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Hoofdstuk I
INTRODUCTIE
De toekomst omarmen
De Griekse filosoof Heraclitus schreef ooit dat niets zeker is behalve verandering. De laatste twee
decennia hebben ons gedwongen deze waarheid te onderkennen, want veel van onze oude vertrouwde religieuze, economische en maatschappelijke structuren en beelden van de werkelijkheid
hebben belangrijke veranderingen ondergaan. Omdat de mens een soort instinctieve angst heeft
voor verandering zijn we geneigd te denken dat zich vreselijke rampen zullen voordoen, zoals de
grote tsunami in december 2004 of de gevolgen van het broeikaseffect, en raken we al vlug in de
verleiding om universele redding te zoeken in iets of iemand, of om te rekenen op diepgaande veranderingen in de aard van de samenleving die op een of andere wonderbaarlijke wijze de vrede en
ons vertrouwen in onze medemensen kunnen herstellen. Is deze nieuwe eeuw werkelijk een bijzondere tijd, zowel spiritueel als materieel? Wacht er werkelijk een New Age achter de coulissen?
Of is het een mentale constructie? Een manier om onze alomtegenwoordige angst te verzachten in
een wereld die in een hoger tempo blijft veranderen dan we kunnen bijbenen?
Astrologische cycli houden geen rekening met menselijke tijdrekening en de bewegingen van de
planeten hebben hun eigen logica en timing. Als we in de geschiedenis een willekeurige periode van
zes jaar bekijken, zien we vermoedelijk een aantal planetaire configuraties die een bepaald karakter
en een bepaalde betekenis aan die periode geven. Het feit dat we zo’n belang toekennen aan onze
recente entree in de 21e eeuw betekent dat we het karakter en de betekenis van deze tijd door een
speciale bril zien. We verwachten heel wat van de komende decennia, ten goede of ten kwade, en
daarom, vanuit een psychologisch oogpunt, zijn we bijzonder ontvankelijk voor wat er in deze tijd
speelt en zullen daarom misschien in staat zijn om verstandiger te reageren, met meer hoop en creativiteit. Het is in zekere zin niet van belang dat onze indeling van de tijd in eeuwen en millennia
kunstmatig is. De menselijke psyche geeft er betekenis aan, en dat is wat telt.
Wat is de karakteristieke "kleur" van deze tijd? Wat kan astrologie ons vertellen naarmate we verder gaan in de 21e eeuw? Astrologen hebben het vaak over het komende Waterman-tijdperk, maar
wat betekent dat nu eigenlijk?

De komst van het Waterman-tijdperk
De overgang van het ene astrologische tijdperk naar het volgende hangt samen met het verschuiven
van de lente-equinox (de eerste graad van de dierenriem) naar een nieuw sterrenbeeld. Dit gebeurt
ongeveer elke tweeduizend jaar. In deze tijd verschuift de lente-equinox van het sterrenbeeld Vissen
naar het sterrenbeeld Waterman. Het tijdperk van Christus tot nu werd ingeluid door de verschuiving van de lente-equinox van Ram naar Vissen. Dergelijke belangrijke kosmische bewegingen
vinden we op menselijk niveau vooral terug in de manier waarop we God zien en in het wereldbeeld
dat we voor "waar" houden. Als we terugkijken naar de geschiedenis is duidelijk dat ten tijde van de
dageraad van het Vissen-tijdperk het beeld van de werkelijkheid radicaal veranderde, hetgeen een
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weerklank vond in de geboorte van nieuwe religies (het Christendom en de Islam) en een totaal
andere visie van de zin en het doel van het leven. Dergelijke grote veranderingen voltrekken zich
niet donderdag om 3 uur ’s middags maar strekken zich uit over een paar eeuwen, en de overgangstijd is vaak een periode van chaos waarin oude waarden en goden hun validiteit en betekenis beginnen te verliezen en een steeds angstiger en meer gedesoriënteerde mensheid zoekt naar nieuwe benaderingswijzen.
Wat kan deze verschuiving van Vissen naar Waterman dan voor ons allen betekenen? Waterman is
een teken dat tot het astrologische element lucht behoort, en dit betekent dat men geleidelijk meer
waarde gaat toekennen aan het verstand dan aan het hart. Menselijk vernuft en menselijke inventiviteit, weerspiegeld in technologie en beter begrip van hoe de kosmos "werkt", vormen belangrijke dimensies van het karakter van Waterman. Menselijke broederschap is ook uiterst belangrijk.
De waarden die landen ertoe brengen om niet alleen de wederzijdse rechten te erkennen maar om
ook oog te hebben voor de onderlinge gelijkenissen zullen waarschijnlijk een afspiegeling vinden in
een groeiende tendens om de wereld als één geheel te ervaren en om zich "wereldburger" te voelen.
Waterman is ook het teken van de massa en dit betekent nivellering van uitersten en het zoeken naar
gemeenschappelijke waarden in onderwijs, geld, mode, kunst en alle andere vlakken waarop menselijke creativiteit en inspanning hun stempel kunnen drukken. Is het dan een "goed" of een "slecht"
tijdperk? Dat hangt af van wat we er van maken. Naarmate de 21e eeuw zich verder voor ons ontvouwt, wordt ieder van ons er als individu toe uitgedaagd om te reageren op en te werken met de
nieuwe energie die in deze tijd zulke diepe veranderingen veroorzaakt op de gebieden van wetenschap, godsdienst en communicatie, en in maatschappelijke en politieke structuren.
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Hoofdstuk II
De planetaire configuraties
Ieder van ons heeft een individuele horoscoop die de invloed ondergaat van de veranderende planetaire configuraties van de
langzame planeten. Deze planetaire configuraties, al houden ze
niet direct verband met de verandering van de astrologische tijdperken, moeten evengoed worden gezien als mijlpalen in de belangrijke verschuivingen en veranderingen in de collectieve psyche, die meer op maatschappelijk dan op individueel niveau zichtbaar zijn. De drie buitenplaneten - Uranus, Neptunus en Pluto weerspiegelen veranderingen in onze houding tegenover respectievelijk vooruitgang, spirituele aspiraties en overleven. Hun configuraties vinden plaats ongeacht of er al dan niet een "New Age"
op komst is, maar wanneer zich belangrijke configuraties voordoen in een periode waarin we bovendien psychisch zo bezig zijn
met verwachtingen - zowel van rampen als wonderen - krijgen
onze reacties een speciaal karakter. Wat betekent dit voor ons
allen? Na de Tweede Wereldoorlog was er overal sprake van een
nieuwe tijdgeest, gedeeltelijk gevoed door de ellende en het lijden
dat zo veel mensen had getroffen, maar ook gedreven door vurige
hoop en verlangen naar vernieuwing, en door een verheven droom
van harmonie en vrede. In deze tijd is er sprake van een vergelijkbare tijdgeest. De drie buitenplaneten, die alledrie te maken
hebben met collectieve bewegingen en tendensen, lijken ons ook
een beeld te bieden van een betere en stralender wereld.
Dit betekent niet dat we allemaal een probleemloze toekomst vol
vreugde tegemoet gaan. Veel gebieden in de wereld worden geteisterd door veel lijden en grote onzekerheid, en er zijn individuen genoeg die nog steeds pijnlijke en teleurstellende problemen het hoofd zullen moeten bieden. Daarom wordt het soort
wereldvisie dat in deze tijd in zo veel mensen ontstaat niet per se
gedeeld door iedereen. Idealisme en toekomstvisie kunnen ook
vergezeld gaan van gebrek aan erkenning van individuele rechten
en gevoelens, en het collectieve streven naar vooruitgang, al is het
vervat in veel mooie woorden, kan er af en toe blijk van geven een
verkeerd beeld te hebben van de tijd en zich geen rekenschap te
geven van de menselijke broosheid. Sommige mensen voelen zich
waarschijnlijk onder druk gezet en overbelast door het karakter
van deze tijd, alsof van ze wordt verwacht dat ze plotseling alles
moeten leren en moeizaam verworven waarden en zekerheden
moeten opgeven omdat de gemeenschap dat eist. Om de komende
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configuraties van de buitenplaneten in de context van het veranderende tijdperk te begrijpen en zo goed mogelijk te benutten, is
het nodig dat we eerst onszelf begrijpen en inzicht hebben in de
manier waarop deze planeten ons persoonlijk beïnvloeden.

Pluto in Boogschutter

Pluto in Boogschutter
1995 tot januari 2008

Pluto vertegenwoordigt het ritme van de grote trom in het
planetaire pantheon en doet op zijn gemak 249 jaar over de reis
rond de dierenriem. Hij kwam in 1995 het teken Boogschutter binnen en verlaat het in 2008 als hij het teken Steenbok binnengaat.
Het eerste decennium van de 21e eeuw wordt daarom gekenmerkt
door deze belangrijke transit van Pluto door het teken Boogschutter, de Centaur, dat verband houdt met religieuze, spirituele,
filosofische en morele kwesties. Pluto symboliseert de diepe, ondergrondse krachten in de collectieve psyche die alles wat oud en
achterhaald is afbreken en vernieuwen. Hij werkt als een machine
die de bodem van een vijver dregt en alles naar boven haalt wat rot
is en rijp is voor de composthoop, zodat zich nieuw leven kan ontwikkelen dat schoner, stralender en sterker is dan daarvoor. Tijdens zijn transit door Schorpioen, in de tweede helft van de jaren
’80 en de eerste helft van de jaren ’90, versomberde onze levensvisie. Nu hebben we een punt bereikt waarop we op zoek zijn naar
een nieuw beeld van God, een nieuwe definitie van goed en
kwaad, en nieuwe manieren om elkaar te begrijpen en met elkaar
te communiceren. Op wereldniveau kunnen we veel conflicten en
veranderingen verwachten met betrekking tot orthodoxe godsdiensten, gekenmerkt door een hardnekkig mengsel van sektarisme
en bezield zoeken naar waarheid en van fanatisme en meer
tolerantie voor de vele manieren waarop het goddelijke kan
worden geïnterpreteerd. We kunnen ook verwachten dat er in elk
land een nieuwe houding zal ontstaan ten aanzien van wetgeving
en wettelijke organen, en dat ook kennis en onderwijs anders
zullen worden gezien. En op het gebied van communicatie heeft
internet al zijn stempel gedrukt.
De diepe morele en spirituele dilemma’s die Pluto naar boven
brengt gedurende zijn transit door Boogschutter zullen waarschijnlijk op veel vlakken merkbaar zijn in de buitenwereld. Ook u kunt
daar op bijzonder persoonlijke manier mee worden geconfronteerd, en aanvankelijk beseft u misschien niet dat de vraagstukken
waarmee u te maken krijgt niet alleen de uwe zijn maar dat u ze
deelt met veel andere mensen die op hun eigen persoonlijke manier hun best doen om zich een nieuw beeld te vormen van de
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waarheid. Zelfs als de transit van Pluto zijn invloed doet gelden op
bijzonder persoonlijke levensvlakken, is het waarschijnlijk zinvol
om u de vragen te stellen: "Wat is de diepere betekenis van wat ik
doormaak? Wat moet ik hiervan leren? Hoe kan ik deze tijd gebruiken om een nieuwe basis te vinden voor mijn besef van goed
en kwaad, van waarheid en onwaarheid? En wat is de aard van de
God waar ik in geloof?"

Pluto in Steenbok
Pluto begon in 2008 zijn transit door het teken Steenbok en zal pas
in 2023 het teken Waterman binnengaan. Het tweede decennium
van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door deze belangrijke transit
van Pluto door het teken Capricornus, de Steenbok, dat te maken
heeft met structuren, hiërarchie, gezag en het wezen van bestuur of
regering. De transit van Pluto door Boogschutter werd gekenmerkt
door bezielde aandacht voor onze manieren om God en ethiek te
definiëren. Nu hebben we een punt bereikt waarop we zoeken naar
veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor samenhang
en wetgeving in onze wereld. Op wereldniveau kunnen we veel
veranderingen verwachten - vrijwillig of door strijd - op het gebied
van politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Machtsmisbruik dat ooit als "normaal" gold, wordt nu waarschijnlijk aan de
kaak gesteld, en dit geldt ook voor de manier waarop we onze leiders kiezen en hen gezag over ons geven. Naarmate idealisme
wordt vervangen door een realistischer beoordeling van wat de
mens nodig heeft, kunnen nationale grenzen en politieke structuren radicaal veranderen. We kunnen ook een nieuwe houding
verwachten ten aanzien van het milieu, en nieuwe wetten die het
mogelijk maken het milieu te sparen en beschermen - met inbegrip
van het dierenleven op de planeet dat het zo lang met de onderste
sport van de hiërarchische ladder heeft moeten stellen.

Pluto in Steenbok
Januari 2008 tot 2023

De diepe dilemma’s rond persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid die Pluto naar boven brengt wanneer hij door Steenbok
loopt, zullen in de buitenwereld waarschijnlijk op veel vlakken
zichtbaar zijn. Ze kunnen ook u op bijzonder persoonlijke wijze
uitdagen, en u beseft aanvankelijk misschien niet dat de vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd niet alleen de uwe zijn,
maar dat u ze deelt met veel mensen die op hun eigen persoonlijke
manier hun best doen om een nieuw beeld te krijgen van wat ze als
gezag interpreteren. Zelfs als de transit van Pluto zijn invloed doet
gelden op bijzonder persoonlijke levensvlakken, is het waarschijnlijk zinvol om u de vragen te stellen, "Wat is de diepere betekenis
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van wat ik doormaak? Wat moet ik hiervan leren? Hoe kan ik deze
tijd benutten om een nieuw beeld te krijgen van mijn verantwoordelijkheden tegenover mijzelf, mijn gemeenschap en mijn land?
En hoe zelfstandig ben ik werkelijk in een wereld die van mij eist
dat ik nieuwe manieren vind om op eigen benen te staan, op een
stevige eigen basis?"

Graven naar de wortels
De zuiverende en transformerende eigenschappen van Pluto zullen
zich vermoedelijk aan de basis van uw leven manifesteren: in uw
familierelaties en uw gevoel ergens thuis te horen. Waarschijnlijk
zal dit niet alleen invloed hebben op waar u leeft maar ook, belangrijker, op uw gevoel over het feit dat u daar leeft. Langzaam,
onopvallend maar onverbiddelijk veranderen uw relaties met
bloedverwanten en uw gevoel van verbondenheid met de gemeenschap en misschien zelfs met uw land. U hebt misschien het gevoel dat u een bepaalde fase van uw leven bent ontgroeid, en het is
mogelijk dat u in deze kritieke periode op een bepaald moment de
behoefte krijgt om ergens anders te gaan wonen, te emigreren, uw
woonomgeving volkomen te vernieuwen of om een nieuwe plek te
kopen of bouwen waar u zich meer echt uzelf kunt voelen. De diepe en onverbiddelijke veranderingen die deze langdurige transit
van Pluto door het intuïtieve teken Boogschutter en het taaie,
aardse teken Steenbok symboliseert, kunnen u ertoe brengen oude
banden te verbreken en uw leven vanaf de basis opnieuw op te
bouwen. Naarmate de tijd verstrijkt merkt u misschien ook dat u
uw familieachtergrond anders gaat zien en bepaalde oude pijn en
verbittering kunt loslaten. Of, als u zich langdurige moeilijkheden
hebt moeten getroosten, merkt u nu misschien dat u emotioneel
sterk genoeg bent om het verleden achter te laten en een nieuw leven voor uzelf te creëren.

Pluto in 4e Huis
1998 tot 2014

Omdat er innerlijk zulke ingrijpende veranderingen plaatsvinden
voelt u zich soms misschien een beetje eenzaam of ontheemd. Ons
thuis en onze afkomst op concreet niveau zijn op een ander vlak
ook symbolisch voor wat we voelen als onze diepste waarden en
overtuigingen met betrekking tot de oorsprong van ons leven, en
daarom zult u zich misschien een paar diepgaande vragen van
spirituele en psychologische aard stellen over waar u vandaan
komt en welk doel u hier hebt te vervullen. Een gevoel van lotsbeschikking kan u soms doen twijfelen aan traditionele geloofsovertuigingen, en u kunt een glimp opvangen van de diepere patronen
die actief zijn in uw leven en die u een nieuwe kijk geven op het
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verleden. Alles bij elkaar betekent dit een diepgaande zuivering
die u waarschijnlijk vrijer en wijzer maakt, en die u diep doet beseffen dat er veel raadselen zijn in uw leven en dat u een hoogst
eigen levensweg hebt die u bewust of onbewust altijd hebt gevolgd. Soms hebt u misschien het gevoel dat krachten waarover u
geen controle hebt een breuk met het verleden hebben bewerkstelligd, en u ziet misschien niet meteen waar uw toekomst ligt. Maar
dit hoeft geen negatief gevoel te zijn, en als u in staat bent dingen
los te laten en probeert om vertrouwen te stellen in de langzame,
rustige maar krachtige stromingen die de deur sluiten voor wat aan
deze levensperiode vooraf ging, zult u nieuw vertrouwen vinden in
uzelf en in wat, onder de oppervlakte, de basis vormt van het levenspad dat u in de toekomst zult volgen.
Oude psychische bagage - angsten, verontrusting en afweermechanismen uit het verleden - kunnen plaats maken voor een nieuwe en
meer zelfverzekerde houding, want u bent bezig te ontgroeien aan
de beperkingen die uw leven tot dusver begrensden. Dit vergt misschien wat eerlijke introspectie en ook herziening of verandering
van de materiële of professionele basis waarop uw dagelijkse
zaken rusten. In feite moet waarschijnlijk alles wat zekerheid
vormt - emotioneel en intellectueel zowel als materieel -opnieuw
worden bezien. Zorg dat u verandering niet bevecht maar verwelkomd, want die zal u innerlijk en in de buitenwereld meer vrijheid
geven. Denk goed na over wat u wilt, en over wat u in het verleden
misschien heeft belemmerd in wat u wilde. Vooropgesteld dat u
bereid bent eerlijk te zijn over wat u tot nu toe hebt opgebouwd, en
waarom u het hebt opgebouwd, is de kans groot dat u een nieuw
gevoel van zekerheid en zelfstandigheid zult ontdekken en dat er
nieuwe mogelijkheden op uw weg komen om zowel op emotioneel
als werelds niveau doelen te bereiken.

Pluto Vierkant Saturnus
Eind januari 2010
tot eind november 2012
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Saturnus Sextiel Pluto
Begin september 2006
tot midden juli 2007

Er ontstaan een paar diepe verschuivingen in uw levensvisie en het
soort doelstellingen dat u motiveert. U hebt misschien het gevoel
dat u eindelijk doelen hebt gevonden die u zowel geestelijk als
materieel stimuleren, en het is mogelijk dat u in deze tijd veel bereikt omdat uw beslissingen en handelingen worden gevoed door
intens enthousiasme. U hebt op het moment de innerlijke kracht en
vastberadenheid om hoog te mikken en uw doel te bereiken. Het is
zelfs mogelijk dat u een beetje geobsedeerd bezig bent omdat innerlijk de behoefte lijkt te bestaan te bewijzen dat u uw grenzen
kunt overschrijden en ondanks tegenwerking zult zorgen dat u
krijgt wat u verlangt. Het kan een bijzonder energieke en productieve periode zijn, maar zorg dat u het rustig aandoet met uzelf,
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want u hebt momenteel de neiging om te overdrijven en het ontbreekt u misschien ook aan de wijsheid om tijd te nemen voor rust
en nadenken. Ieder mens heeft grenzen en u moet uw eigen
grenzen in gedachten houden, ook als u, enige tijd lang, het gevoel
hebt dat u elke hindernis kunt overwinnen en elke bergtop kunt
veroveren.

Neptunus in Waterman

Neptunus in Waterman
1998 tot april 2011

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem
te voltooien en bevindt zich sinds 1998, voor het eerst sinds 1834,
in Waterman. In de lente van 2011 verlaat hij Waterman en gaat
het teken Vissen binnen. Deze planeet weerspiegelt de doorlopend
veranderende en de zich doorlopend herhalende cycli van collectieve dromen en verlangens. We kunnen er op het emotionele vlak
de subtiele effecten van zien in de dingen die verlossing, vrede,
volmaaktheid en vrijheid van lijden lijken te beloven. Neptunus
weerspiegelt ons verlangen aan verbondenheid met een groter geheel en de behoefte om te ontsnappen aan het pijnlijke gevoel van
isolement dat van geboorte tot dood ieder individu vergezeld op
zijn of haar reis door het leven. Daarom geeft het teken waarin
Neptunus zich bevindt op veel verschillende niveaus aanwijzingen
over de eigenschappen, dingen en mensen waarvan we geloven dat
ze ons van pijn en eenzaamheid zullen bevrijden en ons een
paradijstuin binnen zullen voeren die we ooit, heel erg lang geleden, hebben verloren. Wat we ervaren als "in de mode" wordt
ook weerspiegeld door het teken waarin Neptunus zich op dat
moment bevindt, en muziek, kunst en onze interpretatie van
schoonheid veranderen en verschuiven allemaal, net als de
wateren van Neptunus, als ons beeld verandert van wat onze
eeuwige verlangens zal bevredigen.
Toen Neptunus in de 19e eeuw door Waterman liep, sprak men
voor het eerst in politieke zin over een "Verenigd Europa". Gedurende deze eerdere transit gingen dromen over het einde van alle
strijd in de wereld hand in hand met een sterker gevoel van broederschap en spirituele eenheid tussen mannen en vrouwen van elke
etnische of nationale afkomst. Gelijktijdig blies er een wind van
hartstochtelijk nationalisme door Europa en Amerika, en maakte
een eind aan de droom van een wereldomvattende eenheid. Omdat
Neptunus opnieuw door Waterman loopt, dromen we opnieuw de
droom van een wereldomvattende eenheid die een einde maakt aan
alle conflicten. Helaas komen niet alle Neptunus-dromen uit, en
het kan af en toe een bittere teleurstelling zijn als ons verheven
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beeld van wat mogelijk zou kunnen zijn botst met de realiteit van
de wereld en de grenzen van de menselijke natuur. Voor het eerst
in meer dan anderhalve eeuw zijn we opnieuw vervuld van een
visie van menselijke eenheid die veel uiterst positieve resultaten
kan brengen. Maar een dergelijke visie kan ons ook blind maken
voor onze grenzen, en onze vurige dromen over wat voor iedereen
goed "zou moeten zijn" kan de rechten en gevoelens van het individu met voeten treden. Ook ons beeld van wat mooi, in de
mode en begerenswaardig is, verandert. We verliezen gemeenschappelijk onze sentimentaliteit over het verleden en richten ons
op wat nieuw, innoverend en technologisch geavanceerd is en wat
een maatschappij kan opleveren die doelmatiger is en van meer
onderlinge verbondenheid getuigt.

De verbeelding "aarden"
U bent waarschijnlijk nogal onzeker over uw beroepsoriëntatie en
de gebruikelijke orde in uw dagelijks leven lijkt u wellicht te ontglippen. Dit is een karakteristieke eigenschap van Neptunus, die
zonder zich te haasten alle starre structuren afbreekt en daarachter
een mysterieuze en magische wereld onthult. De effecten daarvan
zullen vermoedelijk tot uitdrukking komen in uw beroepsleven en
in de manier waarop u op dagelijks niveau omgaat met de
materiële werkelijkheid, met inbegrip van uw lichaam. Als u zich
hebt ingesloten in een starre werkstructuur, merkt u misschien dat
u verlangt naar iets dat harmonischer en meer betekenisvol is, en
dit kan een goede tijd zijn om op onderzoek uit te gaan naar mogelijkheden tot artistieke expressie of hulpverlening aan anderen
door vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van genezen of
counselen. U ergert zich misschien vlug aan dagelijkse kleinigheden en merkt wellicht dat uw geest zich mijlenver in een
fantasiewereld bevindt op het moment dat u geacht wordt de gewone dagelijkse karweitjes op te knappen. Maar de diepere invloed van deze periode omvat subtiele en geleidelijk groeiende
ontvankelijkheid voor verborgen dimensies van de werkelijkheid,
en dat geldt misschien niet alleen in uw relatie tot het dagelijks leven, maar ook voor de mate waarin u zich bewust bent van uw
lichaam en hoe nauw dat samenhangt met uw emotioneel en psychisch welzijn.

Neptunus in 6e Huis
2004 tot 2016

Als u te maken krijgt met problemen op deze levensvlakken moet
u proberen voorbij het probleem zelf te kijken naar de onderliggende betekenis. Misschien moet u uw rol in het leven anders gaan
zien, en uw vaardigheden en gaven in dienst stellen van iets dat
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zinvoller is. In dat geval zal uw werk waarschijnlijk onvrede en
onrust oproepen. Zelfs problemen met werkgevers of medewerkers
kunnen een afspiegeling vormen van uw diepe verlangen om u
meer in te zetten voor dingen waar anderen iets aan hebben. Als u
te maken krijgt met gezondheidsproblemen of financiële moeilijkheden - voor beide geldt dat ze in zekere zin van materiële aard
zijn - probeer dan te begrijpen wat uw diepere psyche u werkelijk
probeert te zeggen. De gave van nieuw en dieper inzicht in de stoffelijke werkelijkheid kan het resultaat zijn van deze langdurige,
subtiele maar sterke transit van Neptunus, en u de kans bieden om
de uiterlijke vormen van uw leven zo te veranderen dat ze een
meer getrouwe afspiegeling zijn van wie u innerlijk bent. De
diepste zin van de transit van Neptunus door het sociaal gevoelige
en egalitaire teken Waterman betekent, voor u, de mogelijkheid
om de eenheid tussen binnen en buiten te ontdekken. Al is dit een
diep spirituele ervaring, u zult er waarschijnlijk mee te maken krijgen op een meer alledaags niveau, in het besef van diepe verbondenheid met de natuur, met het lichaam en met de rituelen en
ritmes van het dagelijks leven.

Neptunus Oppositie Mercurius
Eind februari 2003
tot midden december 2005

2005
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Uw verbeeldingswereld maakt een indrukwekkende bloei door en
daardoor krijgt u veel kansen op creatief gebied en houdt u zich
waarschijnlijk veel meer bezig met spirituele dingen. Op het
moment wordt uw verstand uitgedaagd door een sterke verbondenheid met de innerlijke wereld, en al kan dit in dagelijkse zaken
enige verstrooidheid of verwarring met zich meebrengen, het kan
ook uw houding en visie veranderen. Uw intuïtie is waarschijnlijk
erg actief en soms hebt u misschien het gevoel dat u de gedachten
en gevoelens van anderen gemakkelijk kunt lezen. Als u het beste
uit deze tijd wilt halen moet u echter een paar waarschuwingen in
acht nemen. U moet bijzonder voorzichtig zijn in uw manier van
omgaan met de alledaagse kleinigheden, vooral in contractuele
overeenkomsten en geldzaken, aangezien u in deze tijd geneigd
bent tot onoplettendheid omdat u andere dimensies veel aantrekkelijker vindt, en onoplettendheid kan leiden tot fouten, tot het vergeten van belangrijke dingen en tot misverstanden met anderen.
Zorg ervoor dat u scrupuleus te werk gaat in uw eigen zaken en
controleer aantrekkelijke voorstellen die anderen u doen. Nu deze
waarschuwingen zijn gegeven, kunt u zonder angst uw eigen innerlijke wereld betreden, ook als u deze dimensie in het verleden
hebt verworpen of ondergewaardeerd. U kunt creatieve talenten
ontdekken waarvan u het bestaan niet vermoedde, of meer doen
met de gaven waarvan u zich wel bewust bent, aangezien u veel
beter in staat bent vorm te geven aan uw innerlijke visie. Schrijven
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- vooral poëzie, fictie en toneel - kan een belangrijke creatieve uitingsmogelijkheid vormen en een goede manier zijn om uzelf te
verkennen, hetzelfde geldt voor alle studies die betrekking hebben
op psychologie en de verborgen dimensies van menselijk gedrag.
Op het moment hangt er waarschijnlijk nogal wat mist en u weet
misschien niet goed waar u mee bezig bent of wat u wilt. Uw gewoonlijke zelfvertrouwen lijkt u soms misschien te ontglippen. Dit
betekent niet dat er iets verkeerd gaat, maar eerder dat er diep innerlijk iets opengaat waardoor uw verbeeldingskracht en intuïtie
worden gestimuleerd en u zich dieper verbonden voelt met
anderen. In deze tijd kunt u belangrijke creatieve ingevingen hebben, al is het misschien niet eenvoudig om uw leven zo te organiseren dat u iets met deze ingevingen kunt doen. U kunt ook mystieke gevoelens of ervaringen hebben die verborgen dimensies van
het leven onthullen. Groeiend verlangen om u in te zetten voor het
welzijn van anderen kan u een dieper gevoel van verbondenheid
geven en, uiteindelijk, een nieuwe oriëntatie bieden voor uw beroepsdoelen. Het is belangrijk dat u in deze periode zo effectief
mogelijk aandacht schenkt aan de praktische kant van het leven,
vooral als het gaat om financiële zaken, deze dingen zullen niet
vanzelf op hun pootjes terechtkomen, hoe groot uw behoefte ook
is aan kleurrijker en spiritueler sferen, en in al uw contacten met
anderen moet u zich ervan bewust zijn waar de grenzen moeten
liggen en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Als u ervoor
zorgt dat alles wat moet worden aangepakt op de juiste manier
wordt aangepakt, op een correcte, verstandige en fatsoenlijke manier, kunt u genieten van deze diepe bewustwording van uw innerlijk leven en zult u zich meer verbonden voelen met de mensheid,
en innerlijk een bron van rijkdom en inspiratie aanboren.
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Uw stemming kan in deze tijd worden beïnvloed door een soort
zoete melancholie, en u kunt verlangens en waanvoorstellingen
hebben waarmee u niet vertrouwd bent en die een afspiegeling
vormen van verlangen naar een hogere of diepere bron van leven.
Door dit in wezen spirituele verlangen kunt u intens medeleven
voelen met anderen en ook kan uw verbeeldingswereld toegankelijker worden, en als u artistieke bezigheden hebt zal uw werk
waarschijnlijk meer diepgang krijgen. Op het moment bent u
echter geneigd tot idealiseren, niet alleen ten aanzien van mensen
in uw huidige leven, maar ook met betrekking tot het verleden, dat
u soms misschien een verloren paradijstuin toeschijnt. Dergelijke
gevoelens zijn niet slecht of negatief, maar het is beter ze te benutten in artistieke vormen zoals muziek, poëzie of schilderkunst
dan ze te projecteren op mensen die zich vroeg of laat onvermijdelijk zullen ontpoppen tot gewone mensen. Op het moment is er iets
magisch in uw leven dat u soms kan verwarren en verbijsteren, en
u kunt zich verloren en ontheemd voelen, en toch gelijktijdig een
diepe verbondenheid met de eenheid van het leven ervaren. Omdat
u op het moment erg gevoelig bent en omdat de zelfbeschermende,
innerlijke afweer die ieder mens heeft minder scherp omlijnd is,
kan deze tijd u veel geven en ervaringen brengen die diep helend
werken. Zorg ervoor dat u ook enig realisme en onderscheidingsvermogen behoudt, vooral ten aanzien van nieuwe relaties die uw
leven binnenkomen. In deze periode verlangt u naar iets dat niet in
de stoffelijke wereld bestaat, u kunt er glimpen van opvangen op
het artistieke of spirituele vlak, maar als u probeert het in een
ander mens te zoeken, maakt u de weg vrij voor teleurstellingen op
een later tijdstip.

Neptunus Vierkant Maan
Midden maart 2006
tot begin januari 2009
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

prog. Maan Sextiel Neptunus
Eind juni 2006
tot eind augustus 2006

Op het moment bent u buitengewoon gevoelig voor het lijden in
de wereld en voelt u zich diep verbonden met het grote geheel
waaraan u een bijdrage wilt leveren. Dit kan sterke belangstelling
voor genezen wekken, en het is mogelijk dat een dergelijke belangstelling in de toekomst leidt tot werk in een van de hulpverlenende beroepen. Het is ook mogelijk dat uw eigen genezing op het
programma staat. Als u merkt dat u over het verleden nadenkt en
dat ervaringen naar boven komen waarin u gekwetst of teleurgesteld werd, kunt u veel hebben aan analyse van deze gevoelens en
meer leren over uw innerlijke wereld en de patronen van uw kindertijd en familieachtergrond. Dit kan veel energie losmaken en u
bevrijden van bepaalde remmingen of onzekerheden die u sinds
uw vroege jeugd hebben geplaagd. Ongeacht of u dit innerlijke
werk alleen doet of met de hulp van iemand die u kunt vertrouwen, het kan uiterst belangrijk zijn voor uw geluk en zelfex-

Neptunus Vierkant Chiron
Midden maart 2007
tot begin januari 2010
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pressie in de toekomst. Dit soort innerlijke reis is niet per se een
aangenaam proces, maar kan diep genezend werken en een paar
vervelende spoken uit het verleden tot rust brengen. Probeer eerlijk tegen uzelf te zijn over uw gevoelens - niet alleen met betrekking tot uw diepste overtuigingen en veronderstellingen over
andere mensen, maar ook met betrekking tot uw zelfbeeld. Het is
waarschijnlijk nodig dat u zich beter bewust wordt van zowel uw
grenzen als van uw mogelijkheden en gaven, die u in het verleden
misschien beide hebt onderschat, overschat of verkeerd hebt begrepen.

Uranus in Vissen
Uranus doet er zeven jaar over om een dierenriemteken te doorlopen en richt daarbij de collectieve aandacht op nieuwe vlakken
die de mogelijkheid bieden om vooruitgangsidealen tot expressie
te brengen en veranderingen te introduceren. Wanneer Uranus
door Vissen loopt is de nieuwe eeuw echt aangebroken en maakt
de voorgaande collectieve opwinding over het nieuwe tijdperk dat
werd ingeluid met de eeuwwisseling en de gaven van wetenschap
en technologie, plaats voor een verschuiving naar meer diepgang
en subtiliteit in het collectieve denken. Omdat Vissen te maken
heeft met het rijk van de geest en met de werkelijkheidsniveaus
die onder de stoffelijke wereld schuilgaan, zullen we vermoedelijk
merken dat religieuze en spirituele vraagstukken op wereldniveau
een prioriteit worden. Er kunnen ook belangrijke nieuwe artistieke
stromingen ontstaan, want Vissen is het teken van de scheppende
verbeelding. Waarschijnlijk zullen er veranderingen ontstaan in de
structuren van orthodoxe godsdiensten omdat de collectieve psyche behoefte krijgt aan meer veelzijdige spirituele waarden. Deze
zeven jaar durende transit van Uranus brengt vermoedelijk een
zekere angst met zich mee aangezien zijn ontwrichtende, innoverende energie ons tijdens zijn tocht door Vissen eerder emotioneel
dan intellectueel zal beïnvloeden. Dit betekent niet alleen verschuivingen in de manieren waarop we God zien, maar duidt ook
op een tijd met het potentieel voor een artistieke bloeiperiode omdat de menselijke verbeelding nieuwe vormen en middelen zoekt
om zich te uiten.
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Anders omgaan met anderen

Uranus in 7e Huis
Maart 2006 tot 2012

De collectieve spirituele en artistieke bewustwording waarop de
transit van Uranus door Vissen wijst kan u in uw privé-leven voor
een paar verrassingen stellen. Al heeft deze planeet te maken met
nieuwe denkbeelden die in de collectieve psyche leven, geen enkel
individu is immuun voor de effecten van deze collectieve inspiratie, en het levensvlak waarop dat vermoedelijk merkbaar zal zijn
is dat van relaties. Waarschijnlijk moet u goed nadenken over
oude standpunten en verwachtingen ten aanzien van andere mensen, zodat u profijt kunt trekken van de inspirerende energie van
deze tijd en veranderingen tot stand kunt brengen die u meer vrijheid en een breder scala van contacten geven. Het is misschien tijd
om anderen een ander gezicht te tonen zodat u zich beter in contact kunt voelen met de wereld rondom. U moet misschien ook
accepteren dat bepaalde mensen uit uw leven verdwijnen omdat ze
daar niet langer hun plaats hebben. Uranus kan soms onvoorspelbaar en ontwrichtend zijn, en u kunt deze ontwrichting ervaren in
bepaalde hechte relaties. Maar als de tijd rijp is voor verandering
zult u veel verder komen door die te verwelkomen en uw blik op
de toekomst te richten dan door te proberen u vast te houden aan
dingen die u bent ontgroeid.
Het hele patroon van uw interactie met anderen verandert, en dat
geldt zowel voor zakenrelaties en collega’s als voor partners. Al
wordt u misschien niet geconfronteerd met externe crises of ontwrichtingen, evengoed zult u vermoedelijk grote onrust voelen en
behoefte hebben aan een meer ongedwongen manier van omgaan
met anderen. U vindt oude rolpatronen misschien benauwend, ook
als ze u vroeger een gevoel van zekerheid gaven, en u voelt zich
misschien ronduit opstandig als van u wordt verwacht dat u het
anderen naar de zin maakt met een vormelijk gezicht. Vooropgesteld dat u uw gezond verstand blijft gebruiken, kunnen dergelijke
gevoelens bijzonder positief zijn omdat u zich daardoor van
remmingen kunt bevrijden die u maar beter kwijt kunt zijn. U
wordt meer en meer een wereldburger, en in deze belangrijke tijd
zult u vermoedelijk merken dat uw gevoelens over uw plaats in de
maatschappij ingrijpend veranderen. U voelt zich waarschijnlijk
bijzonder aangetrokken tot buitengewone mensen en non-conformistische ideeën, vooral als ze u de weg wijzen naar een
bredere levensvisie en nieuwe tolerantie en begrip voor de menselijke natuur. Vecht niet tegen deze veranderingen maar verwelkom
ze, ook als ze heel anders zijn dan u zou hebben gewenst of ge-
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pland. Er waait een nieuwe frisse wind door uw leven die u bevrijdt van het stof en de spinnenwebben uit het verleden.
Waarschijnlijk hebt u op het moment bijzonder veel zelfvertrouwen en bent u buitengewoon goed in staat om uw wensen te
doen gelden. U hebt vermoedelijk behoefte aan nieuwe uitdagingen, en rusteloosheid kan u ertoe brengen nieuwe creatieve bezigheden uit te proberen waartoe u zich vroeger niet in staat achtte.
Omdat u bezield wordt door energie die diep verband houdt met
de mensheid als eenheid, zullen uw nieuwe bezigheden waarschijnlijk teamwork en groepsprojecten omvatten, en u bent waarschijnlijk veel meer gemotiveerd door idealen dan door materiële
overwegingen - al is het goed mogelijk dat materieel profijt een
bijproduct vormt van uw inspanningen. Het is een periode waarin
u op een geïnspireerde en energieke manier met anderen kunt
samenwerken zodat de dingen die u wilt en die anderen willen op
magische wijze lijken samen te vallen. Als u in het verleden geneigd was u al te gemakkelijk aan te passen, kunt u zich nu ook
van veel oude remmingen bevrijden en een gezonde en evenwichtige assertiviteit ontdekken die u de mogelijkheid geeft meer
verantwoordelijkheid voor uw leven te nemen.

Uranus Driehoek Mars
Eind maart 2006
tot midden januari 2008

Er zijn misschien een paar veranderingen nodig in uw privé-leven,
vooral in de manier waarop u met anderen omgaat. Of u dat wilt
toegeven of niet, u bent waarschijnlijk ontgroeid aan bepaalde idealen en verwachtingen ten aanzien van de mensen in uw naaste
omgeving. Waarschijnlijk bent u ook ontgroeid aan de traditionele
rolpatronen die u in uw privé-leven hebt gespeeld, en daardoor
bent u misschien erg ontevreden over uzelf en anderen. U hebt
vermoedelijk behoefte aan een beetje meer ademruimte of aan herziening van de afspraken die bewust of onbewust zijn gemaakt
binnen uw hechte relaties. U verlangt er waarschijnlijk naar om
nieuwe vriendschappen te kunnen sluiten en om uzelf niet te zien
als "wederhelft", maar als zelfstandig individu - vooral als u een al
lang bestaande relatie hebt en gewend bent om te denken als "we".
Probeer u er bewust van te zijn op welke punten u zelf verandering
nodig hebt, want als u probeert verandering te vermijden zult u die
waarschijnlijk toch uitlokken en kunt u geconfronteerd worden
met veranderingen die u van buitenaf lijken te worden opgedrongen. Het kan een fantastisch productieve en bevrijdende tijd zijn,
vooropgesteld dat u in staat bent in te zien wanneer u afstand moet
doen van oude gedragspatronen en, misschien, van bepaalde oude
banden die u bent ontgroeid of die nieuw leven moeten worden
ingeblazen.
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tot midden januari 2009

2009

2010

J FMAM J J A S O N D J FMAM J J A S O N D J FMAM J J A S O N D J FMAM J J A S O N D J FMAM J J A S O N D J FMAM J J A S O N D

Ht Uranus in 7e Huis

»
sr

hmp2005 as.30512.163-1

sd

sr

sd

sr

sd

HtpE Uranus Driehoek Mars
sr
sd
HtnD Uranus Oppositie Venus

19

PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN: De planetaire configuraties
voor Roger Federer

Uranus Driehoek Maan
Begin maart 2008
tot midden december 2009
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

prog. Maan Conjunct Uranus
Midden april 2009
tot midden juni 2009

Uranus Sextiel Chiron
Midden april 2008
tot begin februari 2010

Uw gevoelsleven krijgt momenteel waarschijnlijk een impuls van
zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid, en het goede nieuws is dat
dit waarschijnlijk gebeurt zonder dat er pijnlijke crises of ontwrichtingen voor nodig zijn. Er zal zich waarschijnlijk geen extern
conflict voordoen dat de oorzaak vormt tot deze bevrijding van
energie, maar u zult zich innerlijk vermoedelijk buitengewoon
helder en evenwichtig voelen, en in staat zijn om meer afstand te
nemen van uw gewoonlijke gevoelspatronen en om uw privé-leven
in breder perspectief te zien. Nieuwe contacten - vooral belangrijke vriendschappen - kunnen als katalysatoren dienen voor verandering van uw levensvisie en ontplooiing van uw sociale leven
en interessewereld, en u kunt ook bepaalde oude gewoonten loslaten, zowel emotionele als lichamelijke, die in het verleden misschien dwangmatig leken en weerstand boden aan verandering.
Ook uw kijk op gezins- of familieaangelegenheden kan profijt
hebben van de frisse wind die door uw innerlijk leven waait, en u
kunt manieren vinden om oude problemen op te lossen of u te bevrijden van oude verwikkelingen die uit uw leven moeten verdwijnen. Het kan een bijzonder bevrijdende tijd zijn. Maak er gebruik
van door na te denken over de dingen die in uw privé-leven veranderd moeten worden en om deze veranderingen met vertrouwen
tot stand te brengen.
Een buitengewoon tolerante en meelevende houding geeft u vermoedelijk de mogelijkheid om veel oude pijn uit het verleden los
te laten, en nieuwe inzichten van levensbeschouwelijke of psychologische aard geven u waarschijnlijk de mogelijkheid u te bevrijden van bepaalde innerlijke remmingen en angsten die u al heel
lang het leven zuur hebben gemaakt. Innerlijk is er een geleidelijk
proces van genezing en bevrijding gaande dat u in staat stelt om
zowel het verleden als de toekomst met nieuwe ogen te zien. U
voelt misschien ook diepe verbondenheid met anderen, vooral een
diep gevoel deel uit te maken van een grotere mensenkring die net
als u worstelt om zich te ontwikkelen en zijn weg naar het licht te
vinden, en dat kan de behoefte wekken om u op een of andere manier in te zetten voor het welzijn van de mens. Als u in deze
periode dergelijke gevoelens hebt, probeer ze dan serieus te nemen
en er gehoor aan te geven, als u daar de geschikte kanalen voor
kunt vinden. U ontdekt misschien dat u de gave hebt om de innerlijke genezing die zich in u voltrekt ook aan anderen te bieden.
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Hoofdstuk III
Innerlijke Veranderingen
Niet alles wat in en rond u gebeurt houdt verband met de grote
planetaire bewegingen. U hebt als individu ook uw hoogst eigen
ontwikkelingspatroon, en bepaalde uitdagingen en veranderingen
ontstaan eenvoudig omdat voor u de tijd daar rijp voor is. Dit diep
innerlijke groeipatroon is uniek voor u, en al zal er waarschijnlijk
enige overlapping zijn met de veranderingen die in de wereld
plaatsvinden, het is op dit vlak dat uw ervaringen volkomen uw
eigen ervaringen zijn en dat de creatieve mogelijkheden die ze vertegenwoordigen vrijwel volledig afhankelijk zijn van uw begrip
van wie u bent en wie u bezig bent te worden, en van uw bereidheid om daarmee te werken.

De jaren 2005 en 2006
De thema’s die in de komende zes jaar een weerklank vormen van
de planetaire bewegingen ten aanzien van uw geboortehoroscoop
worden hieronder in chronologische volgorde weergegeven. Met
sommige thema’s bent u het afgelopen jaar, of het jaar daarvoor,
al vertrouwd geraakt, en ze kunnen nog veel jaren van invloed
zijn. We beginnen met deze thema’s. Andere thema’s zijn nieuw, ze
komen uw leven nu pas binnen en zijn van kortere duur - al lijken
ze op het moment zelf misschien erg intens.

Ernstige gedachten
Uw geest zal zich in deze periode waarschijnlijk op ernstige zaken
richten en uw fundamentele levenshouding zal vermoedelijk
sterker worden en meer diepgang krijgen. U voelt zich misschien
Saturnus Conjunct Mercurius
niet bijzonder vrolijk of optimistisch, en uw humor neigt momenEind oktober 2005
teel waarschijnlijk naar sarcasme. Het proces van metamorfose dat
tot midden augustus 2006
u doormaakt zal vermoedelijk van u eisen dat u zorgvuldig en
grondig nadenkt over al uw eerdere standpunten en meningen,
Dezelfde thema’s worden
vooral wat betreft uw innerlijke wereld en de kloof tussen uw
benadrukt door:
heimelijke gedachten en gevoelens, en de oprechtheid van uw dialoog met anderen. U voelt waarschijnlijk de behoefte om uw eigen
psyche beter te verkennen, vooral in verband met de communicatiepatronen binnen uw familie die uw houding en manier van inter- prog. Mercurius Conjunct Saturnus
Eind september 2010
actie hebben helpen vormen. Waarschijnlijk bent u momenteel
tot midden februari 2012
nogal zwaarmoedig in uw denken en geneigd u zorgen te maken,
en nogal traag in het uiten van uw gedachten en gevoelens aan
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anderen. U voelt zich soms misschien erg geïsoleerd en hebt waarschijnlijk de indruk verkeerd te worden begrepen. Dit maakt allemaal deel uit van het proces dat u doormaakt en waardoor u erg op
uw innerlijk bent gericht. Zolang u een greintje humor weet te behouden over uw enigszins teruggetrokken en gesloten houding zult
u in staat zijn goed contact te houden met anderen, ondanks uw
zwaarmoedige stemming. Uw gevoel dat anderen niet naar u luisteren vindt zijn oorzaak misschien gedeeltelijk in het feit dat u ook
niet naar hen luistert.
U moet de realiteit waarschijnlijk onder ogen zien en oprechter en
grondiger nadenken over uw leven dan u in het verleden hebt gedaan. Alle situaties in uw beroeps- of privé-leven die u oppervlakkig hebt benadert, eisen nu vermoedelijk een diepere en meer oprechte analyse. U zult met vrienden of partners misschien een paar
ernstige confrontaties moeten aangaan over onderwerpen die u
voorheen wist te vermijden, en dat kan u enige tijd lang pessimistisch stemmen over uw relaties. U bent zich er misschien ook van
bewust dat er vaardigheden en talenten zijn die u niet voldoende
hebt ontwikkeld, en u kunt twijfelen aan uzelf en het gevoel hebben tekort te schieten. Als u de indruk hebt dat u alleen de oppervlakte hebt afgetast, probeer dan de uitdaging aan te gaan om
dieper te graven in de gebieden die u interesseren of waar uw training of kennis onvoldoende zijn. Ondanks de ernst van deze
periode, kan het een uitstekende tijd zijn om dieper begrip te verwerven en om vaardigheden te perfectioneren. Het is ook een
goede tijd om tot een nieuwe dimensie van oprechtheid te komen
met mensen in uw naaste omgeving.
Uw visie is momenteel misschien minder breed en meer aardgebonden, maar waarschijnlijk ook dieper, en u kunt veel meer bereiken als u zich diepgaand met één onderwerp of discipline bezig
houdt dan met pogingen om een breed gebied te bestrijken als u
daar de geestelijke flexibiliteit of het enthousiasme niet voor hebt.
U bent op het moment waarschijnlijk geneigd tot angstigheid, hetgeen niets zal oplossen en alleen tot gevolg zal hebben dat u zich
nog depressiever en pessimistischer voelt. De diepere betekenis
van deze tijd heeft te maken met het rijper worden van uw
elementaire kijk en levensbeschouwing, en dat vereist waarschijnlijk een bepaalde gerichtheid en concentratie die alleen ontstaan
als u zich ingesloten voelt of wordt geconfronteerd met problemen
waarover u diep moet nadenken om ze op te lossen. Op het
moment kunt u ontdekken in welke belangrijke mate uw mentale
houding uw werkelijkheid vormt, en u zult waarschijnlijk beseffen
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dat er veel onbewuste denkpatronen zijn die uw manier om dingen
te doen en met anderen om te gaan hebben gekleurd. Bepaalde
filosofische, psychologische en spirituele leerstellingen gaan ervan
uit dat overtuigingen de basis vormen waarop een individu zijn of
haar externe werkelijkheid creëert, en als men deze buitenwereld
wil veranderen, moet men eerst ontdekken wat deze overtuigingen
in feite zijn. Omdat deze tijd waarschijnlijk van u vraagt om uw
diepste overtuigingen te analyseren, kunt u de zaden zaaien voor
veel belangrijke en constructieve veranderingen later.

Oogsten wat u hebt gezaaid
U bevindt zich op een kritisch moment in uw ontwikkeling tot
zelfstandig individu en deze periode is een soort maatstaf waaraan
u kunt afmeten hoe ver u bent gekomen, zowel professioneel als
persoonlijk. Het idee dat we oogsten wat we hebben gezaaid is nu
op uw leven van toepassing, omdat u waarschijnlijk onder ogen
zult moeten zien wat u wel en niet hebt bereikt, zowel innerlijk als
in de buitenwereld. Op het diepste niveau is uw werkelijke
identiteit bezig uit te kristalliseren, en wordt sterker en echter.
Alles wat niet wezenlijk trouw is aan wie u werkelijk bent begint
waarschijnlijk problematisch te worden of verdwijnt zelfs uit uw
leven, door uw eigen of andermans toedoen. Alles wat u hebt opgebouwd als getrouwe afspiegeling van de werkelijke waarden die
de kern van uw persoonlijkheid vormen, zal in deze tijd vrucht afwerpen. Het is noch een "goede" noch een "slechte" tijd, er kan
sprake zijn van een mengeling tussen beide wat betreft externe
omstandigheden. Deze periode is een soort spiegel van de ziel die
u toont welke kwaliteiten en verworvenheden u door eigen inspanning hebt verdient en daarom uw eigen mag noemen, en welke
psychologische bagage overbodig is en moet worden achtergelaten
als u uw ontwikkeling op een oprechte en werkelijk creatieve manier wilt voorzetten.

Saturnus Conjunct Zon
Eind juli 2006
tot eind augustus 2006

In het afgelopen jaar bent u zich waarschijnlijk geleidelijk overbelast en gefrustreerd gaan voelen, ook als de omstandigheden dergelijke gevoelens niet rechtvaardigden. U voelt zich misschien
nogal oud, ongeacht uw werkelijke leeftijd, en bent misschien
wonderlijk onverdraagzaam ten aanzien van andermans spontaneïteit en zorgeloos gedrag. U voelt zich misschien depressief, uitgeput en ontmoedigd, vooral wat betreft uw besef van eigen
identiteit en uw gevoelens over uw diepere emotionele behoeften
en aard. Langdurige relaties, zowel persoonlijk als professioneel,
hebt u in de afgelopen maanden waarschijnlijk in toenemende
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mate ervaren als verstikkend of moeilijk, en uw vitaliteit is misschien steeds meer veranderd in lusteloosheid. Op het emotionele
vlak gaat u waarschijnlijk gebukt onder onverklaarbare gevoelens
van eenzaamheid en isolement, alsof u voor het eerst beseft dat
geen enkele hoeveelheid menselijk gezelschap, hoe hecht en vervullend ook, iets kan veranderen aan uw wezenlijke eenzaamheid
als een op zichzelf staand individu. Maar hoe ellendig u zich soms
misschien ook voelt, in feite is het proces dat zich innerlijk afspeelt positief en helend. U doorbreekt op het moment, misschien
zonder het te beseffen, oude familiepatronen van beperkingen of
mislukking. In plaats van te vechten tegen de rusteloosheid, neerslachtigheid en frustratie die u waarschijnlijk voelt, kunt u beter
proberen deze tijd te benutten om naar binnen te kijken en te bepalen wie u werkelijk bent en wat u werkelijk van de toekomst
wilt.
Het kan zich tegen u keren als u korte metten probeert te maken
met dat wat u ervaart als hindernissen op uw weg om verder te
komen. Er wordt een fase van uw leven afgesloten en u hebt tijd
nodig om dat rustig te overdenken, zonder overbodige druk. Als u
zich overladen voelt door verantwoordelijkheden, probeer dan objectief te bekijken of het werkelijk nodig is dat u ze allemaal
draagt. Zijn er dingen in uw leven waartoe u zich alleen verplicht
voelt omdat anderen dat van u verwachten, of omdat u zo werd opgevoed dat u klakkeloos aannam dat het uw plicht was? Als u in
deze periode beloond wordt met de vruchten van vroegere inspanningen (en dat is zeer goed mogelijk), merkt u misschien dat u
minder van uw succes geniet dan u had verwacht. Dat komt vermoedelijk omdat u innerlijk verandert en u nu minder belang hecht
aan de doelen die u in het verleden zo belangrijk leken. In deze tijd
wilt u misschien belangrijke verplichtingen aangaan, ten aanzien
van een baan, een partner of een gezin, en dat kan een erg positieve stap blijken. Maar zorg er eerst voor dat u zeker weet dat u
dergelijke beslissingen neemt omdat u dat werkelijk zelf wilt, en
niet omdat u uzelf wilt ontlopen. Als u ontevreden bent met uw
werk of met uw privé-leven, is het waarschijnlijk niet het juiste
moment om overhaast dingen uiteen te rukken. Het is nodig dat u
precies begrijpt waarom u bent waar u bent vóór u kunt bepalen of
u daar al dan niet wilt blijven. Trek profijt van het diepgaande en
belangrijke proces dat innerlijk gaande is door uzelf ruimte, tijd en
zoveel mogelijk rust en vrede te gunnen. En dan, als u merkt dat u
de vorm van uw verleden duidelijk ziet, zal de toekomst ook
duidelijker worden en de weg daarheen beter zijn afgebakend.
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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
Eind augustus 2006
tot begin juli 2007
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

prog. Maan Conjunct Saturnus
Midden maart 2005
tot begin mei 2005

prog. Maan Sextiel Saturnus
Eind februari 2010
tot eind april 2010

In het verleden bent u misschien te afhankelijk geweest van doorlopende contacten en conversatie met 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.
U voelt zich waarschijnlijk erg belemmerd en gevangen. Daar
kunnen objectieve redenen voor zijn, maar het is evengoed moge-
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lijk 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.

De jaren 2007 en 2008
De planeten staan niet stil, maar brengen doorlopend nieuwe
thema’s in uw leven. Bepaalde planetaire bewegingen begonnen in
het afgelopen jaar, maar zijn nog steeds relevant en verdienen dat
we er aandacht aan besteden, andere zijn nieuw en zullen u in
deze periode veel nieuwe ervaringen brengen.

Vechten voor vrijheid
Spanning en frustratie kunnen u het leven momenteel moeilijk
maken, en u hebt waarschijnlijk de sterke behoefte om alle beperkingen en hindernissen die uw vrijheid lijken te beknotten te doorbreken. Net op het moment dat u de grootste behoefte hebt aan
ademruimte en bewegingsvrijheid, voelt u zich misschien gevangen door gebeurtenissen en mensen, en u voelt zich waarschijnlijk
razend en opstandig, en ook verveeld door de routine en rituelen

Saturnus Vierkant Uranus
Midden oktober 2006
tot midden augustus 2007
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van uw dagelijks bestaan. Al kunt u veel leren in deze periode en
kan het een hoogst productieve tijd zijn wat betreft ontvankelijkheid voor nieuwe denkbeelden en een meer flexibele levenshouding, het is vermoedelijk ook een moeilijke tijd waarin u erg hard
uw best moet doen om uw ergernis en ongeduld te beheersen. Het
is waarschijnlijk nodig dat u goed voor uw lichaam zorgt, want als
u zich niet de nodige rust en ontspanning gunt, kan de huidige
stress zijn tol vragen. U zult ook moeten leren om u wat minder
druk te maken, want hoe hard u er ook tegenaan gaat, de dingen
zullen op het moment vermoedelijk niet al te vlug veranderen. Als
u probeert dingen te forceren kunt u uzelf veel onnodige problemen op de hals halen en mensen van wie u de steun hard nodig
hebt van u vervreemden.
U hebt altijd iets onconventioneels gehad ten aanzien van uw
denkbeelden, meningen en intellectuele interesses. Op het moment
bent u zich er vermoedelijk meer dan gewoonlijk van bewust hoe
weinig sympathie u hebt voor de algemene opinie, en hoe onprettig u zich voelt als u probeert "normaal" te doen. Het gevoel belemmerd te worden kan voortkomen uit financiële of professionele
verplichtingen, uit plotselinge gebeurtenissen die uw privé- of beroepsleven in de war gooien of uit relatiepatronen binnen hechte
relaties die u het gevoel geven in de val te zijn gelopen. Maar wát
de externe stressbronnen ook zijn, waarschijnlijk moet u eerst uw
innerlijk conflict analyseren. Dat kan helpen om uw spanning gedeeltelijk te verlichten en kan u ook weerhouden van impulsieve
handelingen die meer kwaad dan goed zouden doen. Op het
moment staat u waarschijnlijk erg open voor nieuwe denkbeelden,
die misschien zonderling of excentriek aandoen, of precies het omgekeerde lijken van wat mensen in uw omgeving gepast of aanvaardbaar vinden. U hebt echter, net als iedereen, voldoende vormelijkheid in u om u bedreigd te voelen door uw verlangen om de
boot aan het schommelen te brengen. Innerlijk botst uw verlangen
naar verandering met uw angst voor verandering en daardoor hebt
u misschien het gevoel dat u onmiddellijk beslissingen moet
nemen. Maar u doet er verstandiger aan te wachten.
U wilt misschien zowel de bestaande toestand handhaven als veranderingen tot stand brengen in uw leven, en het is niet altijd
mogelijk om beide gelijktijdig te doen. Op het moment denkt u
misschien dat het volkomen onmogelijk is, en daarom ervaart u
uw huidige situatie waarschijnlijk als een eis om te kiezen tussen
twee uitersten. Als u zich bevrijdt van bestaande structuren, kunt u
uw zuurverdiende zekerheid verwoesten, maar als u zich buigt
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voor de stem van verplichtingen en de aardse werkelijkheid kunt u
uw geest daarbij geweld aandoen. Maar het is niet per se nodig dat
het tot dergelijke dilemma’s komt. Ook als anderen beslissingen
voor u nemen, maakt uw eigen conflict het waarschijnlijk moeilijk
om in te zien dat u op andere manieren op situaties kunt reageren
dan door woedende opstandigheid of starre zelfverloochening.
Probeer te onderzoeken op welke punten uw leven werkelijk verandering nodig heeft, en op welke punten bepaalde dingen, met
geduld en zelfdiscipline, behouden moeten worden. Ook in uw pogingen om oude gedragspatronen en langdurige relaties te transformeren is het vermoedelijk nodig dat u idealisme combineert
met realistisch besef van uw eigen en andermans grenzen. Het is
een tijd waarin u misschien bepaalde dingen die u ontgroeid bent
moet opgeven of loslaten. Probeer om dit op een voorzichtige, verstandige en goed gefundeerde manier te doen zodat u de waarden
en de structuren die u zelf hebt opgebouwd kunt behouden.

Uzelf worden
Deze fundamentele periode in uw leven weerspiegelt het moment
waarop uw persoonlijkheid zichtbaar wordt in de buitenwereld.
Dit betekent niet dat u eerder niet in staat was u te uiten als een
individu, of mogelijkheden en potentiëlen niet hebt vervuld. Maar
waarschijnlijk hebben restricties en grenzen, door anderen opgelegd of zelf gekozen, ertoe geleid dat uw leven op subtiele manieren aan banden werd gelegd waardoor u zich soms geïsoleerd
en ingesloten voelde. Misschien hebt u ook de indruk gehad dat u
uw eigen doelen en dromen moest opofferen om voor anderen te
kunnen zorgen of te voldoen aan verplichtingen in uw beroepsleven. U ervaart nu misschien een gevoel van vrijheid dat kan leiden
tot een geheel nieuwe kijk op het leven en tot veel veranderingen
in uw naaste omgeving die een betere afspiegeling vormen van de
persoon die u werkelijk bent.

prog. Zon Conjunct Ascendant
Eind november 2006
tot eind december 2008

Een diepgewortelde behoefte aan orde, duidelijkheid en vredigheid
in uw omgeving zal misschien eindelijk uitingsmogelijkheden
vinden die u volledig tevreden stellen, en u hebt misschien sterk de
indruk dat u een nieuw, stralender en betekenisvoller hoofdstuk
van uw leven begint. Al is de betekenis van deze periode positief
en bemoedigend voor uw ontwikkeling als individu, u kunt in de
loop van het proces ook met enige conflicten geconfronteerd
worden. Dit komt omdat u bezig bent de persoon die u was te ontgroeien, en kan inhouden dat u afstand moet doen van banden en
situaties uit het verleden die voorheen misschien terecht waren,
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maar die nu op een destructieve manier grenzen kunnen opleggen
aan de persoon die u bezig bent te worden. U zit misschien gevangen in een conflict tussen zelfzuchtigheid en onzelfzuchtigheid, en
moet wellicht zorgvuldig nagaan hoe u deze begrippen gebruikt en
definieert. Het is ook mogelijk dat anderen afkerig staan tegenover
uw vertrouwen en zelfverzekerdheid, omdat u hun steun en toeverlaat bent geweest en ze nu het gevoel hebben "verraden" te worden
door uw "ongevoeligheid" en "egoïsme".
Geen enkel geboorteproces is gemakkelijk of gaat vanzelf, en u
zult misschien zowel innerlijk als in de buitenwereld moeten
worstelen voor meer ruimte om uw persoonlijkheid te uiten. Waarschijnlijk beseft u dat u het recht hebt uw talenten te gebruiken
zonder eerst op toestemming en steun van anderen te wachten.
Misschien heeft een zekere neiging tot zelfopoffering in het verleden aan bepaalde verplichtingen voldaan die een erfenis waren
van familie en opvoeding. Maar momenteel moet u waarschijnlijk
uzelf voor laten gaan en ontdekken dat u anderen net zoveel kunt
bieden door uw eigen gaven tot expressie te brengen dan door onzelfzuchtig hun gaven te bevestigen. Laat het belangrijke creatieve
proces dat zich in u voltrekt niet bederven of verstoren door bezorgdheid, schuldgevoel of angst voor eenzaamheid. Waarschijnlijk hebt u uw licht onder de korenmaat gesteld, en hebt u nu de
behoefte het de wereld te tonen, hoe bescheiden ook. In uw beroepsleven kunnen nieuwe interessesferen en mogelijkheden opduiken, uw privé-leven kan verrijkt worden door nieuwe hobby’s,
en nieuwe relaties zullen waarschijnlijk uw gevoel versterken dat
u bijzonder en waardevol bent en een eigen uniek doel hebt te vervullen.

Tot bezinning komen
Het is waarschijnlijk een tijd van bezinning, omdat u een proces
doormaakt waarin u consolideert wie u bent en wat u wilt, en u
bent vermoedelijk niet bijzonder expansief of vrolijk. Innerlijk is
er een proces van diepe introspectie gaande, en uw persoonlijkheid
kristalliseert zich uit en neemt vaster en duidelijker vorm aan. Ook
als u in het verleden veel tijd hebt gespendeerd aan pogingen om u
aan te passen aan anderen, merkt u nu waarschijnlijk dat u dat niet
kunt, omdat uw eigen waarden, behoeften en identiteit nu te echt
en duidelijk zijn om dergelijke compromissen toe te staan. Ook al
voelt u zich misschien niet bijzonder spontaan of tevreden, u zult
vermoedelijk veel profijt hebben van dit proces omdat het u tot
een veel oprechter iemand maakt. Het proces op zich is positief,
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constructief en zal blijvend vrucht afwerpen, maar uw gevoelens
zullen misschien minder prettig zijn, en u kunt zich belemmerd of
diep ontevreden voelen in hechte relaties waarin uw groeiende besef van eigen persoonlijkheid een uitdaging vormt voor bestaande
patronen van overdreven zelfopoffering en inschikkelijkheid. U
bent misschien ook bang dat naasten u zullen afwijzen als u duidelijke grenzen stelt, en daardoor bent u misschien te gemakkelijk
bereid tot compromissen terwijl u in feite het tegengestelde voelt.
U ontdekt misschien uiterste verfijning en gevoeligheid, en u zult
vermoedelijk niet in staat zijn deze eigenschappen te maskeren of
te verbergen voor uw naasten, hoe hard u ook uw best doet. Als de
mensen van wie u houdt zich kunnen aanpassen aan de belangrijke
facetten van uw persoonlijkheid die nu zichtbaar worden en meer
ruimte nodig hebben om tot expressie te worden gebracht, zult u
kunnen genieten van een besef van diepere verbondenheid en bestendigheid. Maar als u relaties hebt waarin u de harmonie hebt
bewaard door deze dimensies van uw persoonlijkheid te onderdrukken, merkt u waarschijnlijk dat bepaalde banden niet langer
houdbaar zijn in uw leven. U kunt zich belemmerd, gekwetst of
eenvoudig verkeerd begrepen voelen door uw naasten, en hebt
misschien het gevoel dat u moet kiezen tussen trouw aan uzelf en
steunen op anderen. In dit opzicht kan de huidige tijd moeilijk en
beproevend blijken, want door meer uzelf te worden zult u misschien mensen en situaties moeten loslaten die niet goed voor u
zijn. Als dergelijke problemen zich voordoen, moet u proberen in
gedachten te houden dat u niet eindeloos kunt verbergen wie u
bent. De eigenschappen die u steviger in uw persoonlijkheid integreert zijn uiterst belangrijk voor u en moeten beslist deel uitmaken van elke relatie die u in de toekomst aangaat of handhaaft.

Een gevoel van vervulling

prog. Maan Conjunct Maan
Begin november 2008
tot begin januari 2009
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In deze periode kunt u intense vervulling en een gevoel van voltooiing ervaren. Deze gevoelens hoeven niet per se het gevolg te
zijn van externe gebeurtenissen, aangezien u op een dieper niveau
tot rijping komt en meer begrip krijgt voor uw behoeften en aard.
Het is een periode voor rustig nadenken over wie u bent en wat u
nodig hebt om u voldaan en veilig te voelen, en vrede te sluiten
met het gewone leven. U beseft waarschijnlijk hoe sterk uw
communicatie met anderen werd gekleurd door wat u meende dat
ze wilden horen. Nu hebt u vermoedelijk meer vertrouwen in uw
eigen ideeën en uw recht ze te uiten, en bent u wellicht duidelijker
en directer in uw omgang met anderen. Misschien wilt u ook ver-
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andering in de manier waarop u emotionele steun van anderen
vraagt en gehoor geeft aan hun behoeften. Al zullen zich waarschijnlijk geen dramatische gebeurtenissen voordoen die de
stabiliteit van uw privé-leven verstoren, uw groeiende besef van
uw eigen grenzen kan tot gevolg hebben dat u een geheel andere
en evenwichtiger houding aanneemt tegenover uw naasten. U bent
bezig te ontdekken dat ook uw gevoelens belangrijk zijn, en als
anderen dat in het verleden niet erkenden, zult u er waarschijnlijk
voor zorgen dat ze zich daar nu wel bewust van zijn.
Deze periode weerspiegelt een tijd van emotionele rijping. U hebt
een duidelijker kern en bent waarschijnlijk meer een echt individu,
vooral in uw dagelijks leven. Vermoedelijk bent u ook beter in
staat om de gewone taken en verantwoordelijkheden aan te pakken, omdat u de wereld rond u gelijkmoediger accepteert. Wellicht
voelt u zich extra gesteund door vriendinnen en vrouwelijke
collega’s, die de geldigheid van uw dagelijkse behoeften bevestigen op een manier die u diep waardeert. In deze periode hebt u
diepe voeling met het vermogen voor uzelf te zorgen en uzelf te
bemoederen. Afhankelijkheidspatronen die in uw kindertijd zijn
ontstaan kunnen rustig verdwijnen omdat u ze niet langer nodig
hebt. U bent niet meer zo afhankelijk van anderen voor de emotionele bevestiging die u nodig hebt, al zult u deze eigenschap misschien eerst in iemand anders ontmoeten voor u ontdekt hoe u die
zelf kunt ontwikkelen. In psychologische zin bent u bezig "uit
huis" te gaan, ook als u uw ouderlijk huis al lang geleden hebt verlaten. U staat op de drempel van een nieuwe cyclus van uw gevoelsleven, met nieuwe ervaringen, nieuwe contacten en een
sterker besef van uw onafhankelijke identiteit.

De jaren 2009 en 2010
U blijft veranderen en groeien, en de voortdurende cyclische omloop van de planeten blijft zijn unieke weefsel weven, niet als een
uitdrukking van "lotsbeschikking", maar altijd de nadruk leggend
op de dimensies van uw leven die rijp zijn voor ontwikkeling en
expressie.
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Dromen die hun glans verliezen

Saturnus Vierkant Neptunus
Begin november 2008
tot midden september 2009

Het kan een tijd zijn van aanzienlijke veranderingen op het emotionele vlak, waarin u bepaalde idealen en fantasieën die belangrijk
voor u zijn moet afstemmen op de werkelijkheid van de wereld
rond u. Dit kan pijnlijk zijn, maar is in wezen niet destructief. Misschien is deze uitdaging nodig omdat u gezins- of familieleden te
veel hebt geïdealiseerd, en hebt gehoopt dat het gevoel erbij te
horen het u zou besparen om op eigen kracht in het leven te
moeten staan. Op het diepste niveau wordt waarschijnlijk een
droom van volmaakte liefde in een volmaakte wereld op de proef
gesteld. Op het moment hebt u vermoedelijk een sterk impulsieve
behoefte om aan de levensproblemen te ontsnappen door een soort
gefantaseerde paradijstuin te betreden. Wat u ook zoekt in dit
Eden, en in welke surrogaatvorm ook, waarschijnlijk probeert u al
enige tijd om te ontkomen aan geleidelijk sterker wordende druk
van buitenaf die van u eist dat u op eigen benen staat en het hoofd
biedt aan de grenzen en de eenzaamheid in het leven. Nu hebt u
misschien het gevoel dat u uit de paradijstuin bent gesleurd, uiteraard precies op het moment dat u die eindelijk had gevonden, en
uw reactie is vermoedelijk diepe neerslachtigheid en een gevoel
van wanhoop. U hebt misschien zelfs heimelijk het gevoel dat het
beter zou zijn als u ziek en hulpeloos was, omdat in dat geval tenminste anderen voor u zouden zorgen. Maar u hebt geen echt
goede reden voor zoveel zelfmedelijden. Alles wat u los moet
laten zat waarschijnlijk vol onrealistische verwachtingen, en u
moet nu wellicht de realiteit met al zijn gebreken aanvaarden in
plaats van een droom.
U bent op het moment vermoedelijk niet erg objectief, en het is
misschien nodig dat u een goede vriend of raadgever vraagt om u
te helpen meer inzicht te krijgen in het proces dat u doormaakt.
Het is een soort psychologische geboorte: het vrijwillig of onvrijwillig tevoorschijn komen uit een emotionele moederschoot die u
bent ontgroeid. U hebt er op het moment waarschijnlijk geen zin in
om een wereldburger te zijn, en leeft vermoedelijk liever in een
alternatieve realiteit waarin alles lieflijk, harmonieus en conflictloos is. Het is alsof innerlijk een klein kind dat geconfronteerd
wordt met de hardheid en gevoelloosheid van het bestaan aangrijpende gevoelens van angst en verdriet tot uiting brengt. Als u
het mooie en het belang van uw gevoelens op waarde kunt
schatten, en gelijktijdig kunt erkennen dat het nodig is dat u zelfstandigheid en zelfbeheersing vindt ten aanzien van de buitenwereld, kunt u uzelf veel pijn en desillusies besparen. Inzicht in uw
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eigen kwetsbaarheid en hulpeloosheid kan uw hart openen en u
meer begrip en medeleven geven voor anderen, aangezien dat wat
u voelt een universeel menselijk verlangen is. Maar als u
momenteel probeert de grenzen van de werkelijkheid te bevechten,
kunt u zeker zijn van teleurstellingen.
U merkt misschien dat u uiterst gevoelig bent voor muziek, poëzie
en andere kunstvormen die deze aangrijpende, kinderlijke gevoelens tot uiting brengen in een taal die het hart bereikt. Als u
enige belangstelling hebt voor het ontwikkelen van creatieve
mogelijkheden kan dit een uitstekende tijd zijn om uw gevoelens
vorm te geven via een artistiek medium, of door binnen het kader
van psychotherapie te werken met beelden en dromen. De kans is
groot dat u momenteel niet aan verdriet zult kunnen ontsnappen,
en waarschijnlijk wordt de aanleiding daartoe gevormd door complexe emotionele of financiële verwikkelingen, verliezen, teleurstellingen of een scheiding. Maar als u zich bewust bent van de
diepere dimensies van uw emoties, zult u er waarschijnlijk ook de
oorsprong in herkennen van elk menselijk verlangen naar verlossing en naar spirituele "thuiskomst". Probeer om niet blindelings
een vluchtweg te nemen, in romantische, spirituele of lichamelijke
zin, die u tijdelijke vergetelheid of onmiddellijke verlossing belooft. Deze periode kan niet alleen uw inlevingsvermogen verdiepen, maar ook uw inzicht in de conditie van het menszijn, en
waarschijnlijk zult u niet alleen begrip leren krijgen voor de
grenzen van andere mensen maar ook voor die van uzelf.

Depressief en ongelukkig
U kunt momenteel geplaagd worden door twijfel aan uzelf en de
neiging grieven te koesteren tegen het leven en de personen die u
op een of andere manier hebben gekwetst. U kunt het gevoel hebben tekort te schieten of te falen, of u kunt heimelijk geloven dat u
er niet op kunt vertrouwen dat de toekomst het goed met u voor
heeft. Dit zijn sterk subjectieve gevoelens die een uiterst negatieve
houding weerspiegelen. U hebt dergelijke zelfdenigrerende stemmingen ongetwijfeld vaker ervaren in het verleden, en ze houden
waarschijnlijk verband met pijn en teleurstellingen in uw kindertijd. U moet wellicht objectief genoeg zijn om te erkennen dat u
uzelf onderschat en de onaangename dingen in de wereld overschat. Uw huidige gevoelens van gekwetstheid zijn misschien gerechtvaardigd, maar ze worden verergerd door de herinnering aan
oude wonden die misschien niet goed zijn genezen. Gevoelens van
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gekwetstheid of falen hebben momenteel waarschijnlijk een bijzonder grote invloed op uw levensvisie.
Wat er op dit moment ook gebeurd, het is belangrijk dat u zich niet
laat gaan in verbittering of zelfmedelijden, en dat u omstandigheden niet gebruikt als rechtvaardiging voor vergelding. Dat leidt
er alleen maar toe dat u zich nog ellendiger voelt en de constructieve mogelijkheden van deze tijd niet benut. De basis van uw
moeilijkheden wordt gevormd door het feit dat u verandert en
groeit, en uw emotionele behoeften en gewaarwordingen zijn daarom in conflict met stevig verankerde verdedigingsmechanismen en
diepgewortelde gevoelens van tekortschieten die u zult moeten
herkennen en loslaten zodat u een gelukkiger en bevredigender leven kunt leiden. Dat kan ook betekenen dat u relaties los moet
laten die op deze oude gedragspatronen waren gebaseerd, ook als
u met tegenzin moet toegeven dat dergelijke veranderingen nodig
zijn. Het verleden probeert u klein te krijgen, maar dat geeft u de
kans om een objectievere en meer filosofische houding aan te
nemen tegenover het leven, en om meer mededogen te ontwikkelen voor degenen die u misschien niet wilden kwetsen maar zelf
gevangen waren in de gebruikelijke problemen van het menszijn.
Welk uiterlijk onrecht of verlies ook de aanleiding vormt tot uw
gevoelens, probeer de dingen in perspectief te zien en onderzoek
uw reacties in plaats van blindelings te reageren. U zult veel over
uzelf leren en kunt heel wat emotioneel zware bagage achterlaten
die u zonder het te beseffen jaren hebt meegezeuld.

Ontmoetingen met het onvermijdelijke

prog. Venus Conjunct Pluto
Midden juli 2009
tot eind maart 2011

2005

2006

In deze periode kunnen bijzonder sterke emoties en verlangens
worden gewekt, en het is mogelijk dat u te maken krijgt met een
zeer indrukwekkende ommekeer in uw privé-leven. U kunt een
nieuwe relatie beginnen die zo intens is dat het haast iets bezetens
heeft of doet denken aan een beschikking van het lot, alsof het
"bedoeld" was dat u uw geliefde zou ontmoeten. Als u een bestaande relatie hebt, kunnen er problemen ontstaan omdat u zich
verscheurd voelt tussen een oude liefde en een nieuwe, en te
maken krijgt met de jaloezie en conflicten van de klassieke driehoeksverhouding. Het is ook mogelijk dat u in conflict raakt met
een partner die zelf verstrikt is in een dergelijke tweestrijd, of die
de relatie om andere redenen onhoudbaar vindt. Ook kunt u te
maken krijgen met een verlies of scheiding die niemands fout is,
maar waar u toch doorheen zult moeten, hoe moeilijk dat ook lijkt.
Wat de uiterlijke situatie ook is, u zult waarschijnlijk met een paar
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bijzonder hevige en soms verwarrende gevoelens te maken krijgen
die innerlijke diepten onthullen waarvan u het bestaan niet besefte.
U moet in deze periode misschien een paar belangrijke lessen
leren over loslaten, want al hebt u geen werkelijke controle over
de richting die uw gevoelens nemen, u moet waarschijnlijk wel
controle uitoefenen op de manier waarop u ze uitdrukt. In plaats
van te vechten tegen wat u voelt, moet u proberen te begrijpen wat
u werkelijk wilt. Misschien moet u leren omgaan met een aspect
van u dat primitiever en hartstochtelijker is dan u "beschaafd"
vindt of sociaal aanvaardbaar acht. U kunt momenteel een buitengewoon rijk sensueel en emotioneel leven hebben, en dat kan uw
begrip en aanvaarding van uzelf op bijzonder positieve manier
verdiepen. Maar u kunt ook een sterke behoefte hebben om de
mensen van wie u houdt te willen bezitten of te controleren. Dat is
hoogst onverstandig, want anderen voelen het altijd als ze overheerst of gemanipuleerd worden en zullen vroeg of laat in opstand
komen tegen dergelijke tactieken. Als u onbewust al enige tijd bezig bent met dergelijke manipulatie, is het moment waarop uw
partner, of u zelf, daartegen in verzet komt waarschijnlijk nabij.
Uw waarden kunnen een radicale verandering of transformatie ondergaan door wat u in de komende maanden ziet en ervaart. U
kunt zich diep bewust zijn van uw sensuele behoeften en meer
waardering hebben voor de erotische dimensies van liefde. De gebeurtenissen en ervaringen in deze periode kunnen u veel over
uzelf leren. Al kunt u tot dergelijke zelfkennis komen door toedoen van geliefden en zult u zich af en toe misschien erg machteloos voelen of de indruk hebben dat de dingen aan uw controle
ontsnappen, uiteindelijk is het uw eigen levensvisie, en de diepgang van uw begrip van de innerlijke wereld, die waarschijnlijk de
belangrijkste begunstigden zijn van het transformatieproces dat
zich in u voltrekt. U kunt in deze periode zeer extreme stemmingen hebben omdat u waarschijnlijk een grote verscheidenheid van
emoties zult ervaren. Maar uiteindelijk kan dat helpen om uw eigen diepere aard te onthullen. Het belangrijkste is dat u probeert
om integer en eerlijk om te gaan met wat er gebeurt. Manipulatie,
in welke vorm ook, kan zich pijnlijk tegen u keren, en elke wraaklustige of hatelijke reactie op iemand door wie u zich gekwetst of
verraden voelt, kan zich op onaangename manieren wreken. Als u
in staat bent om op ondubbelzinnige en eerlijke manier een ontdekkingstocht te maken naar uw eigen emoties, kunt u uit deze
periode tevoorschijn komen als een sterker en wijzer iemand met
meer diepgang.
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Gemakkelijk uitdrukken van gevoelens

prog. Maan Sextiel prog.
Ascendant
Begin oktober 2009
tot begin december 2009

Al merkt u misschien niet veel van de veranderingen die zich
momenteel in uw gevoelsleven voltrekken, ze voltrekken zich wel
degelijk, subtiel en geruisloos, maar bijzonder positief. Waarschijnlijk bent u in vrede met uzelf en kunt u daardoor uw gevoelens beter dan anders uiten aan anderen. Als gevolg daarvan
kunt u zich openstellen voor hun steun en hebt u dieper begrip
voor hun behoeften. Uw persoonlijk imago en uw emotionele behoeften werken op het moment harmonisch samen en daardoor
bent u waarschijnlijk zelfverzekerder en hebt er meer vertrouwen
in dat anderen u zullen waarderen en u zullen horen.
U merkt wellicht dat u gemoedsrust en zelfbeheersing kunt tonen
op manieren die u een goed gevoel geven over uzelf en ook voor
anderen aangenaam en opwindend zijn. Al zullen uw grotere emotionele openheid en vertrouwen vooral erg duidelijk zijn in uw
persoonlijke ontmoetingen en uw gevoelens over uw gezin en
thuisomgeving, ze kunnen ook uw beroepsleven en uw interactie
met collega’s en werkgevers ten goede komen. Waarschijnlijk
voelt u zich erg levendig, zowel emotioneel als lichamelijk, en
verlangt u naar nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Het is een
uitstekende tijd om te genieten van reizen en contact met verschillende omgevingen en culturen.

De inventaris opmaken

Saturnus Conjunct Saturnus
Eind oktober 2009
tot midden oktober 2010
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2006

U hebt een keerpunt bereikt in uw leven en het is tijd om terug te
blikken, de inventaris op te maken en na te denken over wat u in
de toekomst wilt opbouwen. Het is een uiterst belangrijke tijd en u
zult waarschijnlijk merken dat u die beter kunt begrijpen als u
terugkijkt naar ervaringen, gevoelens en omstandigheden ongeveer
veertien jaar geleden, toen de basis werd gelegd voor de persoon
die nu tevoorschijn komt. Al lijkt er misschien geen direct en
duidelijk verband te bestaan tussen toen en nu, let op de manier
waarop uitdagingen en problemen van toen vorm hebben gegeven
aan uw waarden en de manier waarop u momenteel met anderen
omgaat. In deze tijd kunt u ontdekken dat bepaalde onbewuste
angsten en verdedigingsmechanismen uit het verleden grenzen en
beperkingen in uw huidige leven hebben gecreëerd, innerlijk of
extern, die u moet loslaten of veranderen als u met vertrouwen de
toekomst tegemoet wilt gaan.
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Uw sterkste verdedigingsmechanismen en grootste kwetsbaarheid
liggen waarschijnlijk op het vlak van uw besef van eigenwaarde en
uw gevoel van innerlijke evenwichtigheid en zekerheid. Bezig zijn
met uw materiële zekerheid kan een afspiegeling zijn van diepe,
innerlijke onzekerheid over uw vermogen om door gebruik van uw
eigen talenten en mogelijkheden het hoofd te kunnen bieden aan
de wisselvalligheden van het leven. Maar gelijktijdig met het gevoel bedreigd te worden op de vlakken waar u zich het zwakst
voelt, kunt u in deze tijd ook ontdekken waar uw werkelijke innerlijke krachten en mogelijkheden liggen. Alles wat u hebt ondernomen om een sterk besef van zelfstandigheid op te bouwen zal nu
vrucht dragen, en u zult waarschijnlijk beloond worden voor uw
inspanningen. Maar als u hebt geprobeerd te ontsnappen aan de
fundamentele uitdaging van het leven om te leren op uzelf te vertrouwen zodat u eerlijker met anderen om kunt gaan, zult u ook de
verdiende beloning krijgen voor uw vlucht, in de vorm van
anderen die u laten vallen. Deze periode kan uiterst bevredigend
zijn of uiterst moeilijk of, wat waarschijnlijker is, een combinatie
van beide. De diepere betekenis van deze tijd schuilt in het feit dat
u in de diepste betekenis een nieuw niveau van volwassenheid bereikt en realistisch onder ogen moet zien wie u bent, wat u hebt
opgebouwd en wat u van het leven wilt.
Een heel belangrijke levenscyclus komt ten einde en een nieuwe
begint. Psychologisch bent u te vergelijken met een kind dat het
ouderlijk huis voor het eerst verlaat, en u hebt misschien behoefte
aan veranderingen in uw externe omstandigheden, uw baan,
partner, woning, zodat u in concrete vorm uiting kunt geven aan
het besef dat u een oud leven achterlaat. U bent bezig uit te
kristalliseren als individu, en als u deze uitdaging niet vrijwillig
aangaat kunt u daartoe worden gedwongen door anderen. Als u
zich hebt ontwikkeld tot iemand die leeft voor de verwachtingen
van anderen, en als u niet trouw bent gebleven aan uw eigen
diepste behoeften en waarden, zullen bepaalde structuren en
relaties in uw leven nu misschien beëindigd moeten worden. Als u
uzelf trouw bent gebleven, kunt u plezier scheppen in het fantastische besef dat uw leven een doel heeft en dat u iemand bent die
sterk, echt en waardevol is. Het belangrijkste is dat u uiterst eerlijk
bent tegen uzelf, vooral wat betreft de mate waarin uw inspanningen in het verleden waren afgestemd op plezier doen aan
anderen of op het verdienen van een veilige plek voor uzelf, door
emotioneel of materieel, of beide, afhankelijk van hen te zijn. Zie
het leven eerlijk onder ogen, snoei weg wat onecht of verkeerd
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voor u is, verstevig wat werkelijk bij u hoort, dan zult u de volgende cyclus beginnen als een beter, sterker en wijzer iemand.

De wil om te slagen

prog. Zon Sextiel Mars
Midden december 2009
tot begin januari 2012

Waarschijnlijk zult u in deze periode veel meer energie en initiatief hebben. Omdat het niet in excessieve mate is zullen de consequenties van al te veel impulsiviteit u vermoedelijk bespaard
blijven, al zult u evengoed geduld moeten oefenen en voorzichtig
moeten zijn, als tegenwicht voor een hevig verlangen om zo vlug
mogelijk te bereiken wat u wilt. Afgezien van het gevoel van
vitaliteit en lichamelijke kracht zult u waarschijnlijk ook een veel
duidelijker beeld hebben van bepaalde doelen en meer vertrouwen
hebben in uzelf en uw vermogen om die doelen te bereiken. Het
zou een uitstekende tijd zijn om iets nieuws te ondernemen dat
blijk geeft van initiatief en een originele manier van denken. Als u
verstrikt bent geraakt in een werksituatie waarin u anderen moest
gehoorzamen, is dit misschien het geschikte moment om uit te
zoeken hoe u meer vrijheid en gezag kunt verwerven, of zelfs om
voor uzelf te beginnen met een nieuwe zaak of creatieve activiteit.
Omdat uw intense energie waarschijnlijk in evenwicht wordt gehouden met een verstandig besef van persoonlijke waarden, zult u
waarschijnlijk bereiken wat u wilt zonder op veel tegenwerking te
stuiten, al gaat u nog zo vastbesloten uw eigen gang.
Op persoonlijker vlakken hebt u misschien het gevoel dat u meer
verantwoordelijkheid voor uw leven moet nemen, en uw wensen
en idealen moet doen gelden. U hebt waarschijnlijk een sterk besef
van eigen "recht", en bent er vermoedelijk van overtuigd dat uw
eigen behoeften en potentieel het net zo waard zijn om tot uitdrukking te worden gebracht en geleefd te worden als die van anderen.
U kunt grote bevrediging vinden in het ontwikkelen van uw uw
contactenkring, zowel sociaal als professioneel, gebaseerd op
echte gedeelde interesses en idealen in plaats van op nabijheid of
praktische belangen. Het zou goed zijn om iets constructiefs te ondernemen met de energie waarover u momenteel beschikt. Het kan
een periode zijn van grote mogelijkheden omdat u zich waarschijnlijk bijzonder vitaal en bijzonder voelt en in staat bent om
uw eigen leven te beheren. Ook uw emoties, hartstochten en seksuele gevoelens kunnen intenser zijn, en u wordt misschien aangetrokken tot een nieuwe relatie die levendiger en vitaler lijkt dan
alles wat u voorheen hebt ervaren. Dergelijke mogelijkheden
maken allemaal deel uit van een diepere verandering die zich innerlijk voltrekt: op een positieve en creatieve manier komen ener-
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gie en zelfvertrouwen vrij, die een sterke invloed zullen hebben op
de manier waarop u uw leven in de toekomst zult leven.

Uw wereldbeeld vernieuwen
Op het moment hebt u waarschijnlijk een sterke behoefte om uw
doelen zo te formuleren en verankeren dat ze uw materiële toekomst voor lange tijd vorm zullen geven. Het is waarschijnlijk niet
in de eerste plaats een behoefte om vooruit te plannen. U hebt vermoedelijk enige tijd nodig om te ontdekken waar u werkelijk in
gelooft en wat u wilt. Uw toekomstvisie is vermoedelijk veel realistischer en beter afgestemd op de wereld rond u, en u hebt waarschijnlijk steeds meer besef van zowel uw grenzen als uw mogelijkheden, en als gevolg daarvan zult u nu wellicht tot bepaalde
duidelijke keuzes moeten komen terwijl u in het verleden het gevoel had dat u een eindeloze reeks keuzemogelijkheden had om
mee te spelen. U zult waarschijnlijk onder ogen moeten zien op
welke vlakken uw overtuigingen en idealen niet langer houdbaar
zijn, of waar grootse verwachtingen getemperd moeten worden
met besef van wat u feitelijk in staat bent te volbrengen. U zult
wellicht ook uw wereldbeeld moeten herzien, vanuit een moreel,
religieus, politiek en maatschappelijk perspectief, zodat uw overtuigingen en geloof een werkelijke afspiegeling kunnen vormen
van de persoon die u bent geworden, en niet de expressie zijn van
andermans meningen of de gezichtspunten van degene die u
vroeger was maar nu niet meer bent. Het is belangrijk dat u goed
nadenkt en een diepere blik werpt op wat u motiveert in het leven
zodat u het beste kunt halen uit deze periode van metamorfose.

Saturnus Conjunct Jupiter
Eind december 2009
tot midden oktober 2010

U hebt altijd een hang gehad naar filosoferen over het leven, ook
als uw manier van leven of kring van contacten niet vatbaar zijn
voor dergelijke bespiegelingen. Maar in het verleden was u waarschijnlijk geneigd om heen en weer te schommelen tussen overdreven optimisme en overdreven pessimisme, en nu moet u een
evenwichtiger perspectief zien te vinden dat noch de mislukkingen
noch de successen overdrijft in vergelijking met hun werkelijke
belang. Uw neiging tot excessen wordt misschien geremd door
toenemend besef van de noodzaak om middelen te sparen, en zelfs
als het u financieel goed gaat, voelt u zich op het moment waarschijnlijk niet vrij om te genieten van wat u hebt. U kunt zich op
veel manieren beperkt of belemmerd voelen. Er lijken zich minder
kansen voor te doen, mensen lijken minder behulpzaam en u hebt
waarschijnlijk tegenstrijdige gevoelens over elke verplichting die
u aangaat. Maar u zult misschien ook ontdekken dat relaties en
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professionele contacten die in deze tijd ontstaan blijvende
elementen in uw leven zijn, die u helpen om duidelijk te bepalen
welke richting u kiest. Frustraties zult u waarschijnlijk met geduld
en welwillendheid moeten benaderen, want op het moment helpt
het niet om tegen hindernissen te vechten. De hindernissen zijn er
om een bepaalde reden, en u kunt veel leren over hoe u uw dromen
kunt afstemmen op de mogelijkheden die inderdaad voor u openstaan.
U moet ook leren om u te beheersen en om door te zetten, want
anders kan rusteloosheid ertoe leiden dat u vergissingen begaat die
de positieve dingen van deze tijd ondermijnen. U hebt misschien
het gevoel dat u een loodzware last draagt, op financieel gebied of
in uw privé-leven. Maar ergernis en ongeduld zijn waarschijnlijk
in belangrijke mate te wijten aan het feit dat u bent ontgroeid aan
een bepaalde manier om dingen te zien, en dat u zich nu bewuster
moet worden van uw doelen en waarden. Alles wat u in deze
periode overkomt kan u beter doen begrijpen welke waarde uw
dromen en doelen werkelijk voor u vertegenwoordigen. Als u op
het moment in staat bent tot een serieuzere houding tegenover het
leven kunt u daar enorm veel aan hebben. Het innerlijk vertrouwen
dat zorgvuldig nadenken brengt, kan u helpen om de basis te leggen voor groei en ontplooiing in de komende jaren. Probeer dieper
naar het leven te kijken, ook als u zich belemmerd voelt en genoeg
hebt van de bestaande toestand. Verveling kan het gevolg zijn van
het feit dat u in het afgelopen jaar zonder het te beseffen bent veranderd. Nu moet u zich bewust worden van deze veranderingen en
ze integreren in uw toekomstplannen. U zult misschien mensen en
situaties moeten loslaten die pasten bij een oud waardesysteem en
een oude levensbeschouwing. Waarschijnlijk zullen alleen de dingen die hun rol hebben vervuld uit uw leven verdwijnen en kunt u
voorwaarts gaan naar de toekomst als een veel sterker en wijzer
iemand die zekerder is van de zin van zijn of haar leven.

Veranderingen aan de basis

prog. Maan Conjunct Nadir
Eind februari 2010
tot eind april 2010

2005

2006

Uw huidige behoefte aan een basis en het gevoel ergens bij te
horen kan er voor zorgen dat u uw emotionele energie terugtrekt
uit de buitenwereld, en u hebt misschien het gevoel dat het juiste
moment daar is voor verandering van uw omgeving of de structuur
van uw gezins- of familierelaties. U kunt er diep naar verlangen
om u ergens anders te vestigen dan waar u nu bent en om een gevoel van continuïteit te ervaren met het verleden, met uw eigen
verleden, maar misschien ook in bredere historische zin. Het is een
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uitstekende periode om te verhuizen, of zelfs te emigreren als u dat
overweegt, omdat u zich waarschijnlijk onrustig voelt en behoefte
hebt aan een thuis dat uw veranderende emotionele behoeften
weerspiegelt. Daarom kunnen het verlaten van een basis en het
zoeken van een nieuwe basis samengaan, al kunt u een periode van
onzekerheid en wispelturigheid doormaken voor u zich gesetteld
voelt op een plek waarvan u weet dat u er werkelijk thuis hoort.
Deze behoeften kunnen in conflict raken met uw maatschappelijke
doelen en professionele belangen, aangezien uw persoonlijke behoeften momenteel waarschijnlijk voor gaan. Uw gewoonlijke tendens om de wereld tegemoet te treden met een verstandelijke en
objectieve houding zal waarschijnlijk ruimte moeten maken voor
een meer spirituele of mystieke benadering van het leven. U moet
misschien losbreken van een verstarde rol die u in de maatschappij
hebt gespeeld, door de ontdekking en ontwikkeling van een andere
kant van uw persoonlijkheid die het best tot uitdrukking komt in
uw privé-leven. Dromen van een volmaakte omgeving die u op het
emotionele vlak zou bevredigen, weerspiegelen waarschijnlijk een
aspect van uw persoonlijkheid dat beter moet worden geïntegreerd
zowel in uw beroeps- als privé-leven. Uw begrip van uw familieachtergrond en de relatie tussen uw ouders kan zich in deze
periode verdiepen en u helpen te zien hoe uw afkomst u heeft gevormd tot wat u bent geworden. Door deze gebieden te onderzoeken kunt u ook ontdekken wat u nu los moet laten zodat u vrij
bent om u verder te ontwikkelen dan de grenzen die door de
patronen van het verleden werden gesteld.

---

Hoofdstuk IV
Uw Generatiegroep
U bent een uniek en bijzonder individu, maar u maakt ook deel uit
van een grotere mensenkring met wie u dezelfde hoop, aspiraties
en behoeften deelt. Tussen deze twee uitersten - het individuele en
het collectieve -behoort u ook tot een bepaalde leeftijdsgroep die
verschilt van andere leeftijdsgroepen. De buitenplaneten, Uranus,
Neptunus en Pluto, duiden op de drie verschillende "generaties"
wat betreft respectievelijk vooruitstrevende visie, spirituele verlangens en de verbeeldingswereld, en het overlevingsinstinct. De
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algemeen bekende "generatiekloof" wordt niet alleen door verschillen in leeftijd veroorzaakt maar ook door de plaats van deze
belangrijke planeten op de individuele geboortehoroscoop. Uw
Uranus-generatie wordt gevormd door de mensen die werden geboren binnen de zeven jaar durende transit van Uranus door een
bepaald teken. Uw Neptunus-generatie wordt gevormd door de
mensen die werden geboren binnen de veertien jaar durende transit van Neptunus door een bepaald teken. En uw Pluto-generatie
bestaat uit de mensen die werden geboren binnen de periode van
achttien tot dertig jaar waarin Pluto, de buitenste planeet (met een
onregelmatige omloop), door een bepaald teken liep.

De generatie met Uranus in Schorpioen
Het teken Schorpioen houdt verband met hevige gevoelens en intense confrontaties die het leven transformeren, daarom betekent
het innoverende karakter van Uranus in dit teken voor u en uw generatie een enigszins onconventionele houding tegenover gevoelsbanden, seksualiteit en alles wat te maken heeft met de diepere
dimensies van menselijke interactie. U zult waarschijnlijk meer
dan uw deel aan emotionele beroering kennen in uw leven, in belangrijke mate door uw eigen toedoen, omdat u emotionele eentonigheid vermoedelijk saai en benauwend vindt. Zelfs als u erg verlangt naar evenwichtigheid en een prettig, vredig leven, deelt u
toch met anderen van uw leeftijdsgroep de sterke behoefte om de
essentie van het leven te ervaren en om zoveel mogelijk van de rijke mogelijkheden van het leven te proeven. Wees niet bang voor
verandering en intens emotionele confrontaties, zelfs pijnlijke
ervaringen zijn vermoedelijk erg verrijkend omdat u het meest levend bent als u intense gevoelens hebt. U deelt met uw Uranus-generatie de gave om emotionele waarheden zonder een spier te vertrekken onder ogen te zien, en hoe meer moed u kunt vinden om te
vertrouwen op deze sterke intuïtie voor ontmoetingen die vrij zijn
van sentimentaliteit of hypocrisie, hoe bevrijder u zich innerlijk
zult voelen en hoe dieper uw begrip van de mysteries van het leven zal zijn.
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Bepaalde idealen die u koestert worden nu misschien aan de kaak
gesteld en daardoor krijgt u de kans om in uw gedachten en overtuigingen het kaf van het koren te scheiden, zodat uw fundamentele waarden en aspiraties een betere basis kunnen vinden in zowel
uw hart als verstand. U deelt met uw Uranus-generatie bepaalde
ideeën over hoe de maatschappij en mensen zouden "moeten" zijn,
en al is deze visie misschien erg rooskleurig en positief, de kans is
groot dat u niet werkelijk rekening hebt gehouden met de complexiteit van de menselijke aard. Nu hebt u de gelegenheid om idealen en overtuigingen te combineren met meer begrip en medeleven voor uw medemensen, en dat kan een belangrijk evenwicht
betekenen dat u de mogelijkheid geeft om uw idealen constructiever te gebruiken in de wereld zoals die is. De uitdaging waarmee u
nu wordt geconfronteerd geldt voor uw hele leeftijdsgroep, en is
hoofdzakelijk een creatieve en positieve uitdaging. Neem de tijd
om na te denken over uw overtuigingen, vooral als ze betrekking
hebben op "rechten". Principes moeten misschien verzacht worden
door begrip en realisme, en het is waarschijnlijk ook nodig dat u
zich bewust bent van uw en andermans afhankelijkheid en verbondenheid met de mensheid als geheel. U zult misschien een paar
al te starre verwachtingen ten aanzien van anderen moeten loslaten, en moeten inzien dat kwetsbaarheid en verlangen een even
waardevolle en kostbare dimensie van de menselijke ziel vormen
als kracht en zelfstandigheid.

Neptunus Vierkant Uranus
Eind april 2008
tot begin februari 2011

U staat op een van die onopvallende maar belangrijke drempels
waarbij de afwezigheid van spectaculaire voorvallen kan misleiden tot de overtuiging dat er niet veel gebeurt. Maar er gebeurt
wél veel - vooral in verband met bevrijding van innerlijke energie
en verandering van uw wereldbeeld. U staat buitengewoon open
voor nieuwe ideeën en u hebt misschien een nieuw en buitengewoon sterk gevoel van verbondenheid met anderen van uw
Uranus-generatie die uw idealen en wereldbeeld delen. Idealen
zijn op het moment waarschijnlijk erg belangrijk voor u, en u bent
er vermoedelijk van overtuigd dat u in het leven een richting moet
kunnen volgen die uw idealen eer aandoet in plaats van eenvoudig
te werken om uw brood te verdienen. Uw blik is meer op de toekomst dan op het verleden gericht en u kunt de positieve energie
van deze periode benutten door na te denken over de vraag hoe u
zich op een of andere manier kunt inzetten voor het grotere geheel
en een bijdrage kunt leveren die niet alleen een afspiegeling vormt
van uw eigen idealen en overtuigingen maar ook van die van de
leeftijdsgroep waarvan u deel uitmaakt.
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... met Neptunus in Boogschutter
Neptunus liep tussen 1970 en 1984 door het teken Boogschutter en
u deelt met anderen die in deze jaren werden geboren een grootse
visie van een kosmos met een intelligente, zinvolle betekenis. Uw
generatie is in wezen een filosofische en spirituele generatie die
altijd probeert voorbij de grenzen van de stoffelijke werkelijkheid
te kijken naar de grote lijnen die uw individuele bestemming en
het uiteindelijke doel van de evolutie van het leven kunnen onthullen. Misschien bent u puur als individu meer pragmatisch ingesteld en wantrouwt u dergelijke ambitieuze visies, maar evengoed
deelt u met uw Neptunus-generatie de onuitwisbare overtuiging
dat niets zonder reden gebeurt, en dat alles gebruikt kan worden
als een kans om te leren en groeien. In de periode dat Neptunus
door Boogschutter liep werd er een nieuw tijdperk ingeluid wat
betreft spirituele groepen, verering, sektes en genootschappen, en
deze periode werd gekenmerkt door de sterke behoefte om alternatieve benaderingen van de werkelijkheid te onderzoeken en door
een diepe afkeer van de hypocriete kanten van veel conventioneel
religieuze instellingen. In alle mensen die tot uw Neptunus-generatie behoren schuilt iets van dat zoeken naar waarheid, en het is
goed mogelijk dat u deel uitmaakt van de pioniers die nieuwe vormen van verering zoeken en nieuwe interpretaties van wat we zien
als God. Neptunus vertegenwoordigt een fundamenteel verlangen
naar verlossing, en omdat al dergelijke dromen gedoemd zijn
enigszins te worden aangetast in deze vermoeide oude wereld,
krijgt u waarschijnlijk ook uw deel aan teleurstellingen te verwerken, met goeroes, spirituele paden en leerstellingen die voorgeven de enige waarheid te bezitten. Maar dat zal u er vermoedelijk
niet van afhouden om te blijven zoeken, want een van de grote
gaven van uw leeftijdsgroep is een onlesbare dorst naar onderzoeken, zowel intellectueel als spiritueel, waardoor u misschien
niet de hele waarheid zult vinden, maar wel een deel ervan, als u
daar hard en lang genoeg naar blijft zoeken.
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Een paar van uw diepst gekoesterde dromen kunnen in deze tijd in
vervulling gaan en een paar van uw meest verheven illusies
kunnen lek worden geprikt. Het is een tijd waarin u kunt leren om
onderscheid te maken tussen wat werkelijk mogelijk is en wat een
manier is om de uitdagingen van het echte leven te ontvluchten.
Laat grootmoedig los wat moet worden losgelaten. Als u merkt dat
u zich wat teleurgesteld voelt in bepaalde mensen, en meer in het
bijzonder in bepaalde spirituele, sociale of religieuze idealen die
ooit waar en mooi leken, zie dat dan als een ervaring en probeer de
lessen die u leert toe te passen. Maar al raakt u misschien bepaalde
illusies kwijt, u zult ook merken dat een aantal van uw diepste
waarden en aspiraties blijvend is en de leidraad vormt die u inspireert tot voorwaarts gaan in het leven. U bevindt zich op een
belangrijk overgangspunt dat u deelt met anderen van uw
Neptunus-generatie. Uw leeftijdsgroep wordt ertoe uitgedaagd elk individu in overeenstemming met zijn of haar eigen persoonlijkheid en situatie - om werkelijkheid van fantasiewereld te
scheiden en om haalbare doelen na te streven, en om dromen te
gebruiken als de drijvende kracht die talenten tot concrete
resultaten kan brengen.

Pluto Conjunct Neptunus
Eind december 2003
tot begin oktober 2006
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Neptunus Driehoek Pluto
Midden februari 2007
tot begin december 2009

Geleidelijk wordt u zich bewuster van uw innerlijke wereld. Al zal
deze verschuiving vermoedelijk geen weerklank vinden in een
spectaculaire gebeurtenis of een merkbare verandering in uw persoonlijkheid, evengoed bent u waarschijnlijk buitengewoon goed
in staat om uit de rijkdom van uw verbeeldingswereld te putten en
bent u zich bewust van de realiteit van hogere en diepere
dimensies van het leven. De visie van volmaaktheid die u deelt
met uw Neptunus-generatie wordt geactiveerd, en daardoor kunt u
sterke betrokkenheid voelen bij het lijden in de wereld. U vindt het
soms waarschijnlijk moeilijk om de hardere aspecten van de menselijke natuur te aanvaarden en u verlangt vermoedelijk naar een
wereld die geen conflicten, afgunst, hebzucht of boosaardigheid
kent. U kunt misschien niets veranderen aan de ontevredenheid die
voortspruit uit uw groeiend besef van het menselijk potentieel,
maar evengoed kunnen uw overtuigingen in deze periode duidelijker en dieper worden, en kunt u zich innerlijk doelgerichter en
meer verbonden met anderen voelen.
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Uranus Vierkant Neptunus
Begin april 2008
tot begin februari 2010
Dezelfde thema’s worden
benadrukt door:

Neptunus Vierkant Uranus
Eind april 2008
tot begin februari 2011

Er vinden innerlijk belangrijke verschuivingen plaats in de manier
waarop u de wereld ziet, en dat vereist waarschijnlijk eerlijke confrontatie met alle heimelijke fantasieën en dromen die in het verleden hebben geleid tot onrealistische verwachtingen ten aanzien
van uzelf en anderen. Nieuwe denkbeelden brengen u misschien
aan het twijfelen over diepe overtuigingen, en nieuwe contacten
kunnen u doen beseffen dat u mensen niet hebt gezien zoals ze
echt zijn. Hier kunt u veel profijt van hebben, ook al is er sprake
van enige teleurstelling, want u krijgt waarschijnlijk meer duidelijkheid over wat u werkelijk gelooft en wat het belangrijkst is in
uw innerlijke overtuigingen. U ontdekt misschien ook uw verwantschap met anderen van uw leeftijdsgroep, want iedereen van
uw Neptunus-generatie wordt er op het moment op dezelfde manier toe uitgedaagd om de aandacht te richten op hun dromen en
idealen, en om te verwezenlijken wat mogelijk is en om los te
laten wat niet haalbaar is in de werkelijkheid. Blijf open voor de
nieuwe denkbeelden die op uw weg komen en probeer het inzicht
dat u verwerft zowel in uw creatieve bezigheden als op het vlak
van uw innerlijke ontwikkeling te benutten.

... en met Pluto in Weegschaal
Pluto liep van 1971 tot 1984 door het teken Weegschaal, en u behoort tot de mensen die geboren zijn met Pluto in dit hoogst idealistische, esthetisch gevoelige en beschaafde teken. U bent een
uniek individu met een persoonlijke geboortehoroscoop en uw reacties zijn misschien vaak hoogst subjectief en persoonlijk, maar
toch betekent deze positie van Pluto dat u op het elementaire
niveau van overleven bepaalde reactiepatronen deelt met anderen
van uw generatiegroep, waardoor u verlangt naar een wereld waarin evenwichtigheid, inschikkelijkheid, aanpassing en samenwerking de krachten van de chaos op afstand houden en de meer
primitieve kanten van de menselijke natuur temmen. Hoe u er persoonlijke ook over denkt, u bent zich er diep, intuïtief van bewust
dat sociale regels en beschaafd gedrag de enige manier vormen om
te zorgen dat mensen fatsoenlijke, vredige levens leiden, en dit
idealisme betekent dat u zich vaak ongelukkig en ontevreden kunt
voelen over bepaalde menselijke interacties die doorgaans als normaal en correct worden beschouwd. Vooral relaties vormen waarschijnlijk een belangrijk onderwerp voor u, omdat u diepe idealen
koestert over hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan, en
omdat u niet gemakkelijk schippert met deze idealen. U hebt misschien een visie van een ander soort huwelijk, een ander soort gezinsstructuur, een ander soort maatschappelijk bestel waarin
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samenwerking in plaats van hiërarchie het dominante thema
vormt. Uw generatie is er een die veel oude maatschappelijke en
seksuele rolpatronen kan hervormen, door meer gelijkheid en
rechtvaardigheid te eisen in zowel uw privé-leven als in de buitenwereld. Wat uw persoonlijke standpunten en behoeften ook zijn,
uw diepste overlevingsreacties houden verband met de behoefte
aan orde en beschaafde menselijke interactie, zelfs ten koste van
persoonlijke voldoening. Het is mogelijk dat uw generatie er veel
aan bijdraagt om dit op een globaal niveau te begunstigen.
Er voltrekt zich innerlijk een langzame, diepe maar belangrijke
verandering waardoor u zich beter bewust kunt worden van uw instinctieve driften en de fundamentele drijfveren die u uw kracht en
levensenergie geven. Al zal deze verandering waarschijnlijk niet
worden veroorzaakt door een externe crisis, evengoed beseft u vermoedelijk beter wat u nodig hebt om het gevoel te hebben dat u
het leven aankunt, en bent u zich meer bewust van de essentiële
krachten die u altijd door moeilijke tijden heen zullen dragen. Dit
groeiende besef is iets dat ook geldt voor anderen van uw Plutogeneratie, want in feite put u uit een bron die u deelt met deze generatie. Er zijn bepaalde gedragslijnen, die verband houden met
uw vertrouwen in uw eigen capaciteit tot overleven, die u tot uitdrukking moet brengen en van anderen moet eisen om het gevoel
te hebben dat u voorwaarts kunt gaan in het leven. Het verrast u
misschien hoe sterk u zich in bepaalde situaties kunt voelen, vooral als u in uw meest fundamentele driften door anderen worden
bedreigd of geblokkeerd. Deze zelfkennis kan u veel helpen, vooral als u zich nog niet eerder bewust was van dit diepere niveau van
uw emotionele natuur. Probeer recht te doen aan wat u innerlijk
ontdekt, ook als dat betekent dat uw gewoonlijke beeld van het
soort iemand dat u bent moet worden veranderd.

Pluto Sextiel Pluto
Midden maart 2003
tot begin december 2005

Emotioneel bloeit u waarschijnlijk op een subtiele manier open en
bent daarom buitengewoon begripvol en medelevend tegenover
anderen. U voelt zich waarschijnlijk diep verbonden met de mensheid en met menselijke problemen. Net als in uw Pluto-generatiegenoten wordt ook in u het instinct tot zelfbehoud geprikkeld.
Deze elementaire drang wordt gelijktijdig echter ook fijnzinniger
en zachtmoediger, zodat u waarschijnlijk gevoeliger bent voor
anderen en meer oog hebt voor het bredere patroon van de menselijke ontwikkeling. In plaats van moeilijke situaties te benaderen
met uw eigen emotionele of materiële zelfbehoud in gedachten,
bent u waarschijnlijk meer bezig met het zelfbehoud en de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Dit subtiele proces staat
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waarschijnlijk los van externe gebeurtenissen maar u deelt het met
anderen van uw leeftijdsgroep. In feite betekent het dat uw inzichten en idealen duidelijker worden en dat u zich beter bewust
bent van de verborgen innerlijke bron waar u misschien altijd,
zonder het te beseffen, afhankelijk van bent geweest. Psychologisch inzicht komt op het moment waarschijnlijk bijna als vanzelf,
en dat kan uw kennis van de menselijke natuur verdiepen en ervoor zorgen dat u zich beter in anderen kunt inleven en dat u meer
begrip hebt voor andermans, en uw eigen, verborgen beweegredenen.

---

CONCLUSIE
"Geen mens is een eiland," schreef de Engelse dichter John
Donne, en de planetaire configuraties zullen in de komende jaren
getuigen van deze diepe waarheid. We leven in een periode waarin
onze relatie tot elkaar, als deel van de mensenfamilie, ons beeld
van de werkelijkheid verandert en de basis legt waarop de komende generaties het leven op een meer globale en veelzijdige manier kunnen zien dan ooit tevoren. Elke geboorte gaat gepaard met
enige strijd en pijn, en alleen iemand die bijzonder naïef is kan de
stelling huldigen dat belangrijke veranderingen in spirituele,
maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke domeinen,
zoals we nu ervaren, zich probleemloos en zonder pijn of offers
kunnen voltrekken. We zijn echter geen "pionnen op het schaakbord van de goden". Het is aan ieder individu om de astrologische
configuraties van de 21e eeuw te begrijpen, en om zo bewust en
constructief mogelijk te werken met wat ze symboliseren. Geen
enkel planetair aspect is wezenlijk "slecht". Zelfs de aspecten die
duiden op een periode van persoonlijke twijfel en conflicten
kunnen positieve resultaten opleveren die het leven verrijken.
Het samenvallen van de verschuiving van een astrologisch tijdperk
met het begin van een nieuw millennium in de menselijke tijdrekening confronteerde en confronteert ieder van ons met enorme uitdagingen. In het ergste geval zullen we waarschijnlijk doen wat
mensen altijd hebben gedaan - onze redding zoeken in buiten onszelf gelegen politiek of spiritueel gezag, anderen de schuld geven
van onze moeilijkheden en weigeren om de verantwoordelijkheid
te nemen voor onze persoonlijke keuzes en dilemma’s. In het beste
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geval kunnen we ons voordeel doen met de transits van de langzame planeten door onze levensvisie te verbreden, ons bewust te
worden van het grotere geheel waarvan ieder van ons deel uitmaakt en om persoonlijk de best mogelijke bijdrage te leveren aan
deze grotere menselijke eenheid. "Verbeter de wereld, begin bij
jezelf", dat wil zeggen innerlijk. Verandering begint ook innerlijk,
en gehoor geven aan de dynamische geest van deze tijden betekent, vóór alles, dat ieder deze dynamische geest in zijn of haar
eigen leven op zijn of haar eigen manier beleeft, in overeenstemming met de eigen hoogste waarden. Als ieder van ons dit zelfs
maar een klein beetje doet, zullen er reuzenschreden worden gezet
op de weg van de menselijke vooruitgang die door de huidige
planetaire bewegingen wordt gesymboliseerd.
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BIJLAGE
Wat er in uw omgeving gebeurt
De veranderingen die zich rondom en innerlijk voordoen zullen waarschijnlijk ook specifieke gevolgen hebben voor het land waarin u momenteel verblijft, en al bent u misschien niet direct betrokken bij deze veranderingen, evengoed kunnen ze subtiele invloed op u hebben.
De informatie over de nationale horoscopen, tot voor kort inbegrepen in de gedrukte versies van
Perspectieven op Langere Termijn, is nu beschikbaar op de website van Astrodienst:
http://www.astro.com/nat/nat_h.htm

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
"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. De horoscoop Beroep en Bestemming is erg nuttig voor het plannen en ontwikkelen van
uw professionele loopbaan. Voor dieper inzicht in uw relaties kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden. En om een beter beeld te krijgen van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van
uw eigen kindertijd, kunt u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.
Een meer gedetailleerde analyse van uw persoonlijke vooruitzichten en innerlijke thema’s voor een
periode van 12 maanden vindt u in De Jaarhoroscoop. Dit rapport bevat gedeeltelijk dezelfde tekst
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die u aantreft in hoofdstuk III van de Perspectieven op Langere Termijn, maar omdat het zich
slechts op een jaar richt, is het veel gedetailleerder.
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 services die worden geboden door de op de voorpagina van dit rapport vermelde
website. U kunt ook op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene" zoeken.

Technische Informatie
Voor het samenstellen van uw Perspectieven op Langere Termijn zijn de volgende astrologische
factoren in beschouwing genomen:
- de transits van Uranus, Neptunus en Pluto door de tekens en huizen, en hun belangrijkste aspecten
met de geboortehoroscoop,
- de majeure progressieve aspecten van de Zon, de Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius,
Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- de transits van Saturnus die van belang zijn voor de innerlijke ontwikkeling,
- de transits van de buitenplaneten over typische generatieconfiguraties.
Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen.
Omdat de Perspectieven op Langere Termijn een periode van zes jaar beslaan, zijn alleen de belangrijkste sterrenbeelden opgenomen in dit rapport, alleen degene die geselecteerd werden volgens het
interpretatiemodel van Liz Greene. Anders - met een meer gedetailleerde duiding zoals bijvoorbeeld
in de Jaarhoroscoop - zou het rapport 200 bladzijden lang zijn en uiteindelijk meer verwarrend dan
verhelderend zijn. Net als in al het werk van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt. In hoofdstuk III is gedeeltelijk dezelfde tekst gebruikt als in de Jaarhoroscoop, alle andere
tekst is uniek voor de Perspectieven op Langere Termijn.

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 progressie wordt gegeven.
Een transitlijn begint op het moment dat een bewegende planeet voor het eerst binnen de orb van
een geboorteplaneet komt, en eindigt wanneer de bewegende planeet de orb verlaat en daar niet in
terugkeert (tot de volgende complete cyclus). Als de planeet zich binnen de orb bevindt, bestaat de
transitlijn uit een ononderbroken lijn. Een planeet kan de orb verlaten en daar later in terugkeren.
Gedurende deze tijd 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
moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ’ boven de transitlijn.
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