weerhouden
om u werkelijk te uiten en op waarde te schatten. Het is waarschijnlijk nooit gemakkelijk voor u geweest om uw aangeboren optimisme en enthousiasme te verzoenen met afwerend
emotioneel terugtrekken als gevolg van pijnlijke ervaringen,
en dit conflict kan ertoe hebben bijgedragen dat u in verschillende perioden van uw leven zowel onbezonnen als overdreven voorzichtig bent geweest. U probeert nu waarschijnlijk
om tot een vergelijk te komen met de kloof tussen uw vertrouwen in de goedheid van het leven en uw besef van de begrenzingen van het leven, en u voelt zich op bepaalde
momenten waarschijnlijk diep ontmoedigd, neerslachtig of
cynisch over overtuigingen en idealen die u ooit hoog hield.
Probeer voor elke beslissing ruim de tijd te nemen, aangezien
u door uw wisselvallige humeur het ene moment overmatig
optimistisch en het volgende overdreven pessimistisch kunt
zijn. Er wachten u waarschijnlijk veel mogelijkheden, maar
onrealistische verwachtingen of besluiteloosheid kunnen u
uitputten. Het is ook mogelijk dat u domweg vol moet
houden, ook als een cynische stem van binnen u vertelt ermee
te kappen. U zult in deze periode waarschijnlijk belangrijke
beslissingen moeten nemen, met name in verband met uw beroepsleven of een gezinssituatie die u belemmerend of begrenzend vindt, en u zult dergelijke besluitvorming vermoedelijk niet gemakkelijk vinden.
Al lijkt het misschien of anderen verantwoordelijk zijn voor
de gevoelens van gekwetstheid of belemmering die u
momenteel ervaart, u zult waarschijnlijk ontdekken dat u in
feite degene bent die er heimelijk voor heeft gezorgd dat u
niet gekwetst kon worden door een starre of afwerende houding aan te nemen. Verlies, scheiding of problemen in uw
financiën of beroep, kunnen de aanleiding vormen tot het verwerven van diep inzicht. Probeer na te gaan of u al dan niet
hebt bijgedragen tot de huidige crisis, of veel negatiever dan
nodig is reageert op uitdagingen. Diep innerlijk wordt er
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momenteel iets in u bevrijd. Waarschijnlijk bent u zich teveel
bewust van uw tekortkomingen en beperkingen, en u hebt
zich veel emotionele en creatieve uitlaatkleppen ontzegd uit
angst voor falen of afwijzing. U bent nu vermoedelijk in staat
te zien waar deze remmingen zich situeren. U groeit uit de
structuren, innerlijk en in de buitenwereld, die u zelf hebt opgebouwd omwille van de zekerheid en om sociaal geaccepteerd te worden. Misschien moet u zich op een nieuw soort
werk oriënteren, of een nieuwe relatie zoeken, maar dergelijke veranderingen, als ze werkelijk nodig zijn, moeten
zorgvuldig en verstandig tot stand komen, niet impulsief uit
frustratie of woede. Probeer om niet toe te geven aan uw ongeduld, u hebt meer behoefte aan rustig nadenken en aan besef van uw eigen bijdrage aan de huidige impasse. Het kan
een buitengewoon vruchtbare tijd zijn, als u het evenwicht
weet te bewaren tussen een realistische kijk op uw grenzen,
behoeften en capaciteiten, en een groeiend besef dat het leven
veel mogelijkheden biedt die u tot nu toe ontzegd werden,
maar waar u nu dringend gehoor aan wilt geven.

---

Hoofdstuk III
DE BELANGRIJKE TENDENSEN
IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN
Omdat de banen die de planeten aan de hemel beschrijven
een complex en ingewikkeld patroon creëren, zullen niet alle
elementen in uw horoscoop gelijktijdig en op hetzelfde ritme
dansen. Er kunnen perioden zijn waarin de hoofdthema’s van
het jaar minder belangrijk lijken te worden omdat een bepaalde kwestie andere gevoelens, gedragspatronen en reacties op de voorgrond heeft gebracht. Deze tendensen en
patronen zijn elk van kortere of langere duur en brengen
daarom in de loop van het jaar variatie in uw levenservaringen.

1. De emotionele dimensie
Er kunnen in de loop van het jaar perioden zijn waarin dingen die te maken hebben met uw gevoelsleven op een bij-

2002
2003
Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul

sr
jap1.2003 as.25125.1-1i5

sd

2004
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun

FtoG Jupiter Vierkant Saturnus
GtqF Saturnus Sextiel Jupiter

17

voor Bill Gates

JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE

zonder bevredigende manier op de voorgrond komen. Als uw
hart gelukkig is worden andere, moeilijker kwesties, minder
belangrijk, en dat is begrijpelijk want als u zich emotioneel in
vrede voelt, kunt u in uw aanpak van andere aangelegenheden blijk geven van meer openheid en zelfvertrouwen.

Genieten van gezelschap

prog. Venus Sextiel Venus
Begin maart 2003
tot midden oktober 2004

Dit is waarschijnlijk een tijd waarin u zich emotioneel diep
tevreden voelt. U hebt een levensfase bereikt waarin u weet
wat u waard bent en wat u hebt verwezenlijkt, en dit toegenomen besef van eigenwaarde kan u helpen om opener en
grootmoediger met anderen om te gaan. Als gevolg daarvan
zullen anderen u waarschijnlijk spontaan steunen en hun genegenheid tonen, en hebt u vermoedelijk de kans om veel
oude conflicten te laten rusten en relaties te herstellen die in
het verleden beschadigd werden. Ook kunnen er nieuwe
relaties ontstaan die harmonie, plezier en gezelligheid in uw
leven brengen. Het is dan waarschijnlijk ook een goede
periode voor sociale contacten, voor aangename momenten
met vrienden en familie, en om te genieten van natuurschoon.
Waarschijnlijk is het een tijd van productiviteit op het creatieve vlak. Deze innerlijke gemoedsrust en uw zelfvertrouwen
kunnen u van veel oude onzekerheden en twijfel verlossen, en
uw vertrouwen in het leven en uzelf vernieuwen. Met welke
moeilijkheden u in het verleden ook bent geconfronteerd in
uw gevoelsleven, in de komende maanden hebt u de kans om
vrede te sluiten met uw eigen en andermans fouten en tekortkomingen, en om een nieuwe basis van vertrouwen en openheid te leggen voor al uw toekomstige ontmoetingen.
Er kunnen ook perioden zijn waarin emotionele problemen
ontstaan en u doet er verstandig aan om daar zo eerlijk en
grootmoedig mogelijk mee om te gaan.
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Gevoelens van eenzaamheid en belemmering
Deze periode kan bijzonder belangrijk zijn omdat u van veel
oude remmingen en problemen kunt genezen. Maar daarvoor
is het eerst nodig dat u bepaalde periodes in het verleden onder ogen ziet waarin u werd verwond door uw relaties of
waarin u anderen hebt verwond. Het belangrijkst zijn de ervaringen die onrechtvaardig lijken. Momenteel herinnert u zich
waarschijnlijk mensen en situaties die u dacht te hebben vergeten of waar u al lang overheen dacht te zijn. U kunt het gevoel hebben creatief geremd te zijn of u kunt uw zelfvertrouwen verliezen waardoor u het gevoel hebt niet geliefd te
worden en ongewenst te zijn. Als u een langdurige relatie
hebt, zult u het misschien moeilijk vinden te geven wat u zou
willen geven. Iets in het gedrag van uw partner kan oude pijn
wekken en u herinneren aan tijden waarin u vernederd, genegeerd, afgewezen of bedrogen werd. U kunt ook diep gedesillusioneerd zijn in de liefde en u vraagt zich misschien af of
relaties werkelijk de moeite waard zijn. Probeer u bewust te
zijn van elke verborgen voorraad verbittering die u misschien
met u meedraagt. In deze tijd kunnen een aantal wonden genezen, maar daarvoor is het nodig dat u ze eerst onder ogen
ziet en beseft welk vergif ze in zich dragen.

Chiron Conjunct prog. Venus
Begin maart 2003
tot begin december 2004
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Chiron Sextiel Venus
Midden maart 2003
tot midden november 2004

Deze periode hangt samen met de genezing van pijn die is begonnen in uw kindertijd en die op bedekte wijze uw vermogen om met anderen om te gaan heeft aangetast. Het belangrijkst zijn de jeugdervaringen waarbij uw gevoel van eigenwaarde werd gekwetst. Dergelijke pijn kan ertoe hebben
geleid dat u partners hebt gezocht die u niet werkelijk waardeerden, of partners die u "veilig" achtte omdat u heimelijk
niet geloofde dat u beter zou vinden. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn als u over dergelijke vragen nadenkt. Het belangrijke proces dat zich innerlijk voltrekt kan weerspiegeld
worden in omstandigheden, en alles waarmee u in deze
periode wordt geconfronteerd kan u helpen om te ontdekken
op welke vlakken u uw oude pijn hebt doen voortduren. Misschien moet u in deze periode buitengewoon veel medeleven
en begrip tonen voor de pijn van een partner of een kind, en u
zult soms misschien het gevoel hebben dat anderen uw medeleven niet waard zijn omdat ze niet aardig zijn tegen u. Maar
toegenomen begrip van uw heimelijke verdedigingsmechanismen kan u helpen te erkennen dat anderen zich door hun eigen angsten en pijn soms ook slecht kunnen gedragen.
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Dergelijke moeilijke vragen zullen u waarschijnlijk niet elk
uur van de dag bezighouden, maar onder de oppervlakte is er
een proces gaande dat zich van tijd tot tijd zal manifesteren en
dat u kan helpen om over oude pijn heen te komen en om het
leven in het algemeen meer te aanvaarden. Het zal waarschijnlijk geleidelijk duidelijk worden dat het leven niet altijd
rechtvaardig is, en dat liefde soms niet beantwoord wordt
zoals men zou willen, niet omdat iemand schuldig is, maar
omdat mensen menselijk zijn. Geliefden doen misschien hard
hun best, maar kunnen grote fouten begaan, en soms kan liefde worden uitgehold door onbewuste behoeften en complexen
die zelfs de wijste persoon niet onder controle heeft. Een
meer filosofische benadering van deze kwesties zal u helpen
beter te kunnen omgaan met die perioden waarin anderen u
teleurstellen, of u hen teleurstelt, omdat u flexibeler kunt zijn
in uw opvattingen over liefde. Als u het gevoel hebt dat u niet
genoeg wordt gewaardeerd, komt dat misschien omdat u uzelf
heimelijk onderschat. Als u zich teleurgesteld voelt, komt dat
misschien omdat u teveel hebt verwacht, van uzelf en van
anderen. Als u zich bedroefd voelt, ontdekt u misschien dat
anderen minder met u te doen hebben dan u zelf. Probeer in
deze periode zelfmedelijden en negatief denken te voorkomen. U hebt de mogelijkheid om veel meer medeleven te
ontwikkelen voor de menselijke broosheid en faalbaarheid,
met inbegrip van u zelf.

Zich gewond voelen
Uw gevoelsleven wordt op het moment waarschijnlijk niet
bepaald gekenmerkt door innerlijke harmonie en u hebt vermoedelijk last van tegenstrijdige gevoelens. Diep innerlijk is
er een belangrijk genezingsproces gaande, maar aanvankelijk
merkt u dat misschien niet. Anderen lijken uw behoeften misschien niet goed te begrijpen of schijnen ongevoelig, en u
kunt het gevoel hebben dat geliefden u onterecht buitensluiten
of afwijzen. Veel van wat u in anderen ziet kan echter het feit
weerspiegelen dat u zich terugtrekt, aangezien u momenteel
waarschijnlijk niet in staat bent evenveel te geven op het emotionele vlak als u in andere tijden doet. U bent misschien wantrouwend ten aanzien van de beweegredenen van anderen of
verwacht dat u gekwetst of afgewezen zult worden, ook als er
geen duidelijk aanwijsbare reden is voor dergelijke angsten.
Waarschijnlijk voelt u zich nogal negatief, en u kunt deze gevoelens op anderen projecteren en daardoor het gevoel hebben dat ze onverschillig zijn en u onsympathieke reacties op

Chiron Conjunct prog. Maan
Midden september 2002
tot begin juli 2005
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de hals halen door uw eigen heimelijke vijandigheid tegenover hen.
Het is heel belangrijk dergelijke stemmingen te begrijpen. Het
zijn niet domweg onaangename hersenschimmen, ze kunnen
diepere en in wezen positieve betekenis en effecten hebben. U
wordt misschien geconfronteerd met oud verdriet dat aan de
oppervlakte komt en niet goed is verwerkt en geïntegreerd.
Elk gevoel van wanhoop dat u momenteel ervaart kan vermengd zijn met de herinnering aan allang vergeten pogingen
om anderen te bereiken, misschien in uw kindertijd, waarbij u
op onverschillige, verstrooide of kwetsende reacties stuitte.
Momenteel hebt u misschien enig medelijden met uzelf en
misschien ook zelfminachting. Maar deze gevoelens houden
vermoedelijk verband met een periode waarin afwijzing, of
het onvermogen van anderen om aan uw behoeften te beantwoorden, machteloze woede en pijn hebben veroorzaakt die
nooit goed zijn genezen. Het is mogelijk dat uw huidige emotionele toestand verband houdt met alle wonden die u hebt opgelopen door uw behoefte geliefd te worden. Het genezingspotentieel van deze tijd ligt waarschijnlijk in erkenning van
de wijze waarop u, misschien onbewust, diepe grieven
koestert tegen degenen die u, misschien zonder dat het hun
schuld was, tekort hebben gedaan.
Momenteel kunt u zich bijzonder kwetsbaar voelen in uw behoefte om geaccepteerd te worden door collega’s, werkgevers
en uw sociale milieu. Misschien hebt u voor de vervulling van
deze behoeften teveel gerekend op anderen, die momenteel
echter niet beschikbaar zijn of niet bereid zijn tot hulp. Dit
biedt u de mogelijkheid om emotioneel zelfstandiger te
worden, niet in de geest van woedend cynisme of martelaarschap, maar vanuit de oprechte erkenning dat anderen niet
alles kunnen zijn. Als u tot een vergelijk kunt komen met de
perioden in uw leven waarin uw verwachtingen in anderen
werden teleurgesteld, zult u beter in staat zijn de grenzen van
anderen te accepteren. Als u weet te voorkomen dat u in zelfmedelijden vervalt of kwaad anderen de schuld geeft, zult u
na afloop van deze periode ontdekken dat u emotioneel veel
vrijer bent en meer bereid bent in uw eigen behoeften te voorzien als anderen daar de mogelijkheid niet toe hebben. In deze
tijd kunt u op het emotionele vlak meer volwassen worden,
waardoor u sterker zult zijn en meer begrip en medeleven
voor anderen zult hebben.
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Een pijnlijk gevoel

prog. Maan Vierkant Maan
Midden maart 2003
tot midden mei 2003

Op het emotionele vlak kunt u diepe verontrusting voelen.
Dergelijke gevoelens hoeven niet veroorzaakt te worden door
uiterlijke omstandigheden, maar kunnen het gevolg zijn van
diepere rijping en beter besef van uw eigen aard en behoeften,
waardoor conflicten kunnen ontstaan met veel oudere gevoelspatronen die u nu ontgroeid bent, hetzelfde geldt voor
mensen met wie uw interactie was gebaseerd op deze gedragspatronen. Het is een periode om diep na te denken over
hoe u in het verleden bent omgegaan met uw emotionele behoeften en hoe u daar in de toekomst verandering in kunt
brengen. Waarschijnlijk bent u zich er bijzonder van bewust
hoe u op "zeker" hebt gespeeld wat betreft uw maatschappelijke doelen en misschien uw ambities hebt afgestemd op domeinen die u de zekerheid gaven geaccepteerd en gewaardeerd te worden door uw omgeving. Vermoedelijk hebt u nu
meer zelfvertrouwen en bent u meer bereid om nieuwe doelen
te stellen die uw eigen persoonlijke vaardigheden, talenten en
interesses weerspiegelen. Vermoedelijk bent u zich ook bewust van de noodzaak om veranderingen tot stand te brengen
in uw privé-leven, met name wat betreft de manieren waarop
u emotionele steun vraagt aan anderen en de manieren waarop
u reageert op hun behoeften. Al zullen zich waarschijnlijk
geen aangrijpende gebeurtenissen voordoen die de stabiliteit
van uw omgeving bedreigen, er kunnen toch conflicten ontstaan met naasten als gevolg van uw toegenomen besef van de
noodzaak van persoonlijke grenzen. U ontdekt op het moment
misschien dat uw gevoelens in zekere zin over het hoofd
werden gezien of werden genegeerd, en aanvankelijk zult u
wellicht niet in staat zijn deze bewustwording op een elegante
manier te uiten.
Deze periode van uw emotionele ontwikkeling weerspiegelt
grotere emotionele rijpheid. Elk belangrijk groeistadium gaat
gewoonlijk vergezeld van al dan niet ernstige conflicten met
het voorgaande, en deze periode vormt daar geen uitzondering op. Uw identiteit rijpt en wordt concreter, vooral in uw
dagelijks leven. Hierdoor kan wrijving ontstaan in de hechte
relaties waarop u hebt gesteund, vooral met vriendinnen en
vrouwelijke partners. Sommige van hen lijken de veranderingen die u nodig hebt misschien tegen te werken. Momenteel hebt u diep innerlijk het vermogen om voor uzelf te zorgen. Oude afhankelijkheids- en behoeftepatronen, die in uw
kindertijd zijn ontstaan, voelen nu u ze niet meer nodig hebt
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wellicht als belemmeringen, maar u kunt zich angstig of zelfs
schuldig voelen als u probeert u daarvan te bevrijden. Waarschijnlijk wilt u niet van anderen afhankelijk zijn voor de
emotionele bevestiging die u nodig hebt. Dit kan er toe leiden
dat u probeert uw onafhankelijkheid te bewijzen door anderen
te bevechten. In psychologische zin bent u bezig "uit huis" te
gaan, ook als u uw ouderlijk huis al lang geleden hebt verlaten; en u bent bezig met de voorbereiding van een nieuwe
cyclus in uw gevoelsleven die gekenmerkt zal worden door
nieuwe ervaringen, nieuwe contacten en een veel sterker besef van uw eigen, onafhankelijke identiteit.

Alles of niets
Waarschijnlijk komen er innerlijk veel energie en hartstochten vrij in deze tijd, en u hebt misschien het gevoel dat niets
weerstand kan bieden aan de dingen waarop u uw zinnen hebt
gezet. U hebt momenteel vermoedelijk de emotionele betrokkenheid en vastberadenheid om veel te bereiken, en omdat uw overlevingsinstinct gestimuleerd wordt, ziet u externe
situaties waarschijnlijk op een bijzonder intense en hevige
manier. Dat kan bijzonder creatief zijn omdat het betekent dat
u uzelf en uw doelen echt serieus kunt nemen, en als uw diepere gevoelens geëngageerd zijn, in combinatie met een vooruitziende blik en het vermogen om kansen te herkennen, zoals
momenteel het geval is, kan dat veel opleveren op het emotionele, materiële of geestelijke vlak. Maar dit versterkte gevoel
voor de dramatiek van het leven en het toegenomen besef van
uw eigen potentiële krachten, kunnen tot een voorliefde voor
crises leiden waardoor u flink kunt doordraven en ook de externe situaties flink kunt overdrijven. U hebt waarschijnlijk
altijd een "alles-of-niets" houding aangenomen wanneer uw
emoties in beroering werden gebracht, en u bent niet geneigd
om te accepteren dat uw leven in een sleur verandert of om
uw dromen op te offeren ter wille van conventies of de gewone alledaagse zekerheid. In het verleden heeft dat waarschijnlijk geleid tot machtsstrijd of problemen met gezag, en
u hebt misschien een sterk, onderhuids besef dat u een belangrijke persoonlijke taak hebt te volbrengen in het leven. U
moet daarom in deze periode oppassen voor een overtrokken
besef van uw eigen belangrijkheid, waardoor u zich ongevoelig of zelfs regelrecht meedogenloos zou kunnen gedragen
als u op uw doel afgaat.
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In deze tijd hebt u waarschijnlijk behoefte aan nadere kennismaking met de mysteries van het leven, en uw gebruik van
materiële, emotionele en creatieve middelen getuigt misschien van nieuwe en diepere doelbewustheid en vastberadenheid. Externe situaties kunnen de aanleiding vormen tot dergelijk graven in het onzichtbare, en ze zijn niet per se aangenaam. U kunt te maken krijgen met kwesties van macht en
controle, in uw privé- en beroepsleven, en het zoeken naar de
"basis" van het leven kan versneld worden door de behoefte
om er op elke mogelijke manier voor te zorgen dat u in psychologische zin overleeft. Als gebeurtenissen daartoe de aanleiding vormen, zullen ze waarschijnlijk van nogal indrukwekkende aard zijn, maar ze zullen uiteindelijk in uw voordeel werken en kunnen u helpen nieuwe krachten en mogelijkheden in uzelf ontdekken waarvan u het bestaan niet vermoedde. Het kan een tijd zijn van strijd, waarin u ontdekt hoe
volhardend en sterk u werkelijk kunt zijn. Belangrijker is dat
het een tijd is waarin u vraagt naar de betekenis en het doel
van de ervaringen waarmee u wordt geconfronteerd, en dat
biedt mogelijkheden voor een andere kijk op de menselijke
natuur, die niet alleen maar aardig en beschaafd is, waardoor
u veel dieper inzicht kunt verwerven en uw leven veel rijker
kan worden.

Een wankele basis

Uranus Oppositie Pluto
Midden maart 2002
tot begin januari 2004

In deze periode kunnen onverwachte veranderingen in uw leven innerlijk sterke driften en emoties activeren, en u hebt
misschien het gevoel dat u moet vechten om u te handhaven
en om greep te houden op uw wereld. Samen met veel
anderen van uw leeftijd heb u op voor uw generatie karakteristieke manieren geprobeerd om te zorgen voor de bestendigheid en evenwichtigheid van de structuren en waarden die de
basis van uw leven vormen. Nu is het waarschijnlijk nodig dat
u deze elementaire reacties op de uitdagingen van het leven
opnieuw evalueert, omdat u sommige daarvan bent ontgroeid
en meer flexibiliteit en vertrouwen nodig hebt in uw benadering van een onbekende toekomst. Een belangrijke verandering in uw externe omstandigheden kan u doen twijfelen aan
de werkelijke aard van uw mogelijkheden en talenten, en u
voelt zich misschien bedreigd of machteloos in confrontatie
met mensen, omstandigheden of emotionele uitbarstingen
waarover u geen controle lijkt te hebben. U hebt soms misschien het gevoel dat uw hele leven overhoop kan worden gehaald door krachten waarop u geen greep hebt, en u kunt
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daarop reageren met lijdzaamheid en slachtoffergevoelens, of
juist door verbeten, misschien zelfs wraaklustig, te vechten
om de macht te heroveren. Geen van beide uitersten zal u
waarschijnlijk diensten bewijzen. Apathie en zelfmedelijden
kunnen verbittering in de hand werken die op bedekte en
waarschijnlijk onaangename wijze aan de oppervlakte kan
komen, en onbezonnen agressie is vermoedelijk misplaatst of
kan vijandigheid en tegenwerking oproepen die u het gevoel
geven vernederd en verslagen te worden.
Het is een periode van diepgaande innerlijke verandering.
Alle verstorende omstandigheden waarmee u in deze periode
wordt geconfronteerd, vormen waarschijnlijk een afspiegeling
van een innerlijk conflict tussen de behoefte aan meer vrijheid
en bewegingsruimte, en de behoefte om zowel innerlijk als in
de buitenwereld de bestaande toestand te handhaven. U moet
waarschijnlijk leren om grootmoedig los te laten als duidelijk
is geworden dat u afstand moet doen van een houding, relatie
of werelds doel. Probeer zoveel mogelijk om trots uit uw
overwegingen te weren. Op het moment wordt uw trots waarschijnlijk geprikkeld, en u bent misschien meer bezorgd over
persoonlijke vernedering dan over uw vermogen om uw voordeel te doen met veranderende omstandigheden. Laat een gekwetst ego er niet toe leiden dat u toegeeft aan domme beslissingen of een impulsief oordeel. Ieder mens draagt een
primitief element in zich dat een soort junglewet aanhangt:
vechten of vluchten wanneer men bedreigd wordt. Waarschijnlijk is geen van beide reacties momenteel zinvol, al
wordt dit primitieve element op het moment geactiveerd. U
kunt veel leren over uw diepere driften en kunt veel meer
zelfvertrouwen en kracht verwerven als resultaat van deze
periode, maar u moet proberen uw emotionele reacties te beheersen en een evenwicht te behouden tussen de uitersten. Het
is bijzonder belangrijk dat u leert om in het leven te vertrouwen, ook als u nu nog geen betekenis of positief doel kunt
ontwaren in de externe gebeurtenissen. Innerlijk is er vermoedelijk meer wijsheid actief dan het ego op het moment
kan herkennen.

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

Geneigd tot vechten

Saturnus Vierkant Mars
Eind juli 2003 tot begin juni 2004

Op het moment hebt u waarschijnlijk de indruk dat u wordt
omsingeld door omstandigheden en u voelt zich misschien erg
gefrustreerd. U worstelt vermoedelijk met conflicten in uw
gezin of familie, en u hebt misschien de neiging om op de
vuist te gaan en de dingen die u belemmeren te forceren.
Maar hoe harder u forceert, hoe meer kans dat u vijandigheid
oproept, vooral bij mensen met gezag. Als u uw geduld verliest kunt u roekeloos zijn achter het stuur of bij gebruik van
mechanisch of elektrisch gereedschap en uzelf minder
ernstige ongelukken en verwondingen bezorgen. Probeer om
halt te houden en na te denken over wat er innerlijk gaande is
vóór u uitbarst. Het kan een uiterst vruchtbare tijd zijn, en u
kunt innerlijk nieuwe voorraden kracht en standvastigheid
ontdekken. U kunt zich ook in toenemende mate bewust
worden van behoefte aan meer zelfstandigheid en wilt waarschijnlijk meer greep krijgen op uw eigen leven. Maar het is
mogelijk dat u zo ongeduldig en impulsief wordt dat u juist
dat wat u wilt, doet mislukken.
U moet waarschijnlijk vóór alles zorgvuldig nagaan op welke
punten uw handelingen en gedrag in het verleden onwillekeurig hebben bijgedragen tot het huidige gevoel geblokkeerd en
beperkt te worden. Het is mogelijk dat u niet in staat bent ge-
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weest om uw wensen duidelijk en eerlijk te uiten, en dat u
zich geschikt hebt in dingen die u eigenlijk niet wilde, uit behoefte aan zekerheid of angst om anderen van u te vervreemden. De structuren die u zelf hebt opgebouwd zijn misschien te benauwend geworden en daar schopt u nu waarschijnlijk tegenaan. Maar in dat geval zult u eerst uw eigen
houding moeten veranderen vóór u vrij kunt zijn, want als u
dubbelzinnig en onzeker blijft over wie u bent en wat u wilt,
zult u alleen nieuwe structuren opbouwen die u met de tijd net
zo zullen kooien als u zich nu gekooid voelt. U moet uw zelfbesef en geloof dat u het recht hebt van het leven te krijgen
wat u wilt, aanmoedigen. Onderzoek het probleem eerst, vóór
u blindelings reageert op wat u ervaart als onderdrukking of
beperkingen die u van buitenaf worden opgelegd.
U zult in deze periode veel geduld nodig hebben en in staat
moeten zijn om uw doelen aan te passen aan de realiteit van
de buitenwereld. Ook op dit punt hebt u uw vermogen om een
tussenweg te vinden waarschijnlijk onvoldoende ontwikkeld.
U hebt het leven misschien te zwart-wit gezien, met sommige
mensen die overheersen en anderen die zich onderwerpen. U
bent nu waarschijnlijk vastbesloten u niet te onderwerpen,
maar de oplossing is wellicht niet gelegen in pogingen om te
overheersen. U moet uw verlangens waarschijnlijk zorgvuldig
afwegen tegen wat werkelijk mogelijk is, in plaats van tegen
wat verhitte emoties of gekrenkte trots u vertellen dat u wilt.
U hebt misschien een gevoel alsof u verwikkeld bent in een
strijd op leven en dood, en denkt misschien dat u uw macht en
kracht moet bewijzen of een vernederende nederlaag zult
lijden. Probeer om u niet teveel te identificeren met de conventionele opvattingen over mannelijkheid, want als u dat
doet kunt u zich machteloos en onbeholpen voelen omdat u
niet beantwoordt aan een collectief beeld. Uw besef van
mannelijkheid moet persoonlijk zijn en wortelen in begrip van
uw eigen persoonlijke krachten en zwakheden, niet in een
karikaturaal beeld van kracht zoals dat op televisie of in films
te zien is. Het zijn misschien uw eigen gewaarwordingen die
uitdagende factoren in de buitenwereld veranderen in bedreigende of onderdrukkende krachten. Probeer te zien op welke
punten u misschien te star en onbuigzaam bent in uw manier
om uw zin door te drijven. Misschien doet u precies dat waar
u anderen van beschuldigt. Als u bereid bent tot bepaalde aanpassingen, en binnen realistische grenzen kunt blijven, kunt u
rustig maar zeker naar uw doelen toewerken en veel bereiken
met de energie en discipline waar u nu over beschikt.
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Het hoofd bieden aan een onwelwillende wereld

Saturnus Vierkant Midhemel
Midden juni 2003
tot begin april 2004

Frustratie op uw werk, belemmeringen in uw streven naar belangrijke professionele en maatschappelijke doelen, en conflicten of toegenomen verantwoordelijkheden in uw gezinsleven kunnen op het moment allemaal samenspannen om u het
gevoel te geven dat u ernstig op de proef wordt gesteld. Dit
kan u echter helpen om een nieuwe voorraad kracht en zelfdiscipline te vinden. Op uw werk probeert u misschien energie, initiatief en innoverend denken te geven, maar het lijkt
misschien of niemand belangstelling heeft voor wat u probeert te geven of bereid is u rechtvaardig te belonen voor uw
inspanningen. U krijgt misschien te maken met tegenslagen of
tegenwerking van collega’s of merkt dat u bijzonder hard
moet werken om u te bewijzen. Ook kunt u in conflict raken
met mensen in een leidende positie of het gevoel hebben dat
de verwachtingen van de gemeenschap of de maatschappij u
beletten uit te drukken wie u werkelijk bent. Op het thuisfront
voelt u zich misschien even geblokkeerd of ondergewaardeerd, en u voelt zich misschien ongelukkig in uw omgeving,
teleurgesteld in de mensen met wie u leeft, of verstikt door
huiselijke taken en gewoontepatronen. Ondanks deze problemen met de buitenwereld speelt uw werkelijke conflict
zich op het moment innerlijk af. Het is waarschijnlijk nodig
dat u uw bijzondere vaardigheden afstemt op de vereisten van
de alledaagse realiteit, en dat kan betekenen dat u compromissen moet maken waarvan u het gevoel hebt dat ze vernederend zijn of bedreigend zijn voor uw langetermijnplanning. Misschien moet u uw doelen duidelijker formuleren en
ze afstemmen op wat mogelijk is in plaats van op wat zou
kunnen als de wereld volmaakt was. Al deze dingen kunnen u
kwetsen en kwaad maken, en u het gevoel geven dat u persoonlijk hebt gefaald of verslagen bent.
Het kan echter een bijzonder lonende en constructieve periode
zijn. U wordt ertoe uitgedaagd te definiëren wie u wilt zijn in
de wereld, met respect voor zowel uw eigen verlangens als
voor de realiteit waarmee u te maken hebt. Dit vereist waarschijnlijk dat u een goed evenwicht vindt tussen idealen en
aanvaarding van de menselijke natuur. U zult misschien tot
belangrijke keuzes moeten komen in uw carrièreplannen, en
die moeten rustig en zorgvuldig worden genomen en met gepast respect voor de regels van de maatschappij, in plaats van
overhaast of in een geest van woedende opstandigheid of
lijdzame neerslachtigheid. Het belangrijkste is dat u een rol
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kiest die flexibeler is en gelijktijdig uw diepere waarden
weerspiegelt, in plaats van voor een imago te kiezen dat in
conventionele zin acceptabel is maar u het gevoel geeft onecht of bedrieglijk te zijn, of een opstandige houding aan te
nemen die vol emotie zit maar teveel van het leven verwacht.
Als u in het verleden hebt gedaan alsof, zult u dat waarschijnlijk niet veel langer kunnen volhouden. De wereld eist op het
moment oorspronkelijkheid en werkelijke betrokkenheid van
u, en u wordt ertoe uitgedaagd die te geven. Op die manier
legt u de basis voor uw toekomstige levensweg, en als u het
rustig en verstandig aanpakt, zult u een stevige basis leggen
waarvan u in de komende jaren de vruchten zult plukken.

---

3. De mentale dimensie
In verschillende perioden van het komende jaar kan veel van
uw energie in beslag worden genomen door uw geestelijke
ontwikkeling en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Het
leven van de geest is even belangrijk als het leven van het
hart en dat van de bankrekening, en deze tijd kan erg belangrijk blijken voor het verbeteren van uw kennisniveau en het
gebruik van uw talenten. Probeer elke gelegenheid te benutten om u bezig te houden met nieuwe studiegebieden en
interessesferen, en als u de kans krijgt om nuttige vaardigheden van praktische aard te leren, gebruik ook dan uw tijd
zo goed mogelijk. Dergelijke kansen liggen niet altijd voor het
oprapen en u zult zich er waarschijnlijk over verbazen hoe het
leven zich kan ontplooien door verandering en verbreding
van uw levensvisie.
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De realiteit van de psyche
U kunt momenteel belangrijk inzicht krijgen in de diepere
niveaus van het leven, en u merkt misschien dat u door de oppervlakkige lagen van wat mensen zeggen en doen heen kijkt,
en zicht hebt op de onderliggende motieven en patronen.
Waarschijnlijk hebt u momenteel scherpe en doordringende
gedachten, en laat u zich niet in de war brengen door gevoelens, teleurstellingen of idealisering. Het kan een uitstekende periode zijn om psychologische kennis te verwerven,
zowel van uzelf, door counseling of therapie, als van anderen.
Uw houding en wereldbeeld zijn radicaal aan het veranderen,
maar op een subtiele en rustige manier. Uw gewaarwordingen
zijn waarschijnlijk van grote complexiteit en u ziet wellicht
subtiliteiten die u vroeger ontgingen. Ook kunt u zich diep
bewust worden van uw houding tegenover geld en zekerheid,
en van de werkelijke aard van uw mogelijkheden en talenten.

prog. Mercurius Driehoek Pluto
Eind februari 2002
tot begin juni 2003
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Pluto Sextiel Mercurius
Eind januari 2001
tot begin november 2003

Het enige probleem dat kan ontstaan door deze ingrijpende
mentale verandering is een intens gevoel van eenzaamheid,
omdat anderen niet kunnen zien wat u ziet. Gedurende enige
tijd kan de oppervlakkigheid of hypocrisie van anderen u ongeduldig maken of irriteren, en het wordt misschien steeds
moeilijker om te communiceren met mensen die u nog maar
kort geleden als volkomen aanvaardbare intellectuele gesprekspartners beschouwde. Waarheden brengen een vorm
van isolement met zich mee, met name waarheden van psychologische aard, en u zult misschien merken dat sommige
van uw naasten zich bedreigd of verstoord voelen door het
feit dat u hun maskers en rookgordijnen doorgrondt. Hierdoor
kunt u wat afwerend en wantrouwend zijn, en geneigd zijn uw
gedachten voor u te houden. Misschien moet u er op letten
niet te gesloten en achterdochtig te reageren, maar anderzijds
kunt u leren hoe u op een subtiele wijze kunt communiceren
zodat u niet alles bloot hoeft te geven. En natuurlijk kan misbruik worden gemaakt van bedrevenheid in het bewaren van
geheimen, maar het is evengoed essentieel voor het behoud
van de integriteit van relaties en om de privacy van anderen te
respecteren. En dit positieve aspect van zelfbeheersing zal
wellicht een van de meest creatieve potentiëlen van deze
periode zijn.
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Briljante ideeën
Uw geest staat waarschijnlijk open voor allerlei nieuwe ideeën, vooral ideeën die een intuïtief vermogen vereisen om
verbanden te leggen en de betekenis te zien die onder de
feiten en gebeurtenissen schuilgaat. Het kan een tijd zijn van
aanzienlijke kansen wat betreft verbreding van uw kennisgebieden en ontwikkeling van een brede blik op elk onderwerp dat u interesseert. Het is ook een uitstekende tijd om te
reizen omdat u waarschijnlijk open staat voor nieuwe mensen,
culturen en ideeën, en de dingen veelzijdiger ziet. Uw gemoedsgesteldheid wordt vermoedelijk gekenmerkt door optimisme en hoop, vooral wat betreft dieper begrip voor, en interactie met gezinsleden.
Al zijn de mogelijkheden die zich voordoen en de betekenis
van deze tijd waarschijnlijk gunstig, u zult iets met uw energie moeten doen om iets blijvends te produceren. Studie,
schrijven, onderwijzen, verbetering van uw kennisniveau en
contacten met buitenlandse kringen zijn allemaal gebieden
waarop investering van tijd en energie waarschijnlijk vrucht
zal dragen. Ook verkenning van nieuwe spirituele of
filosofische denkwijzen kan uw wereldbeeld verbreden en uw
houding tegenover het leven veranderen. Als u niets doet zult
u waarschijnlijk een aangename tijd doorbrengen aangezien
uw optimisme en positieve houding u doen beseffen dat het
leven betekenisvol en waardevol is. Dat is op zich al bijzonder vruchtbaar en geeft u de mogelijkheid om op een
hoopvolle en intuïtieve manier de dagelijkse problemen en
moeilijkheden aan te pakken. Maar u kunt er echter meer van
maken als u bereid bent om uw visie te ondersteunen met inspanning en discipline.

Jupiter Sextiel Mercurius
Begin oktober 2002
tot begin juli 2003
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

prog. Mercurius Driehoek Jupiter
Een transit die op zijn eind loopt,
vanaf midden oktober 2001,
durend tot eind januari 2003

Het is echter mogelijk dat u in deze tijd ook met een paar problemen wordt geconfronteerd, vooral in samenhang met uw
communicatie met anderen en met uw mentale houding in
algemene zin. Als u merkt dat u buitengewoon negatief,
kritisch of neerslachtig bent, probeer er dan achter te komen
wat u werkelijk dwars zit in plaats van af te reageren op
anderen of ongewild materiële problemen te veroorzaken omdat u zich niet bewust bent van uw negatieve houding.
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Zorgen en voorgevoelens

Chiron Vierkant Mercurius
Eind januari 2003
tot begin januari 2004

Uw gedachten kunnen momenteel nogal somber zijn, en u
kunt een zorgelijk gevoel hebben zelfs als er niet echt problemen zijn om u zorgen over te maken. U merkt misschien
dat u lang stilstaat bij de onrechtvaardigheid van het leven of
het onaangename gedrag van anderen, of dat u zich zorgen
maakt over uw gezondheid of financiële aangelegenheden. U
zult in deze periode misschien te maken krijgen met bepaalde
problemen van buitenaf, maar het is hoe dan ook erg belangrijk dat u diep nadenkt over uw eigen denkprocessen en opvattingen. Als u uw gedachten door cynisme laat kleuren,
kunt u de dingen moeilijker maken voor uzelf, omdat u ruzie
en misverstanden kunt veroorzaken of doordat u blijk geeft
van slecht oordeelsvermogen in zakelijke en financiële aangelegenheden. Op een dieper niveau worden uw gewoonlijke
visies en meningen aan de kaak gesteld, en u zult uw gebruikelijke manieren om over het leven te denken misschien
moeten aanpassen of zelfs radicaal moeten veranderen.
U bent misschien erg bezorgd over de gezondheid of evenwichtigheid van een gezinslid of over een probleem in uw
thuisomgeving, en u zult misschien nogal ingewikkelde problemen moeten ontwarren. Maar wat de omstandigheden ook
zijn, uw onderliggende opvattingen en veronderstelling
moeten ook de aandacht krijgen. Misschien wordt u geconfronteerd met de consequenties van een lange reeks keuzes en
beslissingen in het verleden, die gebaseerd waren op diepgewortelde opvattingen die op een bepaalde manier bijdragen,
of zelfs de oorzaak vormen, van de problemen waarmee u nu
wordt geconfronteerd. U hebt misschien het gevoel dat het
leven u verwondt, en het is ook mogelijk dat een breuk of
conflict met iemand die u na staat u bijzonder cynisch of verbitterd maakt over relaties. Probeer sarcasme of kwetsende
opmerkingen voor u te houden. Het is onwaarschijnlijk dat ze
u een beter gevoel geven, en u kunt anderen daarmee langdurig van u vervreemden. In plaats daarvan zullen flexibiliteit en
begrip veel vruchtbaarder zijn. Momenteel wordt uw grootste
probleem waarschijnlijk gevormd door uw eigen visie, die
misschien ondersteund wordt door onbewuste overtuigingen
die hun oorsprong vinden in pijnlijke ervaringen in het verleden. In bepaalde opzichten ontmoet het verleden u
momenteel in het heden, en als u het spoor van verbittering,
wrok of cynisme terug kunt volgen naar de oorsprong, kunt u
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veel diepgewortelde negatieve veronderstellingen over het leven veranderen of transformeren.

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

Saturnus Oppositie prog.
Mercurius
Begin augustus 2002
tot midden juni 2003

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

---

4. De spirituele dimensie
Het is de spirituele dimensie van uw leven die betekenis geeft
aan alle uitdagingen en veranderingen waarmee u op het
emotionele, materiële of intellectuele vlak geconfronteerd
kunt worden, en ook op dit spirituele vlak kunt u te maken
krijgen met belangrijke veranderingen in visie en houding.
Dergelijke veranderingen kunnen erg subtiel zijn en dringen
misschien maar langzaam door tot uw bewustzijn, maar ze
kunnen van diepe invloed zijn op de manier waarop u het komende jaar beleeft en interpreteert wat er met u gebeurt. Onderschat nooit het belang van de betekenis die u aan gebeurtenissen toekent, want hoe meer u zich daarvan bewust bent,
hoe groter de kans dat u de tijd op een constructieve en creatieve manier zult benutten. U zult misschien een diepere verbondenheid voelen met het grotere geheel waarvan u deel uitmaakt, al zult u zich waarschijnlijk niet doorlopend bewust
zijn van dergelijke gevoelens. Vermoedelijk staat u ook open
voor nieuwe denkbeelden en manieren om het leven te bezien
waardoor de wereld uitgestrekter, rijker en meer betekenisvol
lijkt.
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Nieuwe mogelijkheden
Het is een tijd van veel kansen, al zult u dat misschien niet
meteen beseffen. U bent waarschijnlijk bijzonder optimistisch
over de toekomst en rekent erop dat er goede dingen op uw
weg zullen komen. Dat kan zo zijn, maar niet per se in
materiële vorm, en niet per se morgenmiddag al. U zult waarschijnlijk kansen krijgen die uiteindelijk nieuwe mogelijkheden bieden om uw talenten en vaardigheden op een meer
praktische en rendabele manier te gebruiken, waardoor u op
het emotionele en financiële vlak meer zelfstandigheid kunt
opbouwen. Maar de resultaten zullen vermoedelijk niet meteen zichtbaar zijn, en als u hoopt op onmiddellijke voldoening of verwacht dat u dingen voor niks zult krijgen, zult u
deze in wezen bijzonder vruchtbare tijd waarschijnlijk in een
aangenaam optimistische stemming voorbij laten gaan zonder
dat er iets blijvends tot stand komt.

Jupiter Conjunct Jupiter
Begin augustus 2003
tot eind augustus 2003

In feite staat u aan het begin van een nieuwe cyclus van 12
jaar die te maken heeft met de manier waarop u groeit en betekenis geeft aan uw leven. Dit is een subtiel proces, omdat
we pas achteraf beseffen dat bepaalde keuzes, handelingen en
personen ons behulpzaam zijn geweest bij het vinden en beginnen van deze nieuwe etappe van de reis. Dat is de reden
waarom de mensen die momenteel in uw leven komen bijzonder belangrijk kunnen zijn, niet omdat ze u iets geven dat
onmiddellijk concreet profijt oplevert, maar omdat ze u kennis of mogelijkheden kunnen bieden die later bijzonder
vruchtbaar kunnen blijken. U zult bereid moeten zijn om
nieuwe dingen uit te proberen, dingen die u nooit eerder hebt
overwogen maar die zich, zelfs als ze bescheiden beginnen, in
een paar jaar tijd kunnen ontplooien tot heel belangrijke vlakken van expressie in uw leven. Dit geldt vooral voor talenten
die u weet te bezitten maar die nooit echt tot ontwikkeling
zijn gekomen omdat andere, urgentere, bezigheden ze onbelangrijk of onhaalbaar deden lijken. U zult uit deze periode
halen wat u erin stopt. Maar de mogelijkheden zijn er, als u ze
vlug genoeg ziet en bereid bent er eerst het nodige werk in te
steken voor u resultaten verwacht.
Op een dieper niveau is dit een tijd waarin u kunt terugkijken
op de laatste twaalf jaar en een intelligentiepatroon kunt ontwaren dat actief is in uw leven. Ook als u niet in conventionele zin gelovig bent, kunt u een sterk intuïtief gevoel hebben
van een innerlijk iets dat uw leven leidt, en beseffen dat zelfs
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onaangename gebeurtenissen en ervaringen u iets hebben geleerd. U kunt langzaam maar zeker een wereldbeeld of levensfilosofie formuleren waarmee u in de komende jaren een
kader kunt geven aan uw levenservaringen, zodat ze context
en betekenis krijgen. Momenteel herkent u waarschijnlijk de
vorm van deze levensfilosofie, ook als u zich gewoonlijk niet
met dergelijke dingen bezig houdt. Oppervlakkig gezien is het
vermoedelijk geen erg spectaculaire periode, maar op een
dieper niveau is het een bijzonder belangrijke tijd, vooral als
u de moed vindt om nieuwe standpunten en perspectieven te
onderzoeken die u kunnen helpen uw leven verder te ontplooien. Als u zich alleen maar in een toestand van algehele
onrust en ontevredenheid bevindt, moet u waarschijnlijk
dieper in uzelf kijken om te begrijpen op welke gebieden van
uw leven u openingen moet creëren om zicht te krijgen op een
bredere horizon.

Een glimp van de samenhang van alles

Uranus Driehoek Neptunus
Begin maart 2002
tot begin januari 2004

Verrassende inzichten in uw diepste verlangens en idealen behoren vermoedelijk tot de creatieve producten van deze
periode van uw leven. Op het diepste niveau wordt u zich intens bewust van de verborgen kant van het leven, en in
samenhang daarmee zult u waarschijnlijk sterk mystieke gevoelens ervaren of ernaar verlangen u bezig te houden met
religieuze of spirituele waarheden. Ieder mens verlangt naar
contact met het onnoembare, maar misschien bent u zich niet
volledig bewust geweest van deze diepe behoefte of hebt u er
niet voldoende uitdrukking aan gegeven. In het verleden hebt
u daar misschien indirect expressie aan gegeven door een gevoel van ontheemdheid en vaag verlangen, in plaats van in te
zien dat uw verlangens in wezen van spirituele aard zijn. Nu
voelt u waarschijnlijk de behoefte om u op een hoogst persoonlijke manier verbonden te voelen met een diepere of
meer verheven bron van leven, en dat kan vergezeld gaan van
diepe belangstelling voor esoterische of spirituele onderwerpen van onconventionele soort of van het type "New
Age". U wilt misschien ook een of andere diepe innerlijke
verplichting aangaan ten aanzien van wat u interpreteert als
een hoger doel in uw leven, omdat u zich bewust bent van de
onderlinge verbondenheid van mensen en van de eenheid van
alles.
Dit proces van innerlijk ontwaken zal vermoedelijk eerder
subtiel dan spectaculair zijn, maar u moet het respecteren en
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proberen het zo bewust mogelijk te beleven. Vage intuïties en
dromen kunnen belangrijk zijn en moeten waarschijnlijk geanalyseerd worden en serieus worden genomen. Ook al verlangt u misschien naar een soort verlossing, op het moment is
de kans klein dat u goedgelovig bent of misbruikt zult worden
aangezien ook uw intellect en gezond verstand actief zijn en
ervoor zorgen dat u uw onderscheidingsvermogen gebruikt in
uw zoeken. Probeer om u bewust te zijn van wat er momenteel innerlijk gebeurt. Al denkt u misschien dat elke inspiratie
op het moment te danken is aan een bepaalde situatie of een
bepaald iemand, als u verder kijkt dan uw persoonlijke omstandigheden ziet u vermoedelijk dat ook bij anderen van uw
leeftijdsgroep een bepaalde levensvisie groeit en dat ze vergelijkbare idealen en dromen koesteren. Door dergelijke gemeenschappelijke verlangens en aspiraties kunt u in deze
periode sterk het besef krijgen tot een bredere mensengemeenschap te behoren. Een dergelijk besef kan u helpen om
een bredere kijk te krijgen op de patronen van uw persoonlijke ervaringen en op de koers die uw leven in de toekomst
moet volgen.

Vorm geven aan een droomwereld
Het gebeurt niet vaak dat fantasie en werkelijkheid harmonieus samenwerken, maar dat is wat ze momenteel voor u doen.
Al kunt u in deze tijd met enige desillusie worden geconfronteerd, u bent vermoedelijk in staat om uw hoogste idealen aan
te passen aan de grenzen van de wereld rond u en aan die van
uw eigen persoonlijke krachten en zwakheden. Dit betekent
dat u, misschien niet zonder compromissen, een paar van uw
liefste dromen en verlangens in tastbare vorm kunt verankeren. Het is een bijzonder goede tijd voor elk soort creatief of artistiek werk, omdat u in staat bent uw intuïtie en verbeelding te vertalen in materiële vormen die eer doen aan de
schoonheid van uw droomwereld. U hebt waarschijnlijk een
objectieve kijk op de grenzen van uw talent, en hebt daarom
een duidelijk beeld van wat goed genoeg is en wat verbeterd
moet worden. U bent waarschijnlijk ook in staat buitengewoon veel geduld en zelfdiscipline op te brengen, en u
voelt zich vermoedelijk ook geïnspireerd, en u zult zich waarschijnlijk niet beroofd voelen als het eindresultaat niet volmaakt is. Al doet u dat misschien pijn, u bent nu in staat om
afstand te doen van een heimelijke fantasie over volmaaktheid, zonder het gevoel te hebben dat u de betovering en betekenis van het leven hebt verloren. Dit is een uiterst belang-
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rijke innerlijke verandering, omdat u daarmee de mogelijkheid krijgt om vrede te sluiten met uw eigen sterfelijkheid in
een onvolmaakte wereld en toch uw hoop, creativiteit en levendigheid kunt behouden.
U merkt misschien dat u minder kwetsbaar en idealistisch
bent in uw gezins- of familierelaties, en al betekent dat misschien dat u bepaalde fantasieën en verwachtingen die u
koesterde moet opgeven, u bent daar nu waarschijnlijk zonder
verbittering of zelfmedelijden toe in staat. U bent waarschijnlijk wonderlijk onverschillig over uw eigen persoonlijke conflicten en frustraties, en beter in staat om deze te aanvaarden
als de algemene conditie van het menszijn. Als u betrokken
bent bij humanitair werk of een spirituele discipline, zal uw
hoop op verlossing waarschijnlijk in evenwicht worden gehouden met gezonde erkenning van de waarde en het belang
van deze wereld en van de grenzen waaraan de menselijke natuur is gebonden. Hierdoor kunt u veel effectiever en praktischer zijn in elke bijdrage die u levert. Uw realisme en toegenomen rijpheid zullen u misschien de nodige moeite kosten,
en om ze te bereiken zult u misschien bepaalde dromen
moeten opofferen en bepaalde teleurstellingen moeten incasseren, vooral in verband met geliefden. Maar als u grootmoedig afstand kunt doen van illusies, zult u zich in een benijdenswaardige positie bevinden, omdat u gelijktijdig de
stoffelijke wereld kunt bewonen en toch de meer verheven
idealen kunt behouden die hebben bewezen oprecht en werkelijk de uwe te zijn. Probeer deze tijd van innerlijke verzoening
en productiviteit zo goed mogelijk te benutten. U kunt belangrijke ideeën, idealen, creatieve visies en geestelijke waarden
een blijvende vorm geven in uw leven en in het leven van
anderen.
U kunt echter ook tijden van twijfel en desillusie hebben
waarin u zich afvraagt of de dingen waar u in gelooft werkelijk uw energie en vertrouwen waard zijn. Dergelijke
perioden van spirituele neerslachtigheid kunnen op de lange
termijn echter vruchtbaar blijken, omdat ze u bewust kunnen
maken van onrealistische verwachtingen of van een te starre
levensvisie of spirituele zienswijze. Als u nadenkt over wat er
gebeurt in plaats van verbitterd te zijn, kunnen dergelijke
proefperioden u uiteindelijk helpen om blijvend vertrouwen in
uzelf en in het leven te vinden.
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De kansen keren
Op het moment bent u innerlijk waarschijnlijk erg onrustig en
hebt u een sterke behoefte om los te breken van begrenzingen.
U voelt zich af en toe misschien als een renpaard dat voor een
boerenkar wordt gespannen. Zowel in uw privé- als beroepsleven zoekt u waarschijnlijk nieuwe en betere mogelijkheden.
Waarschijnlijk hebt u op het moment een heel duidelijk besef
van wat u wilt en een sterke intuïtie, en vermoedelijk lijkt
niets u onmogelijk. Plotselinge en onverwachte veranderingen
in uw leven kunnen u bevrijden van spanning die zich in
lange tijd heeft opgebouwd. Zelfs als deze veranderingen op
korte termijn niet aangenaam zijn, luiden ze waarschijnlijk
het einde in van een lange periode van moeilijkheden en daarmee de mogelijkheid van een nieuw begin. Ongeacht of u zelf
dergelijke veranderingen introduceert of dat ze u van buitenaf
worden opgelegd, waarschijnlijk zullen de kansen keren en
krijgt u veel meer vrijheid en ruimte om tot nu toe niet ontwikkelde mogelijkheden te verwezenlijken. U zult echter
stevig in uw schoenen moeten staan en veel geduld moeten
opbrengen. Zelfs als alles in uw voordeel lijkt te werken moet
u in gedachten houden dat u misschien nog geen helder oordeel hebt, en u hebt waarschijnlijk niet veel aandacht voor de
praktische details van het dagelijks leven.

Uranus Oppositie Jupiter
Begin maart 2002
tot eind december 2003

In deze periode kunt u zich bewust worden van ongebruikt
potentieel en nieuwe toekomstmogelijkheden. Waarschijnlijk
bent u bezig veel oude opvattingen te ontgroeien en moet u
uw leven verder ontplooien, vooral door veranderingen op het
financiële vlak en creatiever gebruik van uw talenten en
middelen. Dergelijke behoeften zijn positief en kunnen vele
mogelijkheden openleggen, maar op het moment bent u misschien geneigd om op deze mogelijkheden af te springen
zonder erover na te denken of ze in praktisch opzicht haalbaar
zijn en of er pijnlijke consequenties aan zijn verbonden die de
voordelen tenietdoen. Misschien wilt u breken met een relatie
om in allerijl achter een andere aan te gaan, en u gunt uzelf
misschien niet voldoende tijd om te overwegen of veranderingen in uw bestaande situatie u misschien de opwinding en
nieuwe mogelijkheden kunnen brengen waar u waarschijnlijk
naar smacht. U bent misschien geneigd om middelen op het
spel te zetten die u zich niet kunt veroorloven te verliezen. En
u bent misschien zo enthousiast over het beeld van een
nieuwe en schitterende toekomst dat u een beetje hoogmoedig
wordt en over het hoofd ziet dat alles in het leven een prijs
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heeft. Omdat u misschien overhaast en impulsief een nieuwe
visie najaagt, kunt u een paar ernstige fouten begaan die emotionele of materiële verliezen tot gevolg kunnen hebben. Dat
kunt u zich besparen als u leert om geduldig te zijn.
Probeer tot bezinning te komen en tot tien te tellen voor u een
sprong waagt. Als externe omstandigheden u dwingen tot een
verandering waartoe u het initiatief niet hebt genomen, zult u
misschien onvoorbereid een sprong moeten wagen. Probeer in
dat geval om u te concentreren op de nieuwe mogelijkheden
voor de toekomst in plaats van u bezig te houden met wat u
hebt verloren. Elke ongewilde verandering zal op de lange
termijn waarschijnlijk positief voor u uitpakken, ook als dat
nu heel anders lijkt. Het is echter niet nodig dat u door een
gebrekkig oordeel een extra bijdrage levert aan de onevenwichtigheid van deze tijd. Het is een tijd waarin u moet plannen voor de toekomst en kansen alleen moet aangrijpen nadat
u zowel hun prijs als voordelen hebt overwogen. Een evenwicht tussen overdreven voorzichtigheid en overdreven optimisme is waarschijnlijk de beste weg die u kunt kiezen. In
deze periode raakt uw leven vermoedelijk een beetje in een
stroomversnelling. In wezen staat alles aan uw kant, maar u
moet deze woelige stroom bevaren met zowel een blik op de
verre horizon als met een helder hoofd.

---

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

Veranderingen in relaties
In deze periode kunt u te maken krijgen met belangrijke ontwrichtingen in uw privé-leven. Al lang bestaande relaties
kunnen nu veranderen en, ongeacht of u deze veranderingen
zelf introduceert of dat ze u worden opgelegd door anderen, u
kunt geconfronteerd worden met een scheiding of een belangrijk verlies. Dit is echter niet onvermijdelijk, en ook het omgekeerde kan gebeuren. U kunt een belangrijke nieuwe relatie
beginnen die het potentieel heeft om uw leven radicaal te veranderen en die opwindend en onweerstaanbaar is in de
fascinatie die er vanuit gaat. U kunt ook met beide worden
geconfronteerd en terechtkomen in een onaangename driehoeksverhouding, verscheurd tussen een oude liefde en een
nieuwe. Op een meer maatschappelijk niveau zult u waarschijnlijk ook nieuwe professionele en sociale contacten leggen, misschien van een ander soort dan u gewoon was. En u
merkt misschien dat u veel meer maatschappelijk aanzien
hebt dan ooit te voren en dat u met een bredere groep omgaat
of uw denkbeelden en idealen uitdraagt aan een groter publiek.

Uranus Conjunct prog. Descendant
Eind februari 2003
tot midden januari 2005

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

Koppigheid laten varen

Neptunus Driehoek Mars
Eind maart 2001
tot midden januari 2004

U kunt op het moment aan wonderlijke lijdelijkheid onderhevig zijn, al zal dat waarschijnlijk eerder subtiel en gematigd
zijn dan onaangenaam of destructief. U merkt misschien dat u
er afkerig van bent om uw eigen wensen te laten gelden, tenzij ze in harmonie zijn met de behoeften van de mensen in uw
omgeving, en u wilt misschien meer energie en initiatief
steken in doelen of belangen die de gemeenschap of de mensheid in het algemeen dienen. In feite hebt u er waarschijnlijk
geen zin in om wat dan ook te doen, tenzij het uw idealen verder helpt. In het uiterste geval kan dit leiden tot weerstand tegen wat dan ook doen, met uitzondering van aangenaam rondzweven in een droomwereld, omdat het te moeilijk lijkt om
beslissingen te nemen of iets te ondernemen in de echte wereld. Deze periode heeft waarschijnlijk iets dubbelzinnigs,
omdat er zowel positieve als negatieve mogelijkheden worden
geboden. Veel hangt af van wat u verkiest te doen met de subtiele veranderingen die u vermoedelijk ervaart in uw energie
en uw vermogen om uw wil te gebruiken.
De positieve kant brengt u waarschijnlijk dieper begrip en
waardering ten aanzien van uw achtergrond, komaf en familierelaties. Omdat u momenteel waarschijnlijk vertrouwen
stelt in de onzichtbare stromingen van het leven, kunnen uw
inspanningen worden gecombineerd met een ontspannen houding die u veel verder kan brengen dan angstig doorduwen en
dringen om te komen waar u wilt. U merkt misschien ook dat
anderen ontvankelijker zijn voor u omdat u vriendelijker tegen ze bent en u meer afstemt op hun behoeften. Aan de
negatieve kant kunt u er zo zeker van zijn dat alles op een of
ander magische manier wel goed zal komen, dat u nalaat om
te handelen of beslissingen te nemen wanneer dat nodig is.
Als u niet oplettend en voorzichtig bent, kan dergelijke
passiviteit u later duur komen te staan. Anderen zullen u in
deze periode waarschijnlijk veel steun geven, maar u kunt geneigd zijn een beetje te veel op ze te leunen, en u moet dat in
evenwicht zien te brengen door u goed bewust te zijn van uw
eigen capaciteiten. En al bent u momenteel vermoedelijk
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zowel zinnelijk als emotioneel zeer ontvankelijk en open, u
moet waarschijnlijk ook zien dat u er duidelijkheid over verkrijgt dat elke nieuwe relatie die in uw leven komt inderdaad
is wat u denkt. Het kan een ontroerende, verrijkende en bijzonder vruchtbare tijd zijn, maar houd uw ogen open, en houd
in gedachten dat u een wil hebt, en dat het waarschijnlijk
nodig is dat u daar van tijd tot tijd gebruik van maakt. Het leven zal misschien iets, of zelfs het meeste, van het werk voor
u doen in deze tijd, maar het zal niet alles doen.

---

Hoofdstuk IV
CONCLUSIE
"Alles stroomt, en niets blijft," schreef ooit de Griekse filosoof
Herakleitos. De menselijke psyche is altijd in een proces van
verandering of ontplooiing, en de planetaire configuraties die
een beeld geven van uw ontwikkelingspatroon in het komende
jaar zullen in nieuwe configuraties veranderen die in de daaropvolgende jaren beelden geven van nieuwe patronen. Wanneer we kansen missen, komen ze doorgaans terug in andere
vormen en op ander niveaus, omdat het leven niet alleen verandert maar zich ook voltrekt in cycli die samenhangen met
de omloop van planeten. Wat "lotsbeschikking" ook mag zijn,
het is in elk geval geen onwrikbaar ontwerp dat ons de vrijheid ontneemt om te kiezen, groeien, fouten te maken, opnieuw te kiezen en opnieuw te groeien.
Elk van de delen hierboven beschrijft planetaire patronen die,
in essentie, op bepaalde momenten en op een of andere manier gedeeld worden door andere mensen. Wat we ervaren is
minder uniek dan we denken, we krijgen allemaal te maken
met vreugde, pijn, meevallers, verlies, eenzaamheid, saamhorigheid, licht en duisternis, en we hebben allemaal bepaalde
behoeften en drijfveren gemeenschappelijk. Maar de timing
en de kenmerkende expressie van uw doorlopend veranderende groeipatroon is uniek voor u, en dat geldt ook voor
het hart, de geest, het lichaam en de ziel die dit patroon "beleven". Wat het komende jaar u ook brengt, als u er betekenis
in kunt zien en die betekenis verbindt met wie u bent en wat u
werkelijk zoekt in het leven, dan kunt u onvermoedde voor-
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raden energie en creativiteit ontsluiten en uzelf een grotere
reeks keuzemogelijkheden bieden voor de toekomst. Als kind
werd ons geleerd dat we de tijd wijs moeten gebruiken. Wat
betekent dit? Misschien is de diepste betekenis dat tijd eigenschappen heeft en dat elk moment in de tijd voor ons als individuen een bepaalde betekenis heeft. Als we deze eigenschappen en betekenis begrijpen, en er iets mee doen, kan dat
de manier waarop we onze levensomstandigheden ervaren
transformeren.
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BIJLAGE
Suggesties voor verder lezen
Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand
Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Prometheus the Awakener" door Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart
Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en Vrije Wil in de Astrologie" door Liz Greene
Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport
versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten.
Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop, kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse
bestellen. Voor dieper inzicht in uw relaties, kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden.
Als u nog steeds uw roeping zoekt, kan Beroep en Bestemming zorgen voor een nieuwe impuls. En
voor betere appreciatie van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt
u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.
Een breder beeld van uw persoonlijke perspectieven over een periode van zes jaar wordt geboden
door de Perspectieven op Langere Termijn.
Deze rapporten kunt u bestellen op hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij
een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.
Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle
astrologische service die door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website wordt geboden.
U kunt ook zoeken op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene".
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Technische Gegevens
Deze analyse is samengesteld aan de hand van de volgende astrologische factoren:
- majeure progressieve aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van de Zon, de
Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- majeure aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van transiterende Pluto,
Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus en Jupiter met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- conjuncties en opposities van transiterende Mars met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- aspecten tussen progressieve planeten, vooral progressieve nieuwe en volle Maan.
Bijzonder belang is toegekend aan planeten die dicht bij geboorteplaneten en -hoeken stationair zijn.
Er wordt niet alleen belang gehecht aan de aard van de progressieve of transiterende planeet en de
gevormde aspecten, maar ook aan de geboorteconfiguratie die een weerklank vindt in de progressieve en transiterende aspecten, en aan de posities die de geboorte-, transiterende en progressieve
planeten in de huizen hebben, en aan het algemene beeld van de evenwichtigheid van elementen en
configuraties in de geboortehoroscoop. Intern zijn de resulaten van de Psychologische Horoscoop
Analyse gebruikt voor de duiding van elke horoscoop.
Voor aspecten zijn orbs gebruikt, omdat het belang van een transit of progressief aspect niet beperkt
blijft tot het moment waarop het aspect exact is maar ook enige tijd voor en na dit moment van invloed is. Orbs geven rekenschap van de opbouw en geleidelijke afname van de energie van een bepaalde planeet in beweging. Als gevolg daarvan worden soms configuraties beschreven die misschien pas het volgende jaar een exact aspect zullen vormen maar waarvan de effecten al eerder
merkbaar zijn, en soms worden aspecten beschreven die in het voorgaande jaar exact waren.
Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. In
het gedrukte rapport zijn niet alle transits of progressies opgenomen die zich in een jaar voordoen
maar alleen degene die geselecteerd zijn door Liz Greene’s interpretatiemodel. Net als in al het werk
van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt.

De grafische voorstelling van transits
De timing van transits en progressies binnen de periode waarop dit rapport zich richt is visueel
weergegeven door "transitlijnen". Ze zijn afgedrukt in het grafisch overzicht op blz. 4 en aan de onderkant van elke bladzijde waarop de interpretatie van een transit of progessie wordt gegeven.
Een transitlijn begint op het moment dat een bewegende planeet voor het eerst binnen de orb van
een geboorteplaneet komt, en eindigt wanneer de bewegende planeet de orb verlaat en daar niet in
terugkeert (tot de volgende complete cyclus). Als de planeet zich binnen de orb bevindt, bestaat de
transitlijn uit een ononderbroken lijn. Een planeet kan de orb verlaten en daar later in terugkeren.
Gedurende deze periode wordt de transitlijn weergegeven door een stippellijn. Een planeet kan van
richting veranderen: als hij retrograde gaat lopen wordt dat aangegeven met "sr" voor "stationary retrograde". Als hij weer recht gaat lopen, wordt dat aangegeven met "sd" voor "stationary direct". Het
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moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ’ boven de transitlijn.

Het overzicht per maand (blz. 5)
Sommige ingangen in het overzicht per maand zijn gemarkeerd met (2). Kijk goed naar wat in de
kantlijn van de aangegeven bladzijde staat geschreven. De indicatie (2) betekent dat in de gegeven
maand een bepaald punt niet door de primaire transit wordt geactiveerd, maar door een van de secondaire transits of progressies die onder de primaire transit staan aangegeven in de kantlijn.
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