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Inleiding

Uw persoonlijke horoscoopdagboek

HET PERSOONLIJKE HOROSCOOPDAGBOEK is een recentelijk ontwikkelde
astrologische gids voor alledag. Het bevat alle belangrijke persoonlijke transits
voor een bepaald jaar, en biedt een makkelijk te lezen interpretatie in begrijpelijke
taal zonder dat daarvoor enige astrologische kennis nodig is. Daarbij geeft het veel
boeiende en gedetailleerde informatie voor astrologen, en voor ieder die zich ver-
der in het onderwerp wil verdiepen. Door zijn handzame afmetingen en handige
spiraalbinding is het dagboek makkelijk overal mee naar toe te nemen.

INHOUD VAN HET PERSOONLIJKE HOROSCOOPDAGBOEK:
- Inleiding (deze bladzijde)
- De planeetstanden in uw geboortehoroscoop (volgende bladzijde).
- Alle langdurende transits getoond in een grafische tabel (bladzijde daarna).
- Het eigenlijke dagboekgedeelte met de interpretaties voor elke dag, twee dagen
    per bladzijde.
- Een volledige astrologische efemeride voor de opgegeven periode, ofwel een ta-
    bel met de dagelijkse planeetstanden.
- Een bijlage van vier bladzijden met extra toelichtingen.
- Een index voor het opzoeken van de datums waarop de betreffende transits
    worden besproken.
- Een bestelformulier om gemakkelijk per post of per fax een vervolg-dagboek,
    aansluitend op uw huidige, te kunnen bestellen (laatste bladzijde uitknippen).

HET ONDERWERP VAN DE DAG:
- Voor elke dag wordt een interpretatie van uw stemming en situatie gegeven vol-
    gens een geselecteerde transit naar uw geboortehoroscoop.
- Verwijzingen naar belangrijke langetermijninvloeden die de moeite van het op-
    zoeken waard zijn.
- Een illustratie ter bespiegeling en overdenking.
- Een staafdiagram dat de duur van de besproken transit laat zien.
- Een chronologische tabel met alle dagelijkse transits naar uw geboortehoroscoop
    met de tijd van het exact zijn van elke transit. De in de tekst besproken transit is
    daarin onderstreept.
- De maanfasen en de positie van de Maan in de dierenriem. Volle Maan en
    Nieuwe Maan staan bovenaan de betreffende bladzijde aangegeven.
- De overgang van de Zon naar een nieuw dierenriemteken.
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Astrologische gegevens voor het Horoscoopdagboek

Tenzin Gyatso  (manlijk)
geb. op zat. 6 juli 1935 tijd 04:38   UT 21-53-12
in  Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA lengte 101E12    breedte 36N32

A Zon Kreeft 12d55'34 in huis 1  (Placidus)
B Maan Maagd 9f45'03 in huis 3   `  56°49
C Mercurius Tweelingen 25c31'10 in huis 12
D Venus Leeuw 28e14'37 in huis 3
E Mars Weegschaal 18g16'18 in huis 4
F Jupiter Schorpioen 13h28'20 in huis 5
G Saturnus Vissen 10l03'20 in huis 9
O Uranus Stier 4b58'16 in huis 11
I Neptunus Maagd 12f16'48 in huis 3
J Pluto Kreeft 25d15'47 in huis 1
K Maansknoop Steenbok 22j24'25 in huis 7
N Cheiron Tweelingen 12c58'21 in huis 12

Ascendant Kreeft 9d58'49 Descendant Steenbok 9j58'49
2de Huis Leeuw 0e41'12 8ste Huis Waterman 0k41'12
3de Huis Leeuw 23e35'35 9de Huis Waterman 23k35'35
Imum Coeli Maagd 21f47'31 Medium Coeli Vissen 21l47'31
5de Huis Weegschaal 27g01'03 11de Huis Ram 27a01'03
6de Huis Boogschutter 5i31'46 12de Huis Tweelingen 5c31'46

Tekens van de Dierenriem
a Ram e Leeuw i Boogschutter
b Stier f Maagd j Steenbok
c Tweelingen g Weegschaal k Waterman
d Kreeft h Schorpioen l Vissen

Aspectsymbolen
m 0° Conjunctie
n 180° Oppositie
o 90° Vierkant
p 120° Driehoek
q 60° Sextiel

Andere symbolen
< Nieuwe Maan = Eerste kwartier van de Maan z Zonsverduistering
> Volle Maan ? Laatste kwartier van de Maan{ Maansverduistering
afh Maan afhoudend ` maanfase tijdens de geboorte

De in het dagboek vermelde tijden zijn volgens de tijdzone van:
Dharmsala INDIA
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Overzicht van uw langdurende transits

Okt.
2010

Nov. Dec. Jan.
2011

Feb. Maart Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

CoT 5.1.11

« NnD 7.1.11

CnC 9.1.11

CpD 11.1.11

« »InD 11.2.11

FoQ 9.3.11

CnE 21.3.11

FqN 23.3.11

FoA 25.3.11

GpN 10.4.11

GoA 12.4.11

FnE 13.4.11

CqN 21.4.11

CoA 22.4.11

»NqO 28.4.11

CoJ 12.5.11

FoJ 14.5.11

FqC 15.5.11

»FmO 1.7.11

CqC 21.7.11

CmD 25.7.11

»FpB 13.8.11

»FqQ 15.8.11

»FqG 27.8.11

«JpO 29.8.11

GmE 28.9.11

CqE 19.11.11

»EpO 21.11.11

»GoJ 26.11.11

»GpC 27.11.11

»EmB 1.12.11

»EnG 2.12.11

CnN 3.12.11

»EmI 8.12.11

»EqF 11.12.11

CoB 23.12.11

CoG 24.12.11

»GqD 29.12.11

Okt.
2010

Nov. Dec. Jan.
2011

Feb. Maart Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

De interpretation van bovenstaande transits is onder de betreffende datum 
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Zaterdag 1 jan. 2011
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AH 7 00:15 BH 6 16:43 BoD03:44

Bafhh01:27 Bi06:51

Afrekenen

De kans op moeilijkheden met anderen
is vandaag groot; door de druk der om-
standigheden zult u nauwere contacten
met   uw   medemensen   hebben   dan
meestal het geval is. U zult gedwongen
worden  samen  te  werken!  Er  blijft  u
geen andere keus. Aangezien u de con-
frontatie niet kunt vermijden, dreigen er

vandaag  vele  moeilijkheden.  Toch  is
het  beter  dat  alle  problemen  op  tafel
komen; wellicht geeft dit u de kans de
lucht  te  zuiveren.  Blijf  vandaag  niet
alleen,  u  zult  er  weinig  verder  door
komen. Zelfs als uw enige ontmoeting
onplezierig verloopt, zult u daar op de
lange  duur  nog  profijt  van  trekken.
Trekt u zich terug, dan geeft u daarmee
het initiatief uit handen; uw omgeving,
waarover  u  weinig  of  geen  controle
hebt, neemt die dan over, terwijl u de
confrontatie toch niet kunt ontlopen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Zondag 2 jan. 2011
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Een dwangmatig karakter

Deze transit intensiveert de gevoelsui-
tingen  en  daarmee  de  verbintenis.  U
bent zich vandaag diep bewust van uw
liefde voor uw partner en u zult dit te-
vens  kunnen  uiten.  Ook  de  seksuele
verlangens zijn groot doch zij vormen
een onderdeel van het algehele patroon.
Een  nieuwe  verbintenis  die  nu  wordt
gesloten, zal zeer intens zijn. U voelt
zich  magisch  en  onweerstaanbaar  tot
elkaar   aangetrokken.   De   ander   res-
pecteert iets binnenin u dat zich slechts

via een liefdesrelatie kan manifesteren.
Het is echt uw eigen geestkracht welke
u  thans  ervaart.  Zo'n  verbintenis  kan
uitstekend  zijn,  alhoewel  het  dwang-
matige  karakter  wat  afgezwakt  moet
zijn voordat de relatie een kans krijgt
blijvend te worden.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Maandag 3 jan. 2011
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BpD09:55 BpO22:20 Bafhi07:38
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Een kritiek moment

Deze transit geeft de periode aan waarin
alles culmineert. Dit is de tijd waarin u
moet trachten uw zaken tot een climax
te brengen; verwacht hierbij echter niet
de  tegenstand  van  anderen  te  kunnen
ontlopen    -    zij    kunnen    ambities
koesteren  die  in  conflict  zijn  met  de
uwe. Zelfs met de zaken die wel goed
zijn  gegaan  en  die  ook  nu  tot  een

climax komen, hebt u het kritieke punt
nog niet achter u. U kunt iets hebben
bereikt, maar deze verworvenheden in
te passen in uw leven en ze te benutten
voor uw menselijke groei is iets anders.
Op verschillende vlakken hebt u uw le-
ven  opgebouwd  en  georganiseerd;  in
deze periode ervaart u daarvan de con-
sequenties en merkt u de invloed daar-
van op uw leven. U bent nog steeds in
staat  zelf  te  beslissen  hoe  u  dit  alles
wenst te benutten.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Dinsdag 4 jan. 2011
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AqF10:27 BnQ07:40 BnA13:11

BpB07:15 BH 7 07:40 BpI11:59

BqG07:49 BqF14:13 BoE23:16

<z13°39j14:33

<Nieuwe Maan
zZonsverduistering (p)

Het volledige plaatje

Deze dag is uitstekend geschikt om met
vrienden door te brengen. U wilt dol-
graag betrokken zijn bij iets wat groot-
schaliger  is  dan  uzelf  alleen;  u  wilt
deelnemen aan groepsactiviteiten. Van-
daag   kunt   u   zeer   harmonisch   met
anderen  samenwerken;  u  ziet  dat  het

functioneren binnen een groep uw wel-
zijn vergroot. Dit is een goed moment
om op uw leven terug te zien en uw
doelstellingen en idealen aan een onder-
zoek te onderwerpen. Deze transit geeft
u wellicht een sterk idealistisch gevoel,
maar  in  plaats  van  aan  te  nemen  dat
alles wel prima zal verlopen, moet u uw
plannen  goed  voorbereiden  en  bij  de
uitvoering  ervan  zorgvuldig  te  werk
gaan. U bent tevens in staat al de losse
eindjes   in   uw   leven   aan   elkaar   te
knopen tot één begrijpelijk geheel.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Een heldere kijk" (5.1.11) 
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Woensdag 5 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

«

CoT06:07 EqT15:23 BnJ12:33

BH 8 22:57 BqT05:56 Bafhj17:45

Bk21:38

Een heldere kijk

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een uitstekende dag voor het uitvoeren
van  reeds  eerder  gemaakte  plannen,
voor  het  nemen  van  beslissingen  en
voor   het   bespreken   van   belangrijke
zaken. Er schuilt echter één gevaar in
deze  transit:  u  hoort  de  opinies  van
anderen wel aan, doch u neemt ze niet
ter  harte.  Het  is  niet  voldoende  met
nieuwe ideeën te spelen: u moet ze in
uw denkpatroon opnemen. Wees niet zo
overtuigd  van  uw  eigen  gelijk  dat  u
geen  oog  meer  hebt  voor  dat  van
anderen. Bent u zich bewust van de ge-

varen  die  aan  dit  aspect  kleven,  dan
kunt u buitengewoon vruchtbaar werk
verrichten en veel baat van deze transit
hebben. Blijf objectief, heb niet alleen
oog voor uw eigen noden en behoeften
doch tevens voor die van anderen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Donderdag 6 jan. 2011
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Doe niets

Hoewel  dit  over  het  algemeen  een
vriendelijk  en  ontspannend  aspect  is,
kan het onder bepaalde omstandigheden
spanningen   veroorzaken   binnen   een
relatie: men wordt geconfronteerd met
de vraag of de basis van de verbintenis
wel solide is. Misschien ontstaat er een
situatie waarin uw individualiteit op de

proef wordt gesteld. Deze transit neigt
eerder  tot  toegeven  en  compromissen
sluiten, dan tot het opkomen voor rech-
ten  en  overtuigingen.  Vandaag  is  het
mogelijk dat iemand misbruik van deze
instelling  maakt.  Dit  is  niet  wereld-
schokkend, maar toch iets wat u in uw
omgang met anderen in gedachten dient
te houden. U hebt weinig energie; niet
dat u zich ronduit belabberd voelt, maar
u  zou  eigenlijk  het  liefst  niets  doen.
Aangezien u het niet met uw hart doet,
zal uw werk wat slordig zijn.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Een heldere kijk" (5.1.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 8 

Vrijdag 7 jan. 2011

Ok
10

No De Ja
11

Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De
«

NnD BpE09:11 BH 9 19:42
BpC23:32 Di18:00

Wees vastberaden ***

Werkzaam gedurende vele maanden: In
deze periode wilt u van het leven genie-
ten: iets moois kopen, plezier hebben,
sensuele  ervaringen  opdoen.   Tegelij-
kertijd bent u bang teveel van uzelf te
laten zien: de kleren vindt u mooi, maar
u bent bang dat ze u niet staan.  U zou
de tijd van uw leven kunnen hebben,
maar om een of andere reden durft u
niet te laten merken dat u plezier hebt; u
kunt een bijzondere lichamelijke erva-
ring hebben, maar u deinst ervoor terug
en meent uw naaktheid te moeten be-

dekken.

Om  niet  aan  die  spanning  te  hoeven
worden blootgesteld, gaat u voor uzelf
op  de  vlucht.   Of  misschien  geeft  u
maar halfslachtig aan uw impulsen toe,
zodat u uiteindelijk ook maar de helft
krijgt  van  wat  u  eigenlijk  wilde.   Zo
wordt u ontevreden met uzelf en kwets-
baar.  Of u wacht op een gelegenheid
dat  uw  ontevredenheid  en  kwetsbaar-

heid worden opgemerkt, waarna u zich
nog dieper geraakt kunt terugtrekken.

Dit tijdsgewricht kan u onthullen waar
uw werkelijke problemen liggen, en dat
is de erkenning van uw verlangens en
het zich volledig verliezen in bepaalde
ervaringen.   U  zult  misschien  beamen
dat dit te maken heeft met gevoelens
van onzekerheid en van tekortschieten.
Bijna iedereen krijgt zulke ervaringen,
die  diepe  wonden  kunnen  slaan  en
moeilijk in de vergetelheid raken, ook
al worden ze later verdrongen en ver-
vangen door andere zaken.

Alvorens  uw  wensen  vervuld  kunnen
worden, moet u eerst over de angst voor
die oude pijn en de dreiging van een
nieuwe kwetsuur heen zijn.  En dat kan
alleen door u bewust te worden welke
ervaringen  u  eigenlijk  vermijdt.   Pas
daarna kunt u besluiten die ervaringen
te delen met iemand die, begripsvol en
warmvoelend,   u   niet   opnieuw   zal
kwetsen.
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Zaterdag 8 jan. 2011
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Veel energie

U hebt veel energie, misschien wel te
veel. Raak niet geïrriteerd of verlies uw
geduld  niet  wanneer  de  zaken  anders
uitpakken  dan  u  had  gewild.  Neem
slechts wanneer de situatie dat vereist,
het heft in handen en niet wanneer u
daar zin in hebt. Pas tevens op voor zin-
loze conflicten met anderen, conflicten
die overigens niet door u ontketend be-
hoeven te zijn. Vandaag moet u vooral
conflicten    met    gezagsdragers    ver-
mijden.  Zijn  uw  bezwaren  gegrond,
breng ze dan op tafel, maar houd wel
rekening met een zekere mate van vij-
andigheid. Zorg er ook voor dat de toon

waarop  u  de  dingen  te  berde  brengt,
deze vijandigheid niet aanwakkert. Zie
op het fysieke vlak een uitlaat voor uw
energie te vinden.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Zondag 9 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

«

CnC14:28 AoE03:26 BmG04:36

BnI09:04 BoN10:28 BpQ04:27

BpA10:22 BpF11:29 BnB03:59

B`15:48

Verbale argumenten

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit  aspect  is  zowel  gunstig  voor  het
zich bezighouden met het verleden, als
wel voor het maken van plannen wat
betreft de toekomst. U doet er echter
beter aan zich vandaag onder de men-
sen te begeven, daar u meer voordeel
zult hebben van contacten met anderen
dan van eenzame overpeinzingen. Spui
vandaag   uw   ideeën   en   let   op   wat
anderen  daarvan  vinden.  Met  hun  re-
acties kunt u uw voordeel doen. Houd
niet zo krampachtig aan uw eigen visie
vast, dat u voortdurend in de verdedi-
ging bent. Dat maakt u star, terwijl het
juist  zo  bitter  nodig  is  dat  u  flexibel

bent.  Zelfs  indien  u  vandaag  in  een
woordenwisseling raakt betrokken, zie
dit dan als een gebeuren dat uw opvat-
tingen moet testen en wees zo nodig be-
reid uw ideeën te herzien.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Maandag 10 jan. 2011
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Grote tegenwerking **

U streeft vooruit te komen en bent be-
reid daar hard voor te werken. Dit as-
pect kan uitmonden in succes, maar ook
betekenen dat de tegenwerking zo groot
is dat u wel gedwongen bent ermee op
te houden. Wilt u macht over anderen

verwerven, wees dan heel voorzichtig:
u  kunt  in  een  positie  terecht  komen
waarin iedereen zich tegen u keert. U
beschikt over enorme energie die u op
positieve wijze dient in te zetten om de
juiste veranderingen in uzelf en uw om-
geving aan te brengen. Tracht u deze
gevoelens in uzelf te onderdrukken, dan
kunt  u  de  dupe  worden  van  dezelfde
kracht in anderen. In extreme situaties
kan   dit   aspect   tot   gewelddadigheid
leiden.   Vermijd   daarom   gevaarlijke
situaties en onbetrouwbare mensen.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Verbale argumenten" (9.1.11) 

Dinsdag 11 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

«

CpD BoQ17:04 BoA23:00

BqN23:06

Iets liefs zeggen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een   bijzonder   aangename   transit:   u
koestert  opbouwende  en  vriendelijke
gevoelens ten aanzien van een ieder die
u tegenkomt. U wilt alles zo graag pret-
tig  houden  dat  u  niets  zegt  wat  de
harmonie zou kunnen verstoren, u bent
gevoelig  en  sensitief.  Een  goede  dag
voor het aanknopen van nieuwe betrek-
kingen: de mensen zien u van uw beste
kant. Wilt u iemand iets heel liefs zeg-
gen, doe het dan nu. Natuurlijk is dit

een uitgelezen dag om met iemand te
praten over uw gevoelens van liefde en
vriendschap - dat zal u makkelijker af-
gaan  dan  gewoonlijk.  U  zult  daarbij
geen last hebben van verlegenheid of
gêne. Vandaag neemt u het leven niet
zo zwaar: geniet dus zoveel mogelijk.
Het zal u zelfs moeite kosten de zaken
ernstig te nemen.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Woensdag 12 jan. 2011
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Welwillendheid

Vandaag zult u al uw aandacht besteden
om, op welke wijze dan ook, vooruit te
komen. U voelt zich sterk en wilskrach-
tig  en  bent  vol  zelfvertrouwen.  De
relatie  met  uw  meerderen  is  goed  en
wellicht zijn ze u terwille. Desondanks
hebt  u  vandaag  niet  het  gevoel  van
anderen afhankelijk te zijn en boven-
dien  haakt  u  niet  naar  erkenning.  In
plaats daarvan geeft het u voldoening te
weten wat u waard bent. U werkt rustig
en zorgvuldig en hebt geen enkele be-
hoefte uw kunnen te demonstreren. U
hebt een juist inzicht in uzelf en de in-
nerlijke rust die meestal met deze tran-
sit gepaard gaat, maakt dat u daarbij het
hoofd  koel  weet  te  houden.  Uw  per-
soonlijk en huiselijk leven zullen baat
vinden bij dit aspect: u koppelt uw in-
dividuele krachten aan een zeker ver-

antwoordelijkheidsgevoel,    waarbij    u
beseft dat uw vooruitgang niet ten koste
van de uwen hoeft te gaan.
langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Iets liefs zeggen" (11.1.11) 

Donderdag 13 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

DH 6 03:04 BmO18:54 BH 11 03:12
BpD05:38 BqC00:14 Bafha08:17

Bb09:07 Cj16:55

Stilzwijgende overeenkomsten

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze tijd zult u uw behoefte aan af-
leiding wat moeten onderdrukken en u
bezighouden met de eisen die het hier
en nu aan u stelt. In uw relaties kunt u
met moeilijkheden te maken krijgen die
zich  nog  niet  eerder  hebben  voorge-
daan. Die problemen komen soms voort
uit  stilzwijgende  overeenkomsten  die
niet    duidelijk    waren    voor    beide
partners. Een goede tijd om hier eens
openlijk over te praten. Ook een goede
transit voor alles wat met werk of be-
roep  heeft  te  maken.  De  relatie  met
superieuren   en   ondergeschikten   ver-
loopt deze dagen zonder problemen. U
bent zich bewust van het feit dat bij een

goede verstandhouding de mensen be-
tere  prestaties  leveren.  U  bent  bereid
eventuele   moeilijkheden   gezamenlijk
op te lossen. Onverwacht kan uw werk-
gever u een financieel of ander voordeel
bezorgen.
langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Vrijdag 14 jan. 2011
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Eis uw vrijheid op

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
invloed stimuleert uw drang naar per-
soonlijke vrijheid, en als u zich niet ge-
remd of belemmerd voelt, zult u zich in
de  ogen  van  anderen  nogal  onverant-
woordelijk kunnen gedragen. Hoe meer
anderen u trachten tegen te houden of

binnen    boord    willen    houden    hoe
koppiger u wordt. Hetzelfde geldt voor
relaties. Als uw partner in een liefdes-
relatie  bezitterig  poogt  te  zijn  of  uw
vrijheid beknot, dan zult u daartegen in
opstand  komen.  Het  opeisen  van  uw
vrijheid kan zo tot een ruzie leiden. Op
een  heel  ander  vlak  kan  deze  kracht
zich manifesteren als geestelijke onrust,
een gemoedsgesteldheid waarbij u zich
bezint op uw eigenlijke doeleinden en
aspiraties.  Dit  is  zeker  een  geschikte
periode om zo uw leven te bezien. De
lessen  die  u  daarbij  leert  kunnen  van
grote betekenis voor u zijn.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Zaterdag 15 jan. 2011
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Sentimentaliteit

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag staat u onder een heel
prettige, lichtvoetig aandoende invloed.
U bent graag samen met anderen en ge-
niet van sociale contacten. Door deze
kracht hebben veel mensen een hechte

gevoelsband met hun geliefden, met een
sterke  neiging  om  hen  die  belangrijk
voor hen zijn te willen steunen en voor
hen te willen zorgen. Pas er echter voor
op  niet  te  bezitterig  te  worden  of  de
ander zijn vrijheid te beknotten. Als u
zo handelt zult u de invloed van deze
energie  als  disharmonisch  ervaren  en
kunnen er moeilijkheden met uw gelief-
den uit voortkomen. Door het oproepen
van herinneringen aan gebeurtenissen in
het verleden waar u sterk bij betrokken
was,  kan  deze  invloed  u  in  een  heel
sentimentele bui brengen. Wees tevens
bedacht op elke neiging u aan voedsel
of drinken te buiten te gaan. Matigheid
is in deze tijd niet uw sterkste kant.
langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Zondag 16 jan. 2011
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Intense ontmoetingen

Deze transit wijst op diepgaande erva-
ringen met mensen en omstandigheden;
hierdoor zullen vele aspecten van uw
leven waarvan u zich niet bewust was
of die u liever over het hoofd zag, aan
de oppervlakte komen. In het bijzonder
wijst deze transit op machtsconflicten
met anderen, vooral met gezagsdragers,
waardoor   u   wordt   gedwongen   voor
uzelf op te komen. Hier tegenover staat
dat   u   zeker   niet   aanmatigend   en
heerszuchtig  moet  optreden;  daardoor
zouden slechts conflictsituaties ontstaan

waarin u grote kans loopt het onderspit
te delven. Zorg ervoor niet in situaties
verzeild te raken waarin u het slacht-
offer van geweld zou kunnen worden.
Vermijd plaatsen die u in aanraking met
misdadige  elementen  kunnen  brengen
en  is  dit  onmogelijk,  neem  dan  de
nodige    voorzorgsmaatregelen.    Soms
trekt u, zonder dat u zich daarvan be-
wust bent, gewelddadigheid aan.
langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Maandag 17 jan. 2011
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Een totaal andere kijk

Vandaag  kost  het  u  moeite  met  uw
medemensen  in  contact  te  komen:  u
bent gereserveerd en afstandelijk, zelfs
ten aanzien van uw geliefden. De moei-
lijkheid ligt in het feit dat u tijd nodig
hebt om na te denken over het even-
wicht in uw relaties: wat krijgt u en wat
geeft u. U bent zich sterk bewust van
uw   individualiteit   en   zelfs   van   uw
isolement als menselijk wezen; u hebt

het gevoel dat niemand werkelijk in uw
huid kan kruipen en kan voelen wat u
voelt. Dit leidt soms tot eenzaamheid en
depressie,  doch  het  kan  eveneens  tot
resultaat hebben dat u een totaal andere
kijk  op  uw  leven  en  uw  relaties  met
anderen krijgt. Het is noodzakelijk dat u
zich losmaakt van alle illusies die ver-
bintenissen  nu  eenmaal  aankleven  en
dat u de werkelijkheid onder ogen ziet.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Dinsdag 18 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

EH 8 BmQ18:11 BH 1 18:11
BpG18:19 BqO09:36 BqB17:48

BmA23:12 BqI22:06 Bd00:59

Transformatie *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In wezen is er op dit moment sprake
van een confrontatie tussen uw ego en
iets anders dat resulteert in een omme-
keer in uw leven. Bijvoorbeeld: u kunt
iemand tegen het lijf lopen die zo'n in-
vloed op u heeft, dat u daardoor vol-
komen verandert. Dit kan via een con-
flict gebeuren, doch u kunt ook in de
ban  van  iemand  raken.  In  huwelijk,
samenleven of compagnonschap kunt u
redetwisten  over  het  feit  hoe  de  ge-
zamenlijke   fondsen   beheerd   moeten
worden en waaraan men het geld dient
uit te geven. Het is eveneens mogelijk
dat u samen het geld over de balk gaat

gooien. De som van al uw ervaringen
gedurende deze periode zal er in meer
of mindere mate toe leiden dat u tot een
andere houding ten aanzien van het le-
ven komt.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 

Woensdag 19 jan. 2011
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Lichtvoetig

Deze transit stimuleert uw romantisch
voorstellingsvermogen bijzonder sterk;
uw houding ten aanzien van uw gelief-
den  wordt  daardoor  wat  minder  re-
alistisch.    Meestal    neemt    dit    geen
ernstige vormen aan: een dag van lief-
lijke,    lichtvoetige    en    romantische

dromen. Zolang dagdromen maar niet
in de plaats treden van noodzakelijke
behoeften, kunnen ze geen kwaad. Deze
dromen      kunnen      zich      eveneens
manifesteren in de vorm van artistieke
inspiratie. Bent u een kunstenaar, dan
kunt u vandaag iets bijzonders creëren.
Wees voorzichtig met verbintenissen. U
verwacht misschien van uw geliefde dat
hij  beantwoordt  aan  een  bespottelijk
romantisch ideaal. Maar in de meeste
gevallen is deze korte transit slechts een
voorbijgaande  stemming  en  geeft  hij
geen wezenlijke problemen.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Donderdag 20 jan. 2011
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DnN03:08 BoO11:57 BH 2 04:54
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>Volle Maan

Ak15:49 Bafhd02:56

Be03:46

Afleidingsmanoeuvres

Deze dagen kan het heel goed zijn dat u
voor  uzelf  op  de  vlucht  gaat  om  de
spanning  tussen  uw  angsten  en  uw
driften niet onder ogen te hoeven zien.
Of misschien geeft u maar halfslachtig
aan uw impulsen toe, zodat u uiteinde-
lijk ook maar de helft krijgt van wat u
eigenlijk wilde.  Dit tijdsgewricht kan u
onthullen   waar   uw   werkelijke   pro-
blemen   liggen,   bijvoorbeeld   in   de
erkenning  van  uw  verlangens  en  het
zich   volledig   verliezen   in   bepaalde
ervaringen.   U  zult  misschien  beamen
dat dit te maken heeft met gevoelens
van onzekerheid en van tekortschieten.
Daarom is het aan u om uit te vinden
welke ervaringen u steeds uit de weg
gaat.  Vervolgens kunt u die dan bewust

delen met een vertrouwd iemand, die u
niet opnieuw zal krenken.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 

Vrijdag 21 jan. 2011
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CH 7 11:53 AH 8 08:00 BH 3 18:18
BqE09:40 BqC21:25 BoF01:51

BqN01:02

Ad rem

Vandaag zullen contacten met anderen
u   geestelijk   stimuleren.   U   hebt   er
plezier   in   slagvaardig   te   reageren,
zonder bits te worden. U zoekt het ge-
zelschap  van  uw  medemensen  tevens
om  hun  opvattingen  te  leren  kennen.
Een goede transit voor het vragen van
advies  aan  de  een  of  andere  expert,
zoals een advocaat, een dokter, een psy-
chiater,  of  iemand  met  groot  zakelijk
inzicht.  Tevens  een  goed  aspect  voor
het  onderhandelen  over  contracten  of
zakelijke transacties. U denkt helder en
voelt zich aangetrokken tot mensen met
een even spitse geest. Samen bent u in
staat alles duidelijk en klaar te stellen
zonder dat er vele losse eindjes worden
vergeten. Een goed moment om iets te
zeggen wat u al een paar dagen zwaar
op de maag lag.

langdurend: "Wees vastberaden" (zie 7.1.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 16 

Zaterdag 22 jan. 2011
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Niet helemaal duidelijk **

Uw verzet en opstandigheid zijn in deze
periode  gericht  op  gezagsdragers  en
mensen in uw naaste omgeving, waarbij
zij die reeds lang een rol in uw leven
speelden,  het  het  hardst  te  verduren
krijgen. U bent meteen kwaad en be-
schouwt  alles  als  een  aanslag  op  uw
ego. Het belangrijkste voor u is, dat u
zich als persoonlijkheid kunt laten gel-
den.  Bent  u  zich  niet  bewust  van  de
noodzaak  creatieve  veranderingen  in
uw leven aan te brengen, dan reageert u
als  een  vaatje  buskruit.  Soms  echter
bent u zelf het slachtoffer van zo'n ex-
plosies van een ander: dit kan voor u

dan  een  waarschuwing  uit  uw  om-
geving zijn er eens tussenuit te breken,
hoewel  het  misschien  niet  helemaal
duidelijk is hoe en waar dat moet  ge-
beuren. Een ongeluk kan wijzen op ge-
frustreerde  energie  die  in  destructieve
kracht verandert.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 

Zondag 23 jan. 2011
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Een groot spanningsveld

Over het algemeen bevordert deze tran-
sit   de   uitwisseling   van   ideeën   met
anderen. Dit aspect kan echter tevens de
oorzaak zijn van ernstige conflicten die
zowel  met  woorden  als  met  andere
middelen kunnen worden uitgevochten.
Zoals  bij  alle  opposities  is  ook  hier
sprake  van  een  groot  spanningsveld.
Gaat u daar niet voorzichtig mee om,
dan kunnen er grote en heftige moeilijk-
heden ontstaan. U kunt het gevoel heb-
ben een dringende boodschap over te
moeten brengen en vindt het moeilijk
daar  het  juiste  ogenblik  voor  af  te
wachten.  Hebt  u  gezegd  wat  u  wilde
zeggen, dan stuit dit wellicht op heftige
tegenstand. Misschien is het noodzake-
lijk een compromis te sluiten, maar dit
kan zonder de hulp van een derde in te

roepen heel moeilijk zijn. Zie erop toe
dat die derde inderdaad onpartijdig is en
dat zowel u als uw tegenstander daar
overtuigd van is.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Maandag 24 jan. 2011
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Het grote levenspatroon

Onder deze transit wordt uw aandacht
door de grotere levensvragen opgeëist:
u zult nadenken over uw toekomstplan-
nen.   De   dagelijkse   beslommeringen
komen u vandaag zo onbeduidend voor:
alles wat u zich wenst en waar u uw
hoop op hebt gevestigd, is veel en veel
belangrijker. U wilt de zin en betekenis
begrijpen die de dagelijkse eisen voor
het grote levenspatroon hebben. In uw
omgang met anderen kan het feit dat u
zo duidelijk ziet wat u van het leven
verlangt, een grote hulp betekenen. Een

uitstekende transit voor onderhandelin-
gen op zakelijk niveau, voor handel en
het  afsluiten  van  contracten.  Ook  bij
wettelijke   aangelegenheden   profiteert
men van dit aspect. Dit komt allemaal
doordat  u  vandaag  een  uitstekend  in-
zicht in uzelf hebt, wat gepaard gaat aan
een zekere edelmoedigheid ten aanzien
van uw medemensen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 

Dinsdag 25 jan. 2011
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Onverwachte voorvallen

Dit   aspect   wil   nog   wel   eens   wat
plotselinge veranderingen teweeg bren-
gen;  u  kunt  zich  plotseling  bijzonder
ontdaan voelen of u dusdanig gedragen
dat u anderen in verwarring brengt. On-
der deze invloed is het zeer waarschijn-
lijk dat u van uw normale gedragspa-
troon zult afwijken. Het kan zijn dat uw
auto  het  plotseling  begeeft,  of  dat  er
sprake  is  van  onverwachte  ruzie  of
scheiding. Het belangrijkste is dat u een

dag     vol     onverwachte     voorvallen
tegemoet  kunt  zien.  Met  deze  transit
hebt u er behoefte aan met de sleur van
alledag te breken. Het is beter in deze
zelf  het  initiatief  te  nemen  dan  te
wachten  tot  het  u  overkomt.  Geef  de
rusteloosheid in uzelf een kans zich te
uiten. U hebt frisse lucht nodig! Het is
niet  ondenkbaar  dat  u  een  waardevol
aspect in uzelf ontdekt waarvan het be-
staan u tot nu toe onbekend was omdat
u er eigenlijk een beetje bang voor was.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 18 

Woensdag 26 jan. 2011

dec. 2010 jan. 2011 feb. 2011

CH 7 BnO16:18 BH 5 02:40
BqD04:45 BpC00:07 ?h18:27

Bafhg03:34 Bh07:45

Behoefte aan respons/weer-
woord

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Een goede tijd om iets uit te leggen of
op  te  helderen  tegenover  iemand  met
wie u in het dagelijks leven een intieme
band   hebt,   zoals   uw   wederhelft   of
partner in zaken. Tevens een goede tijd
om op welk vlak dan ook een specialist
te raadplegen. Geen goede tijd om in
uw eentje plannen te maken. U hebt be-
hoefte  aan  de  reactie  van  anderen  op
alles wat u zegt en doet; dit zal uw ei-
gen  visie  verhelderen  en  omgekeerd
kunt u door zich te verdiepen in de ge-
dachten van de ander hem of haar even-
eens van dienst zijn. Samen zult u tot
veel meer in staat zijn dan elk van u
alleen had kunnen klaren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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Lichtgeraakt en geïrriteerd

Dit kan een heel moeilijk aspect zijn. U
bent snel geïrriteerd en op uw teentjes
getrapt   en   u   beschouwt   alles   wat
anderen doen en zeggen, als een aantij-
ging. Dit straalt van u af en de mensen
lopen  vandaag  graag  met  een  boogje

om u heen. Wie u ook maar een haar-
breed  in  de  weg  legt,  krijgt  onom-
wonden   de   wind   van   voren.   De
slechtste manier waarop u deze transit
kunt  aanpakken  -  maar  tot  welke  u
waarschijnlijk   wel   degelijk   uw   toe-
vlucht zult nemen - is uw ego met uw
overtuiging te identificeren. U gedraagt
zich  dan  of  uw  leven  in  gevaar  is.
Wordt u gedwongen voor uw overtui-
gingen te vechten, dan kan dit aspect
een grote hulp betekenen: vecht echter
niet voor iets dat in feite niet bestaat.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 
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Vrijdag 28 jan. 2011
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Een dag van tegenstellingen

Voor de meeste mensen is dit een goede
transit: u wilt het liefste samen zijn met
iemand anders die u kunt laten merken
hoeveel u van hem of haar houdt. Een
amoureus aspect voor geliefden. U hebt
het sterke gevoel dat u alleen niet com-
pleet bent en dat u iemand anders nodig
hebt om tot een eenheid te komen. Dit
gevoel komt niet uit innerlijke onzeker-
heid voort, maar uit een wezenlijk ver-
langen liefde te geven en te ontvangen.
Voor sommige mensen heeft deze tran-

sit echter wel een negatief effect, vrij-
wel  tegengesteld  aan  wat  hierboven
werd  vermeld.  Dit  aspect  kan  maken
dat u volkomen in uzelf opgaat, waar-
door  u  niet  in  staat  bent  contact  met
anderen te leggen. U eist meer liefde
dan u kunt geven. Maar om dat te laten
gebeuren  moeten  deze  eigenschappen
reeds in aanleg aanwezig zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Wees vastberaden" (7.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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De dagelijkse klusjes

Een  goede  dag  voor  gesprekken  met
anderen,  het  schrijven  van  brieven  of
het voorbereiden van een bepaald op-
treden in beroep, gezin of privéleven. U
zult waarschijnlijk veel denkwerk ver-
richten; de mensen kunnen het gevoel
krijgen dat u volledig opgaat in uw ge-
dachten en dat er niets uit uw handen

komt. Dit is echter een dag voor plan-
nen maken en niet voor handelend op-
treden.  Houd  uw  hoofd  helder,  maar
blijf tot op zekere hoogte tevens in con-
tact  met  uw  emoties  en  gevoelens:
vooral wanneer het zaken betreft die u
doorgaans verborgen houdt omdat u ze
niet duidelijk op tafel weet te brengen.
De  plannen  die  u  vandaag  smeedt,
stoelen  veel  meer  dan  anders  op  uw
diepste innerlijke wensen. Wat uw be-
roep betreft: handel vandaag het papier-
werk en de dagelijkse klusjes af, want u
kunt  nu  aandacht  aan  de  details  be-
steden.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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Wisselende stemmingen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen bent u onderhevig aan snel wis-
selende  stemmingen,  die  een  helder
zicht  op  uw  doeleinden  kunnen  be-
lemmeren, vooral als u bij wat u zich
ten doel stelt weinig rekening houdt met
uw persoonlijke behoeften. Liggen die
doelen louter in de beroepssfeer of stel-
len ze buitensporig hoge eisen aan uw
privé- of uw gezinsleven, dan kan dat u
opbreken. U kunt ontevreden zijn over

uw vorderingen, of vinden dat er toch
steeds iets ontbreekt aan wat u ook tot
stand  brengt.  Er  kunnen  zich  in  deze
tijd spanningen in uw gezinsleven voor-
doen. Gaat u daar goed mee om, dan
zult  u  de  positieve  invloed  van  deze
kracht ervaren en in staat zijn uw zaken
te regelen met een opmerkelijk gevoel
van  heelheid.  Zowel  uw  zakelijke  als
uw  persoonlijke  activiteiten  zullen  u
voldoening schenken.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 

Maandag 31 jan. 2011
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De emotionele gevolgen

Een  goed  moment  om  over  liefde  en
verbintenissen te praten. Dit aspect laat
zo'n gesprek niet zozeer al dan niet be-

vredigend verlopen, maar het maakt dat
zo'n   gesprek   tenminste   kan   plaats
vinden. U denkt na over de dingen en
wilt  er  tevens  over  discussiëren,  niet
alleen  over  liefdesrelaties,  maar  ook
over vriendschappen en dergelijke. Een
geschikt  moment  ook  om  uw  partner
met eventuele moeilijkheden binnen de
relatie te confronteren. Misschien kunt
u de spanningen die tussen u heersen
wat verlichten: u bent kalm, rationeel
en u weet afstand te nemen. De ratio-
nele kant van uw persoonlijkheid doet u
uw   emoties   niet   helemaal   serieus
nemen. Die kant wil verstandelijk over
de dingen praten en wil geen aandacht
besteden aan de emotionele gevolgen.
Wees onder deze transit heel voorzich-
tig met wat u zegt over dierbaren en
vrienden.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Stilzwijgende overeenkomsten" (13.1.11) 
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Springplank **

Vandaag voelt u zich vol energie, zelf-
verzekerd,  en  minder  afhankelijk  en
hulpeloos aan anderen overgeleverd dan
misschien gewoonlijk het geval is.  Een
goede   gelegenheid   daarom   anderen
eens  iets  over  uw  gevoelens  en  ver-
langens  te  vertellen.   Hebt  u  bijvoor-
beeld  momenteel  een  hechte  relatie,
praat dan eens met uw partner over uw
behoeften, waar u anders, om wat voor
reden  ook,  niet  zo  gauw  over  praat.
Wilt u eens uit uw rol vallen zonder
daarbij uw gezicht te verliezen, dan is
het daarvoor nu de juiste tijd.  Bent u

bereid dat risico te nemen, dan zult u
geenszins een gebrek aan begrip onder-
vinden  of  worden  afgewezen.   Deze
energie  kan  een  flinke  steun  zijn  bij
therapeutische sessies en fysieke uitda-
gingen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 
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Toekomstgericht **

Dit kan een periode van succesvolle en
krachtige    activiteit    worden    als    u
zorgvuldig tewerk gaat. U lijdt aan een
ongegrond optimisme en verwacht dat
alles wat u vandaag aanpakt, in goud
zal  veranderen.  Dat  moge  waar  zijn,
maar  het  zal  u  dan  toch  niet  in  de
schoot geworpen worden. Als het ge-
beurt,  heeft  u  dat  te  danken  aan  een
zorgvuldige voorbereiding en een voor-
uitziende blik, eigenschappen waarover
u  met  deze  transit  kunt  beschikken.
Door die kracht handelt u toekomstge-
richt:  meer  betrokken  bij  wat  gedaan
kan worden, dan bij wat reeds gedaan
is. Daarom een goede gelegenheid om

iets   nieuws   te   beginnen.   Overschat
uzelf daarbij echter niet en neem niet te
veel hooi op uw vork; ook een aspect
van  deze  invloed.  Pas  op:  u  houdt
risico's nemen, met bijbehorende kans
op ongelukken. U bent niet onfortuin-
lijk, maar wel een beetje impulsief.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 
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<Nieuwe Maan

Een "geluksaspect"

Een  prettig  aspect  dat  een  goede  in-
vloed    op    verbintenissen    uitoefent,
alhoewel u wellicht niet bijzonder actief
zult  zijn.  Vandaag  trekt  u  gebeurte-
nissen,   omstandigheden,   mensen   en
dingen, en ook geld aan, die later van
nut kunnen blijken te zijn. Dit is een
zogenaamd "geluksaspect", dat wil zeg-
gen dat u het geluk aantrekt doordat u
ontspannen  bent  en  bereid  het  leven
zonder  tegenstribbelen  te  aanvaarden.
Vele zaken in dit leven gaan onze neus
voorbij, doordat wij te gespannen zijn
ze toe te laten. Een andere keer jaagt u
de mensen misschien ongewild tegen u

in het harnas, bent u te voorzichtig of
ziet u door uw gespannen houding een
mogelijkheid over het hoofd. Deze tran-
sit behoedt u voor een dergelijke nega-
tieve instelling.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Stilzwijgende overeenkomsten" (13.1.11) 

Vrijdag 4 feb. 2011

jan. 2011 feb. 2011 maart 2011

CH 8 14:24 BnD12:24 BH 9 03:09
BpC06:59 Bafhk11:41 Bl15:54

Ck03:49 Dj11:28

De blik naar binnen

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Een goede tijd om de blik naar binnen
te keren en na te denken over de verbor-
gen psychologische waarheden in uzelf.
Deze   transit   duidt   dikwijls   op   ge-
sprekken en intellectuele ontmoetingen
die een grote invloed op uw manier van
denken  hebben  en  die  uw  zienswijze
totaal kunnen veranderen. Bij deze tran-
sit denkt u diep over alles na, zelfs over
de  tijdelijkheid  van  het  bestaan  van
uzelf en van degenen die u lief zijn. Dit
kan u helpen uw leven in het juiste per-
spectief  te  blijven  zien;  laat  u  echter
niet meeslepen door de gedachte aan de
dood, daarmee verliest u het zicht op
het hier en nu.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Behoefte aan respons/weerwoord" (26.1.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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Gewoonlijk heilzaam

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag gaan uw stemmingen
nogal diep en hebt u sterke emoties. Als
u let op uw contacten kunt u zien hoe
uw  emotionele  gesteldheid  zijn  weer-
slag heeft op anderen. Dit kan al dan
niet  goed  uitpakken,  maar  de  daaruit
voortvloeiende bewustzijnsgroei is ge-

woonlijk  heel  heilzaam.  Een  bezwaar
van de huidige invloed kan echter zijn,
dat u het moeilijk vindt uw eigen me-
ning opzij te zetten. In groepsverband
bestaat het gevaar dat u een tegenstel-
ling bespeurt tussen uw eigen belangen
en wensen en die van de groep, waar-
door onenigheid kan ontstaan. U moet
leren enige afstand van uzelf te bewaren
om uw gevoelens tijdens het bezig zijn
te  kunnen  observeren.  Anders  kunt  u
achteraf niet goed evalueren wàt u hebt
ervaren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
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Kleinzielig gepieker

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag kunt u in de omgang
met anderen een grote sensitiviteit en
medegevoel  aan  de  dag  leggen.  Of  u
laat uw denken volledig beheersen door
persoonlijke   en   subjectieve   overwe-
gingen,   zodat   niemand   met   u   kan
communiceren  of  u  begrijpt.  Met  de
heersende invloed kunt u twee kanten

op. In het gunstige geval stelt hij u in
staat de stemming van een groep men-
sen aan te voelen, zodat u hen kunt be-
reiken  in  hun  diepste  emoties.  Maar
deze invloed kan u ook schichtig maken
voor  groepen  of  voor  mensen  in  het
algemeen. Dezelfde kracht waarmee u
stemmingen   aanvoelt,   maakt   u   ook
kwetsbaar en stelt u bloot aan anderen.
Omdat   uw   denkleven   gedomineerd
wordt door kleinzielig gepieker dat niet
boven het niveau van uw basale geeste-
lijke behoeften uitstijgt, is het geen ge-
schikte   tijd   voor   denkwerk   en   het
nemen van beslissingen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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Aantekeningen maken

Uw geest wordt vandaag zeer gestimu-
leerd.  U  raakt  gefascineerd  door  elk
nieuw fenomeen dat op uw weg komt
en kijkt reikhalzend uit naar meer. Bent
u redelijk flexibel dan veroorzaakt deze
behoefte aan opwinding aan de andere
kant  licht  een  gevoel  van  verveling,
doch met een starre instelling wordt dit
een slopende dag die vol onaangename
verrassingen  kan  zijn  en  die  u  grote
nerveuze   spanningen   kan   bezorgen.
Alle plannen die u zorgvuldig had be-
raamd,  lopen  in  het  honderd  en  hoe
meer u daartegen vecht, hoe erger het
wordt. Hoe dan ook, het wordt een vol-

le dag. Uw gedachten slaan makkelijk
op hol, u zult ze nauwelijks bij kunnen
houden.   Het   is   wellicht   handig   de
taperecorder aan te zetten om ze vast te
leggen voor ze u ontglippen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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Iets afmaken **

Het is een uitstekende periode om iets
nieuws te beginnen. U hebt voldoende
overzicht en werkkracht om het tevens
tot een goed einde te brengen. U voelt
zich sterk aangetrokken tot werk waarin
u uw individualiteit kunt bewijzen en
waar u met de eer zult gaan strijken.
Dikwijls gaat deze transit gepaard met
een  opleving  van  het  zelfvertrouwen:
moet u iemand ergens van overtuigen,
dan zult u hiertoe beter in staat zijn dan
anders.  Alles  wat  u  in  deze  periode

doet,  zal  uw  zelfbewustzijn  vergroten
en dat kan in de toekomst, wanneer niet
alles van een leien dakje gaat, een grote
steun betekenen. Het slechtste wat u on-
der  dit  aspect  kunt  doen,  is  inactief
blijven: u mist dan de kans uw eigen-
waarde te bewijzen en te ervaren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
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Nieuwe stimulans

Een goede dag om iets anders te doen.
De dagelijkse sleur hangt u de keel uit
en u zoekt naar een nieuwe stimulans.
U tracht deze niet slechts te vinden in
de vorm van afleiding, doch tevens in
uw vrienden. De mensen die u vandaag
ontmoet, zijn totaal verschillend van uw
gebruikelijke  kennissen.  Een  liefdes-
relatie die vandaag tot stand komt, is
elektrisch   geladen,   opwindend,   on-
stabiel en van korte duur. Bij dit aspect
zoekt u ook geen blijvende verbintenis,
wel een ongebruikelijke. U en uw ge-
liefde komen tot enkele bijzonder onge-
wone afspraken: bijvoorbeeld het elkaar
toestaan   van   seksuele   banden   met
anderen.  Deze  transit  veroorzaakt  te-
vens plotselinge liefdesaffaires die bin-

nen de kortste keren alle stadia door-
lopen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Stilzwijgende overeenkomsten" (13.1.11) 
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Herstel en nieuwe kracht op-
doen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag voelt u zich uitste-
kend.  U  bent  harmonieus,  en  er  zijn
geen emotionele spanningen of opwin-
ding. Daarbij bent u heel tevreden met
hoe alles loopt. U geniet van het samen-
zijn met familie en vrienden, en u bent
graag  in  uw  eigen  vertrouwde  om-
geving. U bent nu niet in de stemming
voor avonturen, uitdagingen en waag-
stukken, en dat is ook niet nodig. Dat
kan een andere keer wel. Nu moet u in
alle rust herstellen en nieuwe krachten
opdoen. Lichamelijk comfort is op dit

ogenblik heel belangrijk, als het maar
niet tot overdaad leidt. U hebt behoefte
aan een prettige omgeving waar u ge-
koesterd  wordt,  omgeven  door  alles
waarbij u zich veilig voelt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
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Vrijdag 11 feb. 2011

Ok
10

No De Ja
11

Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De
« »

InD BqT11:59 BqJ18:44

=b12:48

Duistere problemen ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Vooral  liefdesrelaties  kunnen  in  deze
periode  moeilijkheden  geven:  of  u  of
uw partner ziet de verbintenis absoluut
niet zoals deze is. Zodra de romantische
nevels  optrekken  en  de  werkelijkheid
zichtbaar  wordt,  zullen  desillusie  en
teleurstelling hier het gevolg van zijn.

Een  nieuwe  geliefde  wordt  door  ons
allen tot op zekere hoogte geïdealiseerd,
dat hoort bij de normale verliefdheid.
Deze transit wijst er echter op dat het
probleem heel wat ernstiger kan worden
door uw absolute onwil de werkelijk-
heid onder ogen te zien. U bent geneigd
relaties en partners te beschouwen als
ontsnappingsmogelijkheden     uit     de
banaliteit van het dagelijks bestaan naar
een  magische  wereld  van  dromen  en
illusies. Helaas behoort ook uw partner
tot het menselijk ras en mensen die in
staat zijn een droom te materialiseren
zijn uiterst zeldzaam. U bouwt in uw
fantasie een volmaakt beeld op en doet

net  alsof  uw  partner  daaraan  beant-
woordt.  Al  ziet  iedereen  dat  dit  niet
klopt en al ziet zelfs u dat wanneer u de
ogen even opent, dan nog houdt u vol!
Natuurlijk  is  dit  een  extreme  uitings-
vorm van dit aspect, maar toch lang niet
altijd ongewoon.

Bij deze transit kunnen er nog andere
problemen ontstaan en deze kunnen vrij
duister  zijn.  U  vindt  het  misschien
moeilijk zich met uw partner te verstaan
of u doet iets achter zijn of haar rug dat
het wederzijds vertrouwen ondermijnt.

Het meest nuttige effect van dit aspect
is dat het de scheppende fantasie stimu-
leert. Elke illusie of desillusie is slechts
het gevolg van het feit dat men deze
scheppende fantasie heeft misbruikt of
verward met de realiteit. Kunt u waar-
heid en verbeelding gescheiden houden,
dan  zult  u  enorm  van  deze  transit
kunnen profiteren, vooral indien u over
artistieke    talenten    beschikt.    Deze
worden door dit aspect vergroot en ver-
diept en zolang u de realiteit van uw
relaties maar niet uit het oog verliest,
kunnen zelfs deze aan waarde winnen.
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Zaterdag 12 feb. 2011
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BoG22:53 Bafhb00:57 Bc03:50

Grootse plannen

U  bent  geneigd  grootse  plannen  te
maken, u stelt zich een doel op lange
termijn en laat uw gedachten gaan over
wat u reeds hebt bereikt. U kunt op dit
moment het geheel overzien en hebt het

vermogen  grootschalig  te  denken.  U
houdt  zich  bezig  met  idealen  en  ab-
stracties. De vooruitziende blik en het
vermogen goede plannen te ontwerpen
die door dit aspect worden bevorderd,
maken    het    tevens    geschikt    voor
commerciële  en  zakelijke  transacties.
Dit aspect heeft evenwel ook een nega-
tieve zijde die weliswaar voor de hand
ligt, maar die, als men niet oppast, zeer
destructieve  gevolgen  kan  hebben.  U
verwaarloost de details en schuift bo-
vendien alles wat niet in uw grote visie
past,   terzijde.   In   uw   contact   met
anderen kunt u arrogant en eigengereid
optreden, waarmee u de mensen tegen u
in het harnas jaagt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
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De dag samen doorbrengen

Een bijzonder goed aspect voor hechte
verbintenissen en persoonlijke ontmoe-
tingen. Vandaag ontstaan er geen moei-
lijkheden in huwelijk of liefdesrelaties:
u bent elkaar uitermate welgezind. Be-
staan  er  problemen  tussen  u  beiden,
praat ze dan nu uit: niemand wil van-
daag ruzie en iedereen wenst vrede te
stichten. Het is een uitstekende dag om
een goede indruk om iemand te maken
en eveneens om de vrede binnen een
samenwerking  op  zakelijk  gebied  te
handhaven. Alle mensen met wie u het
normaal gesproken moeilijk hebt, eten
vandaag uit uw hand. Geen goede dag
om alleen door te brengen. U wilt bij
anderen horen en is dit niet mogelijk,
dan voelt u dat als een tekort.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Stilzwijgende overeenkomsten" (13.1.11) 
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Maandag 14 feb. 2011
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Oprechte belangstelling

Tijdens deze transit kunt u niet alleen
een dieper inzicht krijgen in uzelf en
uw doelstellingen maar ook in die van
anderen.   Uw   geest   werkt   klaar   en
helder en u moet in staat zijn uw mede-
mensen te bereiken. U bent echter niet
slechts  in  uzelf  geïnteresseerd,  maar
ook in het standpunt van de ander. U
bent  er  zich  van  bewust  dat  uw  ge-
dachten en ideeën anderen kunnen beïn-
vloeden en u wilt weten in hoeverre dit
inderdaad    gebeurt.    Deze    tijd    is
uitermate geschikt voor elke vorm van
studie. U hebt een vlugge en ontvanke-
lijke  geest  en  bent  zeer  leergierig.  U
kunt daar nu uw voordeel mee doen en
zult tot de ontdekking komen dat hoe
meer u ervan begrijpt, hoe beter u een
situatie aankunt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 

Dinsdag 15 feb. 2011
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Hopelijk een rustige dag

Deze transit kan u een plezierige tijd
bezorgen,  laat  u  aardige  mensen  ont-
moeten,  genoegens  van  seksuele  aard
beleven en genieten van uw vrienden.
De problemen waar u eventueel mee te
maken zult krijgen, zijn: onmatigheid,
gebrek aan zelfdiscipline en een tegen-
zin om te werken. Dit aspect maakt u
ongeschikt voor werk dat een grote in-
zet vereist en voor moeilijke situaties: u
bent waarschijnlijk lui en hebt er geen
zin in om in beweging te komen. Ligt er

niets  dringends  op  u  te  wachten,  dan
kan deze stemming geen kwaad: dit is
een dag om het wat kalmer aan te doen.
Eet en drink echter niet te veel: het ge-
voel  van  welbehagen  dat  u  vandaag
hebt,  kan  morgen  ontaarden  in  een
kater! De creativiteit wordt door deze
transit  gestimuleerd,  maar  gebrek  aan
zelfdiscipline  maakt  het  moeilijk  daar
vorm aan te geven.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Transformatie" (18.1.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Woensdag 16 feb. 2011
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Eerlijke ruil

Onder   deze   invloed   voelt   u   zich
tevreden en welwillend gestemd. U hebt
vrede met het bestaan en wenst dit ge-
voel  met  een  ieder  die  u  ontmoet,  te
delen.  Vooral  vrienden  profiteren  van
uw edelmoedigheid, doch omgekeerd u
ook van de hunne. Uiteindelijk zult u er
beiden wel bij varen: alles wat vandaag
wordt gedaan, zal in de toekomst zijn
vruchten afwerpen. Een gunstige transit
voor financiële ondernemingen, vooral
wat betreft internationale investeringen,
medicijnen  en  wettelijke  aangelegen-
heden. Legale zaken die onder dit as-

pect worden ondernomen, zullen gun-
stig voor u aflopen. Een nieuwe vriend-
schap of liefdesrelatie die tijdens deze
transit ontstaat, zal zeker floreren. Zo'n
verbintenis brengt het beste in de be-
trokkenen naar voren en zal in de loop
der jaren blijven groeien. U voelt zich
tot hoogstaande en rechtschapen men-
sen aangetrokken.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 

Donderdag 17 feb. 2011
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Bezig zijn **

Een uitstekende periode voor alle vor-
men van geestelijke arbeid, voor onder-
handelingen en het afsluiten van con-
tracten.  U  denkt  helder  en  weet  uw
standpunten  voor  een  ieder  duidelijk
naar voren te brengen. Of de mensen

het nu met u eens zijn of niet, ze res-
pecteren  uw  mening.  In  besprekingen
met anderen weet u uw positie te hand-
haven en zo nodig uw ideeën door te
drukken.  Een  geschikte  periode  voor
het   maken   van   plannen,   of   voor
schrijven of ander voornamelijk geeste-
lijk werk. Een prima tijd ook om te rei-
zen: u blaakt van energie en wilt voort-
durend  bezig  zijn.  Vooral  wandelen,
fietsen en andere vormen van verplaat-
sing,  waarbij  lichamelijke  inspanning
wordt vereist, spreken u aan.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
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Vrijdag 18 feb. 2011

jan. 2011 feb. 2011 maart 2011

CH 9 11:44 BmD12:22 BH 3 04:58
BqC08:02 BpO23:01 >29°20e14:07

>Volle Maan

Bafhe14:06 Bf15:09

Iets nieuws

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Een goede tijd voor elke vorm van stu-
die  of  onderricht;  u  staat  open  voor
nieuwe kennis en ervaring. U wilt het
leven in breder verband zien, teneinde
te   ontdekken   hoe   de   verschillende
facetten   samen   een   geheel   vormen.
Alles wat buiten u ligt en nieuw voor u
is, trekt nu uw aandacht. Onderwerpen
die  te  maken  hebben  met  onbekende

plaatsen, met de wet, filosofie of dieper
inzicht en kennis hebben uw belangstel-
ling. Het is niet onmogelijk dat u op de
een of andere manier met de wet in aan-
raking komt; wees niet bang dat dit een
onaangename ervaring voor u zal zijn.
Het is een goed moment om op reis te
gaan. Reizen zal uw nieuwsgierigheid
bevredigen. U staat open voor andere
levensstijlen, zie dus dat u daarmee in
contact komt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "De blik naar binnen" (4.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 

Zaterdag 19 feb. 2011
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Helder en duidelijk

Een uitstekende transit om plannen te
maken  en  na  te  denken  over  allerlei
communicatiemogelijkheden.  U  denkt
helder en klaar. Deze transit wekt ook
uw nieuwsgierigheid op ten aanzien van
de wereld om u heen en geeft u het ver-
langen  zich  met  nieuwe  onderwerpen
bezig te houden, hetzij via studie, hetzij
via  ontmoetingen.  Misschien  wenst  u
deze dag lezend door te brengen, naar
een tentoonstelling te gaan of iets an-
ders   te   doen   wat   een   geestelijke
stimulans voor u betekent. Een gesprek

met vrienden kan deze functie eveneens
vervullen. Dit is ook een goed aspect
om tot anderen door te dringen, hoewel
u  er  wellicht  veeleer  op  uit  bent  een
goed  gesprek  te  hebben  dan  gelijk  te
krijgen. U bent objectiever dan anders
en slechts geïnteresseerd in feiten.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Zondag 20 feb. 2011
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Fysieke aantrekkingskracht

Deze  transit  wakkert  meestal  uw  be-
langstelling  voor  een  partner  aan,  en
dan vooral voor de fysieke kant van een
seksuele relatie. Zijn er echter verbor-
gen spanningen, dan kan deze invloed
disharmonisch uitwerken. In een rede-
lijk hechte verbintenis hebt u daarvan
weinig  moeilijkheden  te  vrezen,  maar
zijn er al problemen, dan kunnen ge-
makkelijk  ruzies  en  andere  onaange-
naamheden  ontstaan,  die  voortkomen
uit onderdrukte seksualiteit. Hebt u op
dit ogenblik geen seksuele relatie, dan
voelt u zich wellicht sterk door iemand
aangetrokken en daarbij gaat u weinig
kieskeurig te werk. Dit is niet het meest
geeigende aspect voor het aangaan van
een nieuwe relatie, als die alleen maar

op fysieke aantrekkingskracht is geba-
seerd.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 

Maandag 21 feb. 2011
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Seksuele energie **

Onderdrukt  u  uw  seksuele  verlangens
dan kunt u geïrriteerd en wreed worden.
Deze gevoelens kunnen zo subtiel zijn,
dat u ze zelf niet eens beseft. Is het niet
mogelijk   uw   geheime   begeerte   met

iemand naar bed te gaan te bevredigen,
dan kunt u heel gemeen en lelijk gaan
doen tegen degene die u op het oog had.
Hier  valt  weinig  tegen  te  doen.  Het
enige  is  zich  er  bewust  van  te  zijn.
Neem uw gevoelens niet te ernstig en
bestaat  de  mogelijkheid  tot  seksueel
contact, aarzel dan niet. Kunstenaars en
handwerkslieden  kunnen  deze  energie
op  creatieve  wijze  in  hun  werk  be-
nutten.  Houdt  u  zich  onledig  op  dit
vlak,  dan  bent  u  in  staat  uzelf  doel-
matiger dan anders uit te drukken: uw
werk  zal  door  iets  heel  speciaals  en
unieks worden gekenmerkt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Dinsdag 22 feb. 2011

jan. 2011 feb. 2011 maart 2011

EH 9 BoJ07:10 BpC07:36

BH 5 10:03 BqD12:05 BnO23:15

Bafhg14:05 Bh14:59 Cl02:23

Geloof en overtuigingen *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze periode bent u geestelijk wel-
licht creatiever dan gewoonlijk: u pro-
beert uw ervaringen en zienswijze op
anderen over te dragen. Zo nodig bent u
bereid op de bres te gaan staan voor uw
geloof en overtuigingen. Moet u werke-
lijk  uw  medemensen  beïnvloeden  en

overtuigen,  dan  is  dit  natuurlijk  een
waardevolle    eigenschap;    er    schuilt
echter ook het gevaar in dat u de men-
sen  uw  inzichten  opdringt.  U  moet
trachten uzelf niet te identificeren met
wat u gelooft. Doet u dit wel, dan wordt
u als het ware dat geloof en gaat u het
min  of  meer  lijfelijk  verdedigen.  Ge-
bruik deze energie echter liever om uw
eigen  geest  te  verruimen.  Zoek  naar
ervaringen die deuren naar nieuwe wer-
kelijkheden voor u kunnen openen, in
plaats van uw tijd te verdoen met het
verdedigen van uw oude standpunten.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Zomaar een vriendelijk woord

Deze transit maakt dat u in positieve zin
veel  nadenkt  over  uw  relatie  tot  uw
medemensen.  In  een  bestaande  ver-
bintenis bent u, veel meer dan anders,
bereid  dingen  die  u  als  uw  onver-
vreemdbaar recht beschouwt, op te ge-
ven ten einde de vrede en de harmonie
te bewaren. U bent in een toegeeflijke
bui en vindt dat de meeste dingen het
niet  waard  zijn  erover  te  redetwisten.
Dit heeft natuurlijk zowel een positieve
als  een  negatieve  zijde  maar  voor  de
meeste mensen is dit toch een bijzonder
plezierig aspect. U doet wat u kunt om
mensen  met  moeilijkheden  te  helpen,
zelfs  al  gaat  dit  niet  verder  dan  een
vriendelijk woord. Bent u op het ogen-

blik alleen, dan hunkert u echter naar
het   gezelschap   van   iemand   anders.
Deze transit kan eveneens op gevoelens
van eenzaamheid duiden.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Donderdag 24 feb. 2011
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BpJ09:56 BpT03:53 Bafhh16:44

Bi18:16

Anders dan anders

Een  dag  voor  nieuwe  ontdekkingen,
nieuwe ontmoetingen, interessante bele-
venissen  en  opwinding.  U  hoeft  daar
helemaal geen bijzondere moeite voor
te  doen:  uw  directe  omgeving  levert
voldoende stof. Ervaart u deze dag als
verbrokkeld,  ga  dan  eens  bij  uzelf  te
rade en kijk of u niet te star reageert.
Bent u onbuigzaam en niet bereid om
van een tevoren uitgestippeld patroon af
te wijken, dan kan dit toch een moeilijk
aspect  zijn.  Een  goede  dag  om  oude
problemen waarvoor u tot nu toe nog
geen oplossing had gevonden, te lijf te
gaan. In uw contacten met anderen en

zelfs  in  die  met  oude  vrienden  die  u
door en door dacht te kennen, komt u
voor grote verrassingen te staan. Overal
om u heen en op elk niveau zullen zich
nieuwe levensaspecten voordoen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Een dubbel gevoel

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
niet  lang  durende  invloed  kan  voor
enkele moeilijkheden en irritaties zor-
gen. Uw gevoelsleven is tweeslachtig,
en  u  kunt  wat  vaker  onenigheid  met
anderen krijgen. Dit zal in uw privé-le-
ven  en  thuis  zijn  grootste  uitwerking
hebben. Daarom moet u oppassen voor
nodeloze  conflicten  met  degenen  van
wie u houdt. In een groep kunt u het ge-
voel   krijgen   dat   uw   belangen   niet
samenvallen  met  die  van  de  anderen.
Deze  tijd  is  niet  erg  geschikt  voor
'teamwork' of voor enig optreden in het
openbaar, tenminste niet als u wilt dat
alles  in  pais  en  vree  verloopt.  Maar
tracht  u  andere  mensen  voor  iets  te

porren of hun aandacht te vragen voor
zaken die afgehandeld moeten worden,
dan draagt de huidige energie daar aan
bij, al zullen de anderen uw rol in deze
niet steeds kunnen waarderen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Zaterdag 26 feb. 2011
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Constructieve veranderingen

Deze transit verhevigt uw liefdeserva-
ringen. Via de liefde zult u gevoelens
en emoties trachten te ondergaan die u
boven het gewone uit doen stijgen. De-
zelfde  energie  kan  leiden  tot  onbe-
zonnen optreden in uw relaties en dit
kan later problemen veroorzaken. Bent
u zich hier echter van bewust, dan zult
u weinig moeite met dit aspect hebben.
Vandaag ondergaat uw liefdeleven bij-
zonder  krachtige  invloeden  die  zeer
slecht  op  uw  relatie  kunnen  werken.
Slechts indien u zich niet van dit proces
bewust  bent  of  weigert  de  oorzaak

ervan op te sporen, kunnen zij hun des-
tructieve krachten uitoefenen. Het zal u
waarschijnlijk enige inspanning kosten
dit  aspect  in  goede  banen  te  leiden,
maar lukt dit, dan zult u er de vruchten
zeker van plukken.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 

Zondag 27 feb. 2011
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Mistige communicatie

De moeilijkheid met deze transit is dat
u er moeite mee hebt uw contacten met
anderen niet te laten beïnvloeden door
uw emotionaliteit. U bent veeleer bezig
uiting   te   geven   aan   uw   onbewuste
drijfveren dan dat u werkelijk een bood-
schap overbrengt. Dit is niet helemaal
negatief, want dikwijls is het juist heel
goed dat dergelijke onbewuste krachten
naar boven komen. Gedachtenpatronen
of handelingen uit het verleden en het u
niet bewust zijn van uw huidige situatie
kunnen vandaag gevaren voor u ople-
veren.  Tracht  belangrijke  besluiten  te
vermijden; neemt u ze, dan loopt u de
kans  ze  morgen  toch  weer  te  moeten
veranderen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Maandag 28 feb. 2011
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BqT18:43 BnA01:36 BpI00:21

BqF02:39

Een beetje onscherp

Een  slechte  dag  voor  alle  werk  dat
precisie en gedisciplineerd denken ver-
eist. Vandaag ziet de wereld eruit als
een impressionistisch schilderstuk: een
beetje onscherp en met grote kleur- en
schaduwvlakken. U zult vooral moeite
hebben  met  cijfermateriaal  en  strikte
logica. Moet u vandaag dit soort werk
doen,  dan  mag  u  alles  over  een  paar

dagen nog wel eens op fouten nakijken.
Het  is  vrijwel  zeker  dat  u  die  zult
vinden. Contacten met anderen zijn ook
verre van eenvoudig. Zelfs al probeert u
beiden  zo  duidelijk  mogelijk  te  zijn,
dan  nog  zullen  er  misverstanden  ont-
staan.  Een  slecht  aspect  voor  belang-
rijke gesprekken, zowel op persoonlijk
als op zakelijk gebied. Weet u van uzelf
dat u absoluut eerlijk en duidelijk bent,
verzeker   u   er   dan   tevens   van   dat
anderen dit ook zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 

Dinsdag 1 maart 2011
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Wegredeneren of aanvaarden

De energie van deze transit geeft u de
kracht om eens dieper te zoeken naar
praktische  kennis  als  antwoord  op  de
problemen des levens.  Niet alleen ken-
nis  over  diverse  vormen  van  genees-
kunde, maar ook over psychologie en
astrologie, alsook op het gebied van de
sociologie en de opvoedkunde.  Dit is
een goed moment u eens te verdiepen in
de theoretische en filosofische basis van
het  onderwerp.   Het  gevaar  van  deze
transit ligt in het intellectualiseren en
'wegredeneren' van ervaringen en situ-
aties die eigenlijk meer vragen om ge-
voel en medeleven.  Op het heel per-
soonlijke vlak met betrekking tot uzelf
of iemand die u dierbaar is, belemmert
die  benadering  een  meelevend  begrip
en doeltreffende aanvaarding van psy-

chologische werkelijkheden.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Woensdag 2 maart 2011

feb. 2011 maart 2011 apr. 2011

DH 8 22:06 BoF13:19 BpN12:19

BpE22:51 Dk08:09

Geld aantrekken

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze invloed werkt dikwijls zeer sub-
tiel uit en bovendien op verschillende
vlakken.  De  seksuele  kant  van  een
relatie kan worden gestimuleerd, waar-
door de verbintenis aan intensiteit wint.
Zo kan seks uitstijgen boven de fysieke
daad en een werktuig worden van trans-

formatie en innerlijke verandering. Een
liefdesrelatie die onder deze invloed be-
gint, zal zolang deze duurt altijd zeer
intens  zijn.  Zo'n  verbintenis  zal,  ten
goede of ten kwade, uw leven dieper
beïnvloeden  dan  andere  relaties.  Mis-
schien krijgt u geld via uw wederhelft,
uw zakenpartner, de bank of een andere
openbare  financiële  instelling,  zonder
dat daar van uw kant iets voor is ge-
daan. Een goede periode voor het aan-
gaan  van  een  lening  of  het  op  een
andere  manier  vragen  om  financiële
steun.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Slinkse wegen

Dit kan een dag van grote verwarring
en onzekerheid betekenen, maar het kan
tevens een dag zijn waarin u zich meer
bewust  bent  van  de  gevoelens  van
anderen en hun reacties op u. Contacten
met anderen kunnen u vandaag ontmoe-
digen  en  verwarren.  U  beschikt  over
weinig energie en u bent niet in staat
voor uzelf op te komen of met anderen
te   wedijveren.   Neemt   iemand   een

agressieve houding aan, dan probeert u
de  confrontatie  te  vermijden.  U  kunt
zich terugtrekken, doch u kunt ook net
doen alsof u het met de ander eens bent.
U  bent  bang  dat  het  geen  enkele  zin
heeft op uw standpunt te blijven staan
en  dit  heeft  tot  gevolg  dat  u  eerder
slinkse wegen bewandelt dan recht door
zee te gaan. Vermijd dit zoveel moge-
lijk, het zal u nog dieper ontmoedigen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
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Vrijdag 4 maart 2011
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Het ene woord lokt het andere
uit

Reageert  u  vandaag  ondoordacht  dan
kan  er  al  gauw  een  flinke  ruzie  ont-
staan.  Het ene harde woord lokt dan
het andere uit en opeens wordt u bot en
vijandig om een van uw eigen zwak-
heden  te  verbergen.   Zo  kunt  u  uw
partner, vriend of vriendin, of iemand
anders om wie u geeft, verdriet doen,
waar  u  dan  naderhand  veel  spijt  van
krijgt.   Daarom  moet  u  in  deze  tijd
voorzichtig omgaan met alle relaties die
u lief zijn.  Blijft u zich bewust van uw

gevoelens en reacties in alle persoon-
lijke contacten, dan zult u de hierboven
beschreven  situatie  zeker  herkennen  -
eer die zich voordoet.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 

Zaterdag 5 maart 2011
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<Nieuwe Maan

Onrijp

Vandaag is de aandacht op het werk,
het   beroep   of   een   maatschappelijke
plicht gericht. Wat dat betreft krijgt u
nu de kans plannen voor de toekomst te

maken en die met anderen te bespreken.
Psychologisch gezien is dit een uitste-
kend  moment  om  eens  na  te  denken
over uw plannen op lange termijn en de
uitvoering daarvan. De Midhemel on-
derhoudt nauwe banden met de opbouw
van ons ego en passeert Mercurius dit
punt, dan is het mogelijk dat u nadenkt
over uw noden en behoeften op dit vlak.
Dit gaat vooral op indien u van nature
reeds iemand bent die nadenkt alvorens
in  actie  te  komen.  Extraverte  mensen
gooien er meteen en zonder nadenken
alles uit, zelfs hun onrijpe ideeën.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Iets nieuws" (18.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Zondag 6 maart 2011
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Behoefte aan stimulans

Vandaag  zoekt  u  naar  opwinding  en
stimulans binnen uw relaties en daarbij
kunt u zo ver gaan dat u een ruzie uit-
lokt. Zelfs al bent u ervan overtuigd dat
de basis van uw relatie hecht is, dan
nog hebt u er grote moeite mee. Verlies
uw geduld niet en eis niet dat uw gelief-
den u de opwinding die u zoekt, ver-
schaffen, tenzij u natuurlijk echt ruzie
zoekt. Hiertegenover staat dat dit een
goede dag is om de zaken op tafel te
leggen   en   tot   wederzijds   begrip   te

komen. Heersen er tussen u beiden geen
spanningen, dan kunt u vandaag samen
genieten  van  vele  nieuwe  ervaringen.
Deze transit kan de flexibiliteit van uw
verbintenis  op  de  proef  stellen.  Hoe
minder flexibel, des te groter de kans op
onenigheid.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Geld aantrekken" (2.3.11) 

Maandag 7 maart 2011
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Die ander **

Door het specifieke karakter van deze
oppositie is het mogelijk dat u nu uw
innerlijke,  onbewuste  drijfveren  weer-
spiegeld   ziet   in   het   optreden   van
iemand  anders.  Meestal  manifesteert
zich dit in de vorm van een conflict: de
ander handelt irrationeel en dwangma-
tig; hij of zij rijdt u voortdurend in de
wielen. Bestudeer zo iemand zorgvul-

dig. Hoewel dit aan toverij doet denken,
weerspiegelt zo iemand uw eigen inner-
lijke  moeilijkheden.  Die  ander  bent
uzelf! U bent namelijk veeleer geneigd
uw eigen problemen in iemand anders
te projecteren, dan die ander te nemen
zoals hij of zij werkelijk is. Hoe ver-
velend het misschien ook is met een on-
gemakkelijk mens te maken te krijgen,
u zult hierdoor veel over uzelf kunnen
leren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Op het vinkentouw" (9.3.11) 
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Dinsdag 8 maart 2011
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Hindernissen ***

Dit kan een wat moeilijke dag worden,
men voelt zich wellicht gefrustreerd en
geïrriteerd.  Begin  niet  aan  iets  wat
moed  vereist  of  risico  inhoudt;  waar-
schijnlijk  zal  het  toch  niet  lukken.  U
bent niet zeer energiek en doet er het
beste aan u aan de bekende regelmaat te
houden. De mensen kunnen u vandaag
hogelijk irriteren. Het lijkt wel of ze u
voortdurend in de maling willen nemen

of nog erger, er op uit zijn u en uw be-
langen opzettelijk in de wielen te rijden.
U  bent  boos,  doch  dit  aspect  geeft  u
zelden de kans hier lucht aan te geven.
U  kunt  slechts  tandenknarsend  rond-
lopen: het is heel slecht uw woede op te
zouten, dat kan u lichamelijk aantasten.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Op het vinkentouw" (9.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 

Woensdag 9 maart 2011
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Op het vinkentouw ***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Dit  is  over  het  algemeen  een  uitste-
kende transit voor de meeste relatievor-
men,  maar  er  zijn  ook  voetangels  en
klemmen. Het aspect wijst op een ver-
langen naar geestelijke groei en voor-
uitgang via contact met anderen. Waar-

schijnlijk wilt u evenveel geven als u
ontvangt, maar sommige mensen pro-
beren zoveel mogelijk van hun mede-
mensen  te  profiteren  zonder  daar  iets
voor terug te doen. Het optreden van
dergelijke  lieden  is  uiterst  arrogant,
zelfs ten aanzien van hun slachtoffers.
Dit jaagt hun omgeving tegen hen in het
harnas en het gevolg is dat niemand be-
reid   is   hen   in   moeilijke   tijden   de
helpende hand toe te steken.

Dit was natuurlijk absoluut niet nodig
geweest  en  het  enige  wat  u  te  doen
staat,   is   nederigheid   betrachten   en
erkennen  wat  u  anderen  verschuldigd
bent. Dit aspect stelt u in de gelegen-
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heid een beter mens te worden, maar
dan dient u zich bovengemelde waar-
schuwingen wel ter harte te nemen.

Niet zelden speelt een vriend in deze
periode de rol van "gelukbrenger", doch
in  feite  is  er  geen  sprake  van  geluk:
uzelf  zit  op  het  vinkentouw  om  elke
kans  die  zich  voordoet,  te  grijpen.  U
hebt een zesde zintuig om te bepalen
wat  precies  het  juiste  moment  is  en
voelt  de  noden  en  behoeften  van  uw
medemensen scherp aan. Het is dan ook
onvergeeflijk hieraan voorbij te gaan: u
kunt niet eens het excuus aanvoeren dat
u het niet had gezien.

Of in uw beroep, of in uw huiselijk en
privéleven kunnen zich bepaalde moge-
lijkheden en kansen voordoen. Bijvoor-
beeld om meer geld te verdienen of om
uw huis op te knappen. U kunt mensen
ontmoeten die uw inzicht in het wereld-
gebeuren  verruimen  en  verdiepen.  U
moet  hier  echter  wel  voor  openstaan.
Ook hier kan een arrogante houding er
de  oorzaak  van  zijn  dat  dit  aspect  u
niets van blijvende waarde oplevert.

Donderdag 10 maart 2011
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Verleidingen **

Let erop dat de mensen met wie u in
deze periode te maken krijgt, werkelijk
eerlijk tegen u zijn. Zij zullen u wellicht
trachten te misleiden en dat zou u nog
verder in de put helpen. Laat het ideaal-
beeld dat u zich van de wereld hebt ge-
schapen  uw  zicht  op  de  realiteit  niet
vertroebelen, vooral niet wat betreft de
mensen met wie u te maken hebt. Zorg
tevens zelf niet betrokken te worden bij
bedriegerijen. U bent daar op het ogen-
blik niet erg goed in, en later zult u wel-
licht de gevolgen ervan niet onder ogen
willen zien. Ook kunt u in deze tijd te
maken krijgen met de onplezierige con-
sequenties van daden uit het verleden,
een confrontatie die u liever uit de weg
gaat. De verleiding u om te draaien en
ervoor weg te lopen alsof er niets ge-

beurd is, is sterk. U zou zelfs uw heil
kunnen  zoeken  in  alcohol  of  drugs,
maar dat is natuurlijk geen oplossing.

langdurend: "Op het vinkentouw" (zie 9.3.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Vrijdag 11 maart 2011
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Kwetsende woorden **

Deze dagen moet u voorzichtig zijn en
uzelf beperkingen opleggen - vooral als
u in een levendige stemming bent.  Bent
u uit op een 'verovering', dan kunt u on-
der deze invloed stoptekens negeren en
dan te direct en abrupt te werk gaan.
Daarbij   bestaat   het   gevaar,   dat   u
momenteel wedijver en tegenstand be-

speurt  waar  die  er  niet  zijn.   Bent  u
overgevoelig, opvliegend, en vat u elke
aanmerking als een persoonlijke beledi-
ging op, dan liggen er overal vijanden
op  de  loer.   Elk  gesprek  kan  dan  op
ruzie uitdraaien, waarbij u uiteindelijk,
zonder  reden  en  vermoedelijk  zonder
boze opzet, anderen zult kwetsen.  En
uzelf evenzeer.

langdurend: "Op het vinkentouw" (zie 9.3.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Een sterke wil *

Vandaag moet u al uw doel en streven
richten op uw ambities. Meer dan enige
andere  transit  wijst  deze  op  zelfex-
pressie en wilsoverdracht. U hebt een
sterkere wil dan anders, zo zelfs dat het
u moeilijk valt compromissen te sluiten,
zelfs indien dat nodig zou zijn. Streef
uw eigen doelstellingen na, doch niet in
die mate dat u zich de vijandschap van
anderen op de hals haalt. Wat betreft
uw relatie tot uw meerderen, kan deze
transit twee kanten uit. U kunt hen te-
gen u in het harnas jagen doordat ze in
uw daden een bedreiging voor henzelf
zien, of u kunt hun respect en hulp af-
dwingen. Alles hangt af van de onder-
linge verhouding en van uw optreden
ten  aanzien  van  gezagsdragers  in  het
algemeen. Deze transit geeft slechts aan
dat  u  vandaag  een  uitgebreid  contact

zult  hebben  met  mensen  in  machts-
posities.

langdurend: "Op het vinkentouw" (zie 9.3.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Excessen

Meestal een prettig aspect: u voelt zich
goed en geniet van het gezelschap van
anderen. Een uitstekende dag om iets te
doen wat u werkelijk prettig vindt; ten-
minste als er geen dringend werk op u
ligt  te  wachten.  Waarschijnlijk  ont-
breekt het u aan zelfdiscipline: u hebt

misschien wel de neiging alles te doen
wat helemaal niet goed voor u is. Wees
voorzichtig met het doen van inkopen.
Koop niets wat niet strikt noodzakelijk
is, tenzij u natuurlijk zwemt in het geld.
Er  bestaat  neiging  tot  het  kopen  van
dure  dingen,  vooral  sieraden,  mooie
kleren  en  kunstvoorwerpen.  Weet  u
echter voldoende zelftucht op te bren-
gen, dan kunt u vandaag enige uitste-
kende investeringen doen. Handel niet
impulsief:   hoewel   uw   verstand   wel
juiste beslissingen weet te nemen, zal
uw gevoel u tot excessen verleiden.

langdurend: "Op het vinkentouw" (zie 9.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
langdurend: "Geld aantrekken" (2.3.11) 

Maandag 14 maart 2011

feb. 2011 maart 2011 apr. 2011
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Beroep en sociale status

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze tijd van het jaar moet u uw aan-
dacht op de uiterlijke aspecten van uw
leven richten - op uw carrière, uw rol in
het sociale verkeer en op uw positie en
uw  reputatie  in  de  maatschappij.  U
moet deze tijd eveneens gebruiken om
uw leven als geheel eens onder de loep
te nemen en u af te vragen of u zich in-
derdaad  met  vrucht  in  de  door  u  ge-
wenste richting beweegt. Deze transit is

meer op de toekomst dan op het ver-
leden gericht. Misschien wordt u met
zaken uit het verleden geconfronteerd,
maar   dan   slechts   om   de   nodige
correcties  aan  te  brengen,  zodat  u  de
toekomst verstandiger kunt benaderen.
Het  enig  werkelijke  gevaar  dat  deze
transit kan inhouden, is de onthulling
van dingen die u in het verleden fout of
slordig hebt gedaan; dit kan u onaange-
name  verrassingen  bezorgen.  Het  zou
goed zijn uw gedachten over het ver-
leden te laten gaan en alles wat u fout
langdurend: "Op het vinkentouw" (zie 9.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Meningsverschillen

Deze transit is over het algemeen gun-
stig voor alle vormen van communica-
tie zowel wat zaken als mensen betreft.
U denkt veel en vlug, u bent erop ge-
brand  met  anderen  van  gedachten  te
wisselen.  Stelt  u  werkelijk  belang  in
iemand, dan kunt u desnoods de hele
dag al pratend met hem of haar door-
brengen. De stuwkracht van deze ener-
gie is echter zo groot, dat u veel tijd
dreigt te verknoeien met tegen uzelf te
praten, waardoor er feitelijk niets uit uw
handen komt. Hoewel u er geen enkele
moeite mee hebt uzelf te uiten, kunt u
niet verwachten dat iedereen het voort-
durend met u eens zal zijn: u praat bo-
vendien  zo  veel  dat  anderen  er  geen
speld meer tussen kunnen krijgen. Soms

gaan ze alleen maar tegen u in om aan-
dacht te krijgen en te maken dat u even
ophoudt met praten en eindelijk luistert.

langdurend: "Geloof en overtuigingen" (zie 22.2.11) 
langdurend: "Op het vinkentouw" (9.3.11) 
langdurend: "Geld aantrekken" (2.3.11) 
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Mentaal actief

Vandaag zult u mentaal zeer actief zijn,
daar u overstelpt wordt door ideeën en
contacten; u moet daarbij trachten ook
tot de diepere betekenis ervan door te
dringen en zich niet te beperken tot een
oppervlakkig   inzicht.   Praat   u   met

anderen, probeer dan uit hun woorden
hun motivaties op te maken. Deze tran-
sit beproeft via het contact met anderen
de helderheid van uw denkvermogen en
dwingt u de waarde van wat u zegt, te
bewijzen. Vervelen zult u zich vandaag
zeer zeker niet. Tenzij u uw gedachten
en  contacten  zeer  slecht  hebt  opge-
bouwd, moet u in staat zijn wat u zich
hebt  voorgenomen  te  verwezenlijken.
Het  enige  probleem  waarmee  u  zich
moet  bezighouden  is  de  kans  dat  u
anderen  tegen  u  in  het  harnas  jaagt,
waar  u  later  veel  narigheid  mee  kunt
krijgen.  Daarom  is  het  zo  belangrijk
niet slechts uw eigen ideeën te spuien,
maar ook goed te luisteren.
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (zie 22.2.11) 
langdurend: "Beroep en sociale status" (14.3.11) 
langdurend: "Geld aantrekken" (2.3.11) 
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Tempo verhoging

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond zal deze kracht waarschijnlijk het
tempo in uw sociale omgang gedurende

een paar uur verhogen. U kunt nu rela-
tief   makkelijk   uw   gevoelens   onder
woorden brengen. Komt u niet uit een
bepaald  probleem  of  kunt  u  niet  met
een zekere situatie overweg, dan kunt u
uw probleem het beste voorleggen aan
een goede vriend. Een andere visie wil
wel eens helpen. En dat kunt u natuur-
lijk  ook  voor  anderen  doen.  In  een
periode als deze kunt u veel telefoontjes
en  brieven  verwachten  met  nieuwtjes
van vrienden of vriendinnen. Goed be-
schouwd trekt u momenteel communi-
catie op elk gebied aan. De tijd leent
zich   goed   voor   het   schrijven   van
brieven  aan  mensen  met  wie  u  een
sterke band hebt. Een enkeling echter
kan   door   deze   invloed   zo   passief
worden dat hij of zij maar moeilijk tot
zo'n initiatief komt. Dat laten zij dan
liever maar aan anderen over.
langdurend: "Geestelijke activiteit" (zie 22.4.11) 
langdurend: "Wees voorzichtig" (21.4.11) 
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Emotioneel gedrag

Zwakke,      kortdurende      uitwerking:
Zeker,  vanavond  staat  emotioneel  ge-
drag meer op de voorgrond dan anders.
Wees voorzichtig en verlies in een dis-
cussie  uw  vermogen  om  afstand  te
nemen en uw gevoel voor verhoudingen
niet  uit  het  oog.  De  huidige  invloed
doet u zich niet bijster goed of slecht
voelen,  maar  laat  u  uw  emoties  wel
sterker voelen. Soms bestaat er een nei-
ging dat u in deze tijd bepaalde zaken

aantrekt.  Zo  kunnen  vrouwen  voor  u
tijdelijk belangrijker zijn dan normaal.
Vertrouwde  voorwerpen,  personen  en
plaatsen zijn tevens belangrijk, omdat u
het op dit moment nodig hebt emotio-
neel door uw omgeving te worden ge-
rustgesteld. U tracht zich wellicht los te
maken van anderen en van alles wat u
niet vertrouwd voorkomt, en u vermijdt
vreemde situaties. Dit is geen negatieve
omstandigheid, hij komt enkel voort uit
uw behoefte tijdelijk op uzelf te zijn.
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (zie 22.2.11) 
langdurend: "Geld aantrekken" (2.3.11) 
langdurend: "Beroep en sociale status" (14.3.11) 
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>Volle Maan

Bafhf23:40

Persoonlijke besognes

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag zal u graag thuis zit-
ten, temidden van uw naaste verwanten.
Dit is geen goede tijd om voor het voet-
licht  te  treden,  uw  vaardigheden  te
tonen of u in gezelschap te presenteren.
Maar als u iemand in uw eigen kring, in
de    huiselijke    privé-sfeer    kunt    in-
troduceren, zult u merken dat de om-

gang met hem of haar veel makkelijker
is. U hebt er grote behoefte aan op "uw
eigen stek" te zijn. Niettemin geeft deze
tijd u gelegenheid alleen te zijn en eens
na  te  gaan  hoe  u  werkelijk  over  be-
paalde   zaken   denkt.   Uw   eigen   ge-
voelens zullen zich dusdanig sterk aan u
opdringen  en  uw  waarneming  beïn-
vloeden  dat  u  er  moeilijk  aan  zult
kunnen ontsnappen. Blijkbaar prevale-
ren thans uw persoonlijke besognes bo-
ven de noden van de buitenwereld, en
zo hoort het ook.

langdurend: "Geloof en overtuigingen" (zie 22.2.11) 
langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
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Opgesloten

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond  kan  de  omgang  met  anderen
sterke gevoelens in u oproepen; hoe u
daarmee omgaat kan positief of negatief
uitwerken. In het gunstige geval geven
ze een grote sensitiviteit naar anderen.
U voelt onmiddellijk aan in wat voor
stemming  zij  verkeren  en  kunt  daar
zodanig op reageren, dat u goed past in
het  gezelschap  waarin  u  verkeert.  U

hecht waarde aan emotionele contacten
en toont gevoel, warmte en betrokken-
heid. De schaduwzijde van deze transit
is  dat  u  zodanig  beheerst  wordt  door
eigen gemoedsgesteldheden dat u daar
niet  aan  kunt  ontsnappen  en  er  even
geen plaats is voor anderen. Misschien
wisselen uw stemmingen nu zo snel dat
u uw gevoelens niet al te serieus moet
nemen. Isoleer uzelf niet, want door u
te dwingen met anderen in contact te
treden komt de positieve kant van deze
transit beter tot zijn recht.
langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (zie 25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Maandag 21 maart 2011

feb. 2011 maart 2011 apr. 2011
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Weerstand oproepen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Bij  deze  transit  hebt  u  zin  iedereen
precies te vertellen wat u van hem of
haar denkt, of het nu aardig is of niet. U

bent strijdlustig en dat spoort anderen
aan ruzie met u te maken. Dikwijls bent
u zich hier helemaal niet van bewust en
begrijpt u er niets van waarom de men-
sen  zich  plotseling  tegen  u  keren.  U
voelt zich het slachtoffer van agressivi-
teit in een ander en zo kan een buiten-
staander  het  eveneens  ervaren.  Desal-
niettemin bent u degene die op subtiele
wijze  de  vijandige  signalen  uitzendt.
Het is veel beter dat u zich bewust bent
van uw agressieve, vijandige en verbol-
gen  gevoelens  ten  aanzien  van  uw
medemensen dan dat u ze tracht te ont-
kennen.  Dan  kunt  u  proberen  ze  ten-
minste enigszins in de hand te houden.

langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (zie 25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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Aan de weg timmeren ***

U weet op dit moment precies wie u
bent en duldt niet dat uw medemensen
daar  anders  over  denken.  Misschien
hebt u grote behoefte veel werk te ver-
zetten   en   daarvoor   is   dit   aspect
uitermate  geschikt,  vooral  als  u  daar-

voor wordt geprezen. Het is geen goede
periode  om  achter  de  schermen  voor
iemand anders te werken. U kunt hoog-
lopende ruzie krijgen met mensen die
proberen de lauweren te oogsten voor
wat u in feite hebt gedaan. Zwaaien uw
meerderen u niet voldoende lof toe, dan
neemt u hen dat zeer kwalijk. Handel
niet te impulsief uit puur zelfzuchtige
motieven. Moet u zichzelf doen gelden,
doe dit dan niet te nadrukkelijk. U jaagt
de mensen daar slechts mee tegen u in
het harnas en daarmee is uw eigenbe-
lang   allerminst   gediend.   Bereid   uw
plannen  zorgvuldig  voor  opdat  ze  tot
succes kunnen leiden.

langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (zie 25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Geloof en overtuigingen" (22.2.11) 
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De menselijke maat ***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Deze tijd maakt u tamelijk opgewekt.
U bent in voor allerlei nieuwe dingen
en  bereid  daarvan  te  leren.   Eenmaal
begonnen zaken wilt u uitbouwen, en
door uw groeiende vermogen de dingen
in een wijder perspectief te zien, neemt
u daarvoor de juiste beslissingen.  Dat
versterkt  uw  zelfvertrouwen  weer,  al
bent u gauw geïrriteerd door vertraging
waardoor zaken niet volgens plan ver-
lopen.  Let er daarom eens op of u in

uw expansiedrift niet over de gevoelens
van anderen heenwalst.

De  positieve  gevolgen  van  dit  aspect
uiten  zich  vooral  in  de  omgang  met
collega'a op het werk of in uw wijdere
vriendenkring.     Door    uw    huidige
ruimhartigheid, begrip voor anderen en
uw tolerantie kweekt u op ruime schaal
goodwill.   Mensen  zullen  u  om  raad
komen vragen, of uw mening over een
of ander onderwerp willen horen.  En u

zult die hulp maar al te graag willen ge-
ven,  omdat  u  niet  alleen  oplossingen
weet te bedenken voor een diversiteit
aan problemen, maar tevens uw eigen
opvattingen naar buiten kunt ventileren.

Uw kennis en vaardigheden zullen opti-
maal worden benut indien u werkzaam
bent in het onderwijs of in de zorg, wat
nieuwe perspectieven opent zowel voor
uzelf als voor anderen.  Ook op andere
beroepen zal deze transit een positieve
uitwerking hebben, zij het in mindere
mate.  Het meeste profijt van deze tijd
hebt u echter als u in staat en bereid
bent bij alles wat u doet de menselijke
maat niet uit het oog te verliezen.  Laat
bij anderen niet de indruk ontstaan dat u
zich  door  al  uw  succes  -  al  dan  niet
terecht - aan hen superieur gaat voelen.
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Donderdag 24 maart 2011

feb. 2011 maart 2011 apr. 2011
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Een plezierreisje

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze dagen kunt u een tentoonstel-
ling van beeldende kunst bezoeken die
een uitdaging vormt voor alles wat u tot
nu  toe  onder  schoonheid  verstond.  U
zult geamuseerd zijn en niet geschokt:
het  is  inderdaad  een  nieuwe  ervaring
die u opdoet. U kunt ook een concert
bijwonen met muziek die totaal nieuw
voor u is. Deze transit kan duiden op

een lange, plezierige vakantie. Het bes-
te is te gaan naar een plaats waar u nog
nooit te voren bent geweest: ook hier
vindt u iets volkomen nieuws. Uw erva-
ringswereld kan verruimd worden door-
dat  uw  geliefde  u  op  nieuwe  dingen
wijst. Er kan tevens iets gebeuren dat
een  nieuw  licht  op  uw  relatie  werpt;
niet iets wat u verontrust, doch wat uw
inzicht verdiept.

langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (zie 25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Een kwesstie van zelfdiscipline
***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Weet u zich voor de valkuilen die al het
goede   weer   teniet   kunnen   doen   te
hoeden,  dan  kan  dit  een  uitstekende
transit zijn. Dit aspect stelt uw disci-
pline en uw zelfbeheersing op de proef.
Beschikt u van nature over weinig zelf-
discipline, dan laat u nu het beetje dat u
had, ook nog varen: u gaat veel en veel
te ver, leeft met valse illusies en hebt
het  misplaatste  gevoel  dat  alles  wel
goed zal aflopen. U gooit zoveel geld
over  de  balk,  dat  u  niet  eens  genoeg
overhoudt  om  het  allernoodzakelijkste
te kopen. U denkt dat alles naar u toe
zal komen, dat u daar zelf geen enkele
moeite voor hoeft te doen, maar ook dit
is illusie.

Hiertegenover staat dat dit aspect een

wezenlijke   bijdrage   kan   leveren   tot
menselijke groei. Alles hangt af van de
mate van zelfcontrole waarover u be-
schikt.  Wilt  u  zoveel  mogelijk  profijt
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van  deze  transit  trekken,  dan  dient  u
precies te weten wat uw behoeften zijn
en waar u staat. U moet zich tevens be-
wust  zijn  van  uw  grenzen:  het  gaat
erom  te  weten  wanneer  u  op  moet
houden.

Soms veroorzaakt deze transit een op-
geblazen  ego  en  krankzinnige  trots.
Wees   niet   aanmatigend,   de   mensen
zouden u wel eens een dreun op uw ziel
kunnen  geven.  Ook  hier  dient  u  uw
grenzen te kennen.

Onder  bepaalde  voorwaarden  is  het
mogelijk dat u in conflict komt met de
wet of dat u in een rechtszaak raakt ver-
wikkeld. Of u nu wint of verliest, speel
nooit de rol van de beledigde onschuld.
Tracht door te dringen tot de grondoor-
zaken van het probleem en tot een voor
alle partijen bevredigende oplossing te
komen.

Zaterdag 26 maart 2011
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Tevreden met uzelf

Dit kan een bijzonder plezierig aspect
zijn. U voelt zich op uw gemak, wel-
willend en aardig tevreden met uzelf.
Heel prettig, zolang er maar geen werk
aan de winkel is. U hebt het gevoel dat
er niets is wat u niet zou toekomen. U

bent in staat een of andere dure prul te
kopen waar u later spijt van krijgt. Er
kunnen zich wat moeilijkheden met ge-
liefden of vrienden voordoen, doch over
het algemeen zal wat dit betreft alles
van een leien dakje gaan. In plaats van
uw eigen positie te verdedigen wanneer
u volkomen in uw recht staat, bent u
geneigd toe te geven op terreinen die dit
in feite niet gedogen. Zijn er moeilijke
gesprekken op til over eventuele trans-
acties,  houd  die  dan  niet  vandaag.  U
zult  wel  tot  overeenstemming  komen,
doch zeker niet in uw voordeel.

langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (zie 25.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Zondag 27 maart 2011
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Geestelijke inspanning **

Wees  vandaag  voorzichtig  met  wat  u
zegt. U bent zeer energiek en hebt de
neiging  uzelf  te  identificeren  met  uw
meningen en ideeën: u bent snel op uw
teentjes getrapt. U kunt veel geestelijke
arbeid verzetten, maar wordt u daarbij
ook maar een strobreed in de weg ge-

legd, dan raakt u knorrig en geïrriteerd
en lucht u uw gemoed op anderen. Er
bestaat groot gevaar voor ruzie en on-
enigheid, zowel in de huiselijke als in
de beroepssfeer. Kijkt u later op deze
periode terug, dan zult u constateren dat
het sop de kool niet waard was. Als u
uw standpunten moet verdedigen dan is
deze  dag  daar  een  geschikt  moment
voor. U staat sterk genoeg om uw ziens-
wijze met vrucht naar voren te brengen.

langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "De menselijke maat" (23.3.11) 
langdurend: "Een kwesstie van zelfdiscipline" (25.3.11) 

Maandag 28 maart 2011
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Diepgaande ontmoetingen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen  kunt  u  diepgaande  ontmoe-
tingen met anderen verwachten, vooral
met hen waarmee u een hechte emotio-
nele  band  hebt.  Uw  handelingsleven
wordt nu beïnvloed door de diepste en
krachtigste  bronnen  van  uw  onderbe-
wustzijn, zodat het dikwijls moeilijk is
niet  impulsief  te  reageren.  Gevoelens
van schuld, jaloezie, bezitsdrang of ge-
woon  de  wil  anderen  emotioneel  te
manipuleren,    kunnen    u    in    beslag
nemen, of zich in iemand anders jegens
u  manifesteren.  Elk  onenigheid  met

iemand  anders  zal  zeker  het  innerlijk
functioneren van u beiden aan het licht
brengen.  Als  u  naderhand  zulke  con-
flicten  afstandelijk  en  rustig  kunt  be-
zien,  hebt  u  wellicht  enig  profijt  van
deze invloed. Anders zijn zulke botsin-
gen    waarschijnlijk    vruchteloos    en
leiden ze alleen maar tot ergernis.

langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 
langdurend: "Beroep en sociale status" (14.3.11) 
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Het verhevene

Zwakke, kortdurende uitwerking: Dit is
doorgaans  een  heel  positieve  kracht,
waardoor u zich heel welwillend voelt
en mild bent naar uw omgeving. Van-

avond neigt uw geest naar bespiegelin-
gen over het hogere. U houdt zich niet
bezig met de vervelende pietluttigheden
die het leven minder aangenaam maken
dan het zou moeten zijn, hoewel ze u
niet  ontgaan.  U  ziet  gewoon  niet  in
waarom   u   daar   aandacht   aan   zou
moeten  schenken.  Emotioneel  voelt  u
zich  tamelijk  goed,  want  de  huidige
energie  maakt  dat  u  optimistisch  ge-
stemd   bent   en   positief   denkt.   Een
enkele keer neigt dat tot eigengerechtig-
heid en zelfingenomen arrogantie, wan-
neer u zichzelf ziet als de belichaming
van  sociale  rechtvaardigheid  en  wijs-
heid. Dat hoeft niet geheel bewust te
gebeuren, maar kan subtiel blijken uit
de manier waarop u iets zegt of uit een
stille wenk naar anderen.
langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 
langdurend: "Verborgen krachten" (12.5.11) 

Woensdag 30 maart 2011

feb. 2011 maart 2011 apr. 2011

»

EH 10 BpE04:37 BH 9 15:16
BpC19:08

Ambities *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Meer  dan  enig  ander  aspect  wakkert
deze  transit  uw  behoefte  iets  te  be-
reiken,  aan.  Kunt  u  zich  met  een  of
ander project identificeren, dan werkt u
er  met  grote  ijver  aan  tot  het  is  vol-
bracht. Het is van groot belang dat u
zich wijdt aan iets dat appelleert aan uw
onafhankelijkheidsgevoel  en  uw  per-
soonlijk initiatief. Tracht op het ogen-
blik zoveel mogelijk zelfstandig te ope-
reren. U bent weinig tolerant wanneer
anderen gezag over u uitoefenen: u wilt

uw eigen baas zijn. Mensen die u van
nut kunnen zijn, raken onder de indruk
van uw werkkracht, zolang u hen maar
niet nodeloos op stang jaagt. Conflicten
met medewerkers ontstaan doordat zij
zich door uw streven vooruit te komen
bedreigd weten. U moet trachten deze
conflicten te bagatelliseren, tenzij er na-
tuurlijk wezenlijke belangen op het spel
staan.
langdurend: "Verborgen krachten" (zie 12.5.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 
langdurend: "Beroep en sociale status" (14.3.11) 
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Nieuwe vrienden

Deze  invloed  doet  u  naar  iets  op-
windends zoeken dat de dagelijkse sleur
doorbreekt.   U   trekt   nieuwe   vriend-
schappen aan: u toont een onbekende en
fascinerende kant van uw persoonlijk-
heid en daar komen de mensen op af.
Overleeft een verbintenis die vandaag
tot stand komt, de gebruikelijke korte
periode,  dan  kan  die  uw  leven  totaal

veranderen.   U   zult   uw   geliefde   of
vriendin  een  grote  mate  van  vrijheid
dienen  te  laten,  omdat  in  zo'n  relatie
geen ruimte is voor jaloezie of bezits-
drang.  Kunt  u  zich  binnen  zo'n  vrij-
blijvende  verbintenis  staande  houden,
dan zal dit uw inzicht in uzelf en het
leven  zeer  verdiepen.  In  de  meeste
relaties  leggen  de  partners  veel  meer
beslag op elkaar dan nodig is: dit komt
veelal uit onzekerheid voort en vandaag
begrijpt u dat volkomen.

langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "Verborgen krachten" (12.5.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 

Vrijdag 1 apr. 2011
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Misverstanden

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen bent u emotioneel heel sensi-
tief, maar de indrukken die u door die
gevoeligheid verkrijgt hoeven niet erg
nauwkeurig te zijn. U hebt een vaag be-
sef van de omstandigheden en de men-
sen om u heen, en omdat u er niet zeker
van bent of u realistisch of overdreven
achterdochtig en schrikachtig bent, kunt
u  zich  erg  verward  voelen.  Misver-
standen  met  anderen  liggen  daarom
voor de hand, want u neigt ertoe u on-
eerlijk   bekritiseerd   of   gekwetst   te
voelen  zonder  dat  die  ander  daartoe
aanleiding  heeft  gegeven.  Of  u  denkt
dat anderen u om ongegronde redenen
niet  mogen.  Uw  stemmingen  en  uw
waarneming  worden  namelijk  vertroe-
beld, doordat deze energie uw onderbe-
wustzijn  activeert.  In  plaats  van  te

reageren   op   wat   u   werkelijk   ziet,
reageert u automatisch op wat uw on-
derbewustzijn u voortovert.
langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "Verborgen krachten" (12.5.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 
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Subjectief denken

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
transit kan een moeilijke tijd betekenen
voor  de  omgang  met  andere  mensen,
speciaal met hen waarmee u een per-
soonlijke band hebt. Uw gevoelens en
emoties   kunnen   uw   denken   over-

schaduwen,  waardoor  uw  denken  zo
subjectief wordt dat niemand wijs kan
worden uit wat u zegt. Toch hebt u een
sterke behoefte uw emoties met anderen
te  delen.  Vermijd  echter  meningsver-
schillen die kunnen ontstaan als u tel-
kens   uw   standpunt   wijzigt   omdat
anderen het daar niet mee eens zijn. U
neigt ertoe telkens van mening te ver-
anderen al naar gelang de wind waait,
maar dat brengt u alleen maar in verle-
genheid als de mensen met wie u het
zogenaamd eens was, uw standpunten
onderling gaan vergelijken. Toch is het
eigen  aan  deze  transit  dat  uw  visies
steeds weer veranderen. Kom daar maar
eerlijk voor uit.
langdurend: "Ambities" (zie 30.3.11) 
langdurend: "Een plezierreisje" (24.3.11) 
langdurend: "Beroep en sociale status" (14.3.11) 

Zondag 3 apr. 2011
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<Nieuwe Maan

Tegenwerking

Dit is een periode van uitdagingen en
crisis. Niet zelden uit zo'n crisis zich in
de  vorm  van  mensen  die  u  tegen-
werken.  Of  ze  dit  nu  expres  doen  of
niet, hun optreden dwingt u in elk geval
de waarde van uw handelingen te be-
wijzen.   U   kunt   heel   boos   op   hen
worden en het gevoel hebben dat ze er
slechts op uit zijn kwaad te stichten. In
feite zijn hun motieven echter dezelfde

als de uwe, iets wat u moet leren be-
grijpen. Uitdagingen kunnen zich voor-
doen in verband met uw pogingen iets
bepaalds op te bouwen; dit kan zowel
op materieel als op geestelijk vlak lig-
gen. Ze kunnen eveneens een nieuw as-
pect van uw persoonlijkheid toetsen.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Gebrek aan onderscheidings-
vermogen

Deze transit kan gebrek aan onderschei-
dingsvermogen  veroorzaken:  uw  be-

hoefte van iemand te houden tast uw
normale  vermogen  tot  oordelen  aan.
Hier schuilt niet zo'n vreselijk groot ge-
vaar in, maar u moet de discretie toch
niet uit het oog verliezen. Het zou dom
zijn u voorgoed vast te leggen op een
liefdesaffaire   die   vandaag   is   opge-
bloeid,  zonder  de  tijd  te  nemen  die
grondig te overdenken. Dit aspect kan
extreme emotionaliteit tussen u en uw
geliefde   oproepen,   waardoor   u   niet
meer de problemen objectief kunt be-
naderen. Waren er al langer moeilijk-
heden, tracht ze dan nu niet koel en ver-
standelijk te bespreken: dat kan alleen
maar tot hoogst emotionele uiteenzet-
tingen  leiden  waarbij  men  toch  langs
elkaar heen praat. Is verder alles oké,
dan wordt dit een dag waarin u en uw
geliefde  warme  en  zachte  gevoelens
voor elkaar koesteren.
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 

Dinsdag 5 apr. 2011

31
Do

1
Vr

2
Za

3
Zo

4
Ma

5
Di

6
Wo

7
Do

8
Vr

9
Za

10
Zo

11
Ma

12
Di

13
Wo

14
Do

DmG BmO15:13 BpD01:44

Bb05:16

Bespiegelingen *

Tijdens  deze  transit  worden  liefde  en
genegenheid   ten   sterkste   getemperd
door praktische overwegingen. U denkt
na over de waarde van uw leven en uw
relaties   en   vraagt   soms   een   ouder
iemand  om  advies.  U  bent  doorgaans
beheerst  en  dat  is  goed  als  u  zuinig
moet  zijn  en  op  de  kleintjes  moet
passen.  Onder  bepaalde  voorwaarden
wijst deze transit op moeilijkheden bin-
nen de liefdesrelatie. U brengt weinig
warmte en genegenheid op en dit wordt
door anderen als onverschilligheid er-
varen. Een verbintenis die vandaag tot
stand  komt,  kan  een  lang  leven  be-
schoren  zijn,  doch  zal  niet  uitblinken

door vurigheid: deze wordt gekenmerkt
door soberheid en trouw.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Woensdag 6 apr. 2011
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Weinig realistisch

Wees bij deze transit heel voorzichtig
met uw relaties. Er zijn vele mogelijk-
heden, enkele goede en enige slechte.
Uw weinig realistische manier van den-
ken   kan   tot   acute   teleurstellingen
leiden, tenzij u probeert de realiteit van
de situatie te begrijpen en te accepteren.
Een typische illusie is zichzelf te be-
schouwen als de onzelfzuchtige partner
die alles geeft en zich totaal voor de
andere   opoffert.   Dit   is   klinkklare
nonsens, waarbij het uiteindelijke doel
meestal  is:  de  ander  aan  zich  te  ver-
plichten door zijn of haar gevoelens te
manipuleren.  Hoewel  u  vandaag  een
romantische  ontmoeting  kunt  hebben,
zijn   uw   romantische   gevoelens   van

heden zeker niet blijvend. Geniet er dus
van en verwacht niets. Schoonheid be-
hoeft geen verklaring.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 

Donderdag 7 apr. 2011
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Snel aangebrand

Deze dagen kunt u zich gekwetst, bele-
digd of genegeerd voelen; daarom bent
u teruggetrokken in uzelf en staat u niet
toe dat anderen te dichtbij komen.  Te-
gelijkertijd echter, diep van binnen, wilt
u erbij horen, van het leven genieten,
liefhebben  en  bemind  worden.   Toch
moet u daarbij niet te veel van uzelf
verwachten:  waarschijnlijk  moet  u  er
door u af te zonderen en u terug te trek-
ken weer bovenop komen.  Niet door te

zwelgen in uw leed, want dat verergert
de zaak alleen maar.  Misschien bent u
in staat te zien dat het gedrag van de
ander niet opzettelijk bedoeld was, en
dat uw huidige situatie vooral uw eigen
gevoeligheid weerspiegelt.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Confrontaties

Op dit moment zullen vele activiteiten
en projecten een climax bereiken. Nu
zal het duidelijk worden of u intelligent

en kundig te werk bent gegaan. Het is
van bijzonder groot belang dat u wist
wat u deed. Zelfs onder ideale omstan-
digheden komt het onder dit aspect tot
een  confrontatie  met  anderen.  Op  het
vlak van de intieme relaties, zoals met
wederhelft en gezin, reageert men over
het algemeen het minst bewust en hier
liggen dan ook de grootste kansen voor
een negatieve uitwerking van dit aspect.
Kansen op ruzies en woordenwisselin-
gen.    Gebeurt    zoiets,    bekijk    dan
zorgvuldig wat er werkelijk gaande is
(misschien is er zelfs eigenlijk niets aan
de hand) en tracht tot een compromis te
komen.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 

Zaterdag 9 apr. 2011
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Verstoord denken

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond  wordt  uw  rationele  en  logisch
ingestelde  geest  sterk  door  uw  stem-
mingen bepaald. Of dit positief of nega-
tief uitwerkt hangt van andere factoren
af. Daarom is het nu niet de tijd om be-
slissingen te nemen. Het is wel een ge-
schikte periode om informatie te ver-
zamelen waarop u dan later een besluit
kunt baseren, vooral die informatie die
u  echt  doet  voelen  hoe  een  bepaalde
zaak precies ligt. Het is tevens goed dan
over uw gevoelens te praten. Bij andere
gelegenheden vindt u het moeilijk om
over uw emoties te praten, maar nu is

dat    relatief    makkelijk.    Vooral    de
communicatie met vrouwen verloopt nu
meestal  heel  goed.  Uw  stemmingen
wisselen momenteel nogal snel, al is het
moeilijk te zeggen wat de aard van die
veranderingen  is.  Evenmin  kan  men
spreken van een goede of slechte uit-
werking op uw emoties.
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Zondag 10 apr. 2011

Ok
10

No De Ja
11

Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De

G#pN BmQ21:05 BH 1 21:05
BpG21:13 BqO11:49 BqB20:39

Bd02:32

Innerlijke waardigheid ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Uw  manier  van  omgaan  met  anderen
confronteert  u  keer  op  keer  met  de
tamelijk onbuigzame, starre en behou-
dende  kanten  van  uw  karakter,  dat  u
somtijds  uzelf  tot  uw  ergste  vijand
maakt.  Wellicht is het u wel eens opge-
vallen  dat  u  andermans  zwakheden  -
waarvan u maar al te goed weet dat u
die zelf ook hebt maar liever ontkent -
soms ridiculiseert.  We neigen ons van
zulke - vaak vernederende - ervaringen
te  distantiëren  door  ons  verbeten  aan
oude  overtuigingen  vast  te  klampen.
We willen onder geen beding van op-
vatting    veranderen,    maar    we    be-
kritiseren wel anderen die, al of niet be-

wust,  makkelijker  hun  eigen  fouten
laten zien.

Deze transit geeft u nu de kans u van
die zwakheden in uzelf meer bewust te
worden.   Het  is  belangrijk  dat  u  pro-
beert ze te accepteren zonder ze meteen

te   willen   veranderen.    U   hebt   toch
immers ook uw eigen unieke deugden -
een enkel barstje in uw karakter maakt
u nog niet geheel ongenietbaar!  Als u
uw   minder   begerenswaardige   eigen-
schappen  leert  accepteren  en  dulden,
bent u ook minder gauw geneigd u on-
gemakkelijk   te   voelen   of   heftig   te
reageren als u ze in anderen tegenkomt.
Zo ontwikkelt u een meer ontspannen
en  natuurlijk  overwicht,  gebaseerd  op
een   innerlijke   waardigheid   die   zo
kenmerkend is voor iemand die de diep-
ten  van  zijn  eigen  ziel  heeft  leren
kennen.

Op een minder diepgaande manier ver-
gemakkelijkt dit aspect u te veranderen
van koers of bestaande levenspatronen
te doorbreken, ook als u daarin tegenge-
werkt wordt of weerstand bij anderen
oproept.   Deze  tijd  van  toenemende
geestelijke  stabiliteit  zal  u  dichter  bij
uw   eigen   doeleinden   en   wezenlijke
waarden brengen.
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Maandag 11 apr. 2011

maart 2011 apr. 2011 mei 2011

C#nE18:38 BoE12:12 BpT18:32

BmA02:29 BpF03:29 BqI01:18

=d17:35 Bafhd17:35

Weerstand oproepen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Bij  deze  transit  hebt  u  zin  iedereen
precies te vertellen wat u van hem of
haar denkt, of het nu aardig is of niet. U
bent strijdlustig en dat spoort anderen
aan ruzie met u te maken. Dikwijls bent
u zich hier helemaal niet van bewust en
begrijpt u er niets van waarom de men-
sen  zich  plotseling  tegen  u  keren.  U
voelt zich het slachtoffer van agressivi-
teit in een ander en zo kan een buiten-
staander  het  eveneens  ervaren.  Desal-
niettemin bent u degene die op subtiele
wijze  de  vijandige  signalen  uitzendt.
Het is veel beter dat u zich bewust bent
van uw agressieve, vijandige en verbol-
gen  gevoelens  ten  aanzien  van  uw
medemensen dan dat u ze tracht te ont-
kennen.  Dan  kunt  u  proberen  ze  ten-
minste enigszins in de hand te houden.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Alles in het groot" (13.4.11) 

Dinsdag 12 apr. 2011

Ok
10

No De Ja
11

Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De

G#oA BoO17:49 BH 2 10:20
BmJ00:44 Be09:07

Geduld en volharding ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Deze periode houdt een kritieke fase in
uw  ontwikkeling  in.  De  buitenwereld
maakt het u niet makkelijk en u voelt
zich sterk belemmerd in uw handelings-
vrijheid.

U hebt weinig vitaliteit en kunt zich bij-
zonder  ontmoedigd  voelen.  Tracht  u
niet met alle middelen tegen de tegen-
werking die op uw pad komt, te verzet-
ten. Wees geduldig en volhard vol tot u
over wat meer energie beschikt.

U kunt moeilijkheden hebben in de om-
gang  met  mensen  in  gezaghebbende
posities,  zoals  superieuren,  overheids-
personen of ouders. Ze staan niet open
voor uw suggesties en plannen en wer-
ken u tegen. Tracht hen met geduld tot
uw standpunt over te halen. Ga de con-
frontaties niet uit de weg, maar stort u
evenmin  blindelings  in  de  strijd.  Dan
trekt u zeker aan het kortste eind.
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Deze tijd heeft een directe band met de
periode van zeven jaar geleden die een
nieuw begin voor u inhield. De project-
en die toen van start gingen, stuiten nu
op de eerste, grote moeilijkheden. Dit is
vooral  moeilijk  te  verwerken  omdat
alles zo gladjes scheen te verlopen en u
deze problemen absoluut niet had ver-
wacht.

Deze periode is echter bedoeld om uit
te vinden of de begonnen projecten in-
derdaad  waarde  hadden  of  niet.  Wat
niet goed was, valt nu waarschijnlijk af.
U ervaart dit wellicht als een misluk-
king. Besteedt u er onvoldoende aan-
dacht aan, dan is het mogelijk dat u niet
onmiddellijk in de gaten hebt wat er ge-
beurt.

U wordt bij uw streven misschien in de
wielen gereden: wees geduldig en laat u
niet  van  het  rechte  pad  brengen.  Be-
wandelt u de juiste weg, dan stelt dit
aspect u wel op de proef, maar wordt
het niet de oorzaak van uw nederlaag.
Zelfs  indien  dit  laatste  het  geval  zou
zijn, dan nog kunt u veel bereiken door
uw energie op terreinen te richten die
meer succes beloven.

Woensdag 13 apr. 2011
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Alles in het groot ***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Dit is een uitbundige transit: alles wat u
doet, doet u in het groot. U beschikt
over  veel  energie  en  bent  zeer  ambi-
tieus. U hebt behoefte lichamelijk bezig
te zijn, maar u moet oppassen daarbij
niet over de schreef te gaan. Wat u ook
doet, matig uzelf en handel gediscipli-
neerd.

Overschat uw mogelijkheden niet, noch
ten aanzien van uzelf, noch ten opzichte
van anderen. U presteert heus wel vol-
doende, u hoeft het niet te overdrijven.
Maak uzelf niet wijs dat u allerlei din-
gen kunt doen, terwijl dat helemaal niet
het geval is: u zult volkomen uitgeput

raken.   Neem   ook   niet   zulke   grote
risico's. U hebt het gevoel alles aan te
kunnen. Dit is echter een illusie, ten-
minste zoals u het ziet.

Soms wijst deze transit op een conflict
met iemand anders: u hebt het gevoel
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dat de ander remmend op u werkt en
probeert zich hiervan los te maken. Het
is heel moeilijk zo in het algemeen uit
te  maken  of  u  de  zaken  in  de  juiste
proporties  ziet.  Ga  de  feiten  daarom
nog eens zorgvuldig na voor u werke-
lijk tot handelen overgaat. Uw geldings-
drang is in deze periode bijzonder groot
en u kunt die beter op constructieve ma-
nier   gebruiken.   Vermijd   impulsieve
acties - dit kan u onnodig moeilijkheden
bezorgen.

Hiertegenover staat dat dit aspect even-
eens werkelijk moedig maakt. Het ver-
schil tussen moed en roekeloosheid is
afhankelijk van uw zelfkennis en daar-
over dient u te beschikken, wilt u ten-
minste  een  positief  gebruik  van  deze
transit  kunnen  maken.  Houdt  u  het
hoofd  koel  en  uzelf  in  bedwang,  dan
kan dit aspect een grote triomf inluiden:
u bent in staat obstakels te overwinnen
en dingen tot stand te brengen, waar u
zich anders totaal niet toe in staat acht.
Moet  u  voor  uzelf  op  komen,  dan  is
daar geen enkel bezwaar tegen zolang
dit  maar  geen  destructieve  gevolgen
heeft. Denk na bij alles wat u doet!

Donderdag 14 apr. 2011
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Liefde en genegenheid *

Vandaag wordt uw geest beheerst door
gevoelens van liefde en genegenheid. U
bent  zich  bewust  van  de  mensen  van
wie u houdt en de gevoelens die u ten
aanzien van hen koestert. Zijn er nog

meer aanwijzingen in die richting, dan
zou u wel eens verliefd kunnen worden.
In elk geval: liefde speelt nu een veel
groter rol dan eigenbelang. U bent ge-
neigd  wat  weg  te  dromen  en  u  voelt
weinig voor hard werken: wel voor ac-
tiviteiten op creatief gebied. Een goede
dag  voor  maatschappelijke  en  sociale
activiteiten. U bent warm en vriendelijk
en vindt het heerlijk in gezelschap te
verkeren. Blijf niet alleen: dan zult u
zich eenzaam voelen. Alle persoonlijke
relaties profiteren van dit aspect.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Alles in het groot" (13.4.11) 
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Vrijdag 15 apr. 2011
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Een stormachtige periode **

Waarschijnlijk       een       stormachtige
periode binnen uw persoonlijke relaties.
Het is niet onmogelijk dat er onenigheid
tussen u en uw partner ontstaat over iets
waarbij  u  zich  beiden  ten  zeerste  be-
trokken voelt. Het is eveneens mogelijk
dat verschil in afkomst en milieu deze
afwijkende zienswijze tussen u beiden

veroorzaakt. Hierbij identificeert u zich
zo volkomen met uw eigen standpunt
dat het welhaast een erekwestie wordt
dit meningsverschil te winnen. Samen-
werking  is  niet  makkelijk  onder  deze
invloed. Is die te realiseren, werk deze
dagen  dan  alleen  aan  een  project  als
daarbij alle initiatieven in uw hand lig-
gen.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Alles in het groot" (13.4.11) 

Zaterdag 16 apr. 2011
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Persoonlijk contact

Deze  dag  is  bijzonder  gunstig  voor
iedere vorm van contact met anderen.
Zelfs   de   dagelijkse   contacten   met
vrienden en buren leveren vandaag iets
extra's op, daar u in staat zult zijn u
glashelder uit te drukken. Deze dag is
zeer geschikt voor het overbrengen van
belangrijke boodschappen aan anderen,
waarbij het noodzakelijk is de dingen
precies  en  duidelijk  te  stellen.  Verte-
genwoordigt u een bepaalde groep en

bent u hun spreekbuis, dan is dit een
gunstige  tijd.  Daarnaast  is  dit  echter
ook een goede dag om uw eigen doel-
stellingen en verwachtingen aan een on-
derzoek te onderwerpen. Deze transit is
gunstig voor elke transactie op zakelijk
gebied, voor kopen, verkopen en onder-
handelen. Deze dag is tevens geschikt
voor elke vorm van reizen, hoewel een
tocht  die  ondernomen  wordt  om  uw
geest te stimuleren het beste zou zijn.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Alles in het groot" (13.4.11) 
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Zondag 17 apr. 2011
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Onder het tapijt

Dit aspect zal gewoonlijk weinig moei-
lijkheden veroorzaken:  het wijst op een
zorgeloze en aangename dag met veel
gezellig  verkeer.  U  vermijdt  serieuze
onderwerpen  en  gesprekken  die  con-
flicten    kunnen    veroorzaken.    Geen
goede dag om moeilijke of controversi-
ele onderwerpen te bespreken, want u
bent er meer op uit de vrede te bewaren
dan een voor u gunstige regeling te be-
dingen. Werkelijke problemen die u on-
der de tafel hebt geveegd, steken de kop
op en kunnen later ellende veroorzaken.
Binnen uw relaties zoekt u niet zozeer
naar opwindende seksuele contacten als

wel naar activiteiten die een geestelijke
en   intellectuele   stimulans   inhouden.
Vandaag wenst u aangenaam bezig ge-
houden te worden: samen met of door
uw  partner.  voorstelling  of  concert  te
gaan.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 

Maandag 18 apr. 2011
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Een goede investering

Vandaag  bent  u  zeer  gevoelig  voor
schoonheid  en  hebt  grote  waardering
voor  mooie  dingen.  Dit  is  een  goede
transit om kleren of kunstvoorwerpen te
kopen of om iets aan uw huis te doen. U
hebt een sterke behoefte de zinnen te
strelen, doch zonder tot excessen te ver-
vallen. Geeft u veel geld uit voor iets
wat u wilde hebben, dan bestaat er een
grote kans dat dit een goede investering

blijkt te zijn. U kunt vandaag het beste
dingen kopen die in waarde vermeer-
deren naarmate ze ouder worden, zoals
bijvoorbeeld juwelen of antiquiteiten. U
zult zich zeer aanhankelijk voelen, mis-
schien zelfs romantisch ten aanzien van
degenen van wie u houdt. Deze tijd is
uitermate geschikt om eventuele moei-
lijkheden met anderen glad te strijken.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 

 p. 63   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Dinsdag 19 apr. 2011
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Bakzeil halen **

Een  drukke  dag  waarin  u  uzelf  kunt
laten gelden en waarin veel werk uit uw
handen komt. Wel zult u voortdurend
op de proef worden gesteld en bij alles
wat u doet moeten bewijzen dat het in-
derdaad  waarde  heeft.  Zowel  mensen
als omstandigheden kunnen hierbij een
uitdaging  vormen.  Uw  succes  hangt
voor het grootste deel af van uw eigen
duidelijkheid. U hebt geen zin om bak-
zeil te halen en toe te geven. Toch zult
u dit moeten doen: tracht compromissen
te sluiten zonder uw werkelijke overtui-
gingen  prijs  te  geven.  Zorg  er  echter
voor  dat  u  niet  dusdanig  gepreoccu-

peerd raakt met wat u denkt, dat u uw
onderscheidingsvermogen verliest.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 

Woensdag 20 apr. 2011

maart 2011 apr. 2011 mei 2011

DH 10 BoD09:25 BpJ04:30

BH 6 21:33 Ab15:47 Bafhh10:23

Bi12:20

Artistieke zaken

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze transit kan in vele opzichten nut-
tig zijn. Er kunnen zich gunstige om-
standigheden  voordoen,  zowel  maat-
schappelijk  als  in  uw  privéleven.  U
kunt  mensen  en  omstandigheden  aan-
trekken die uw arbeid verlichten. Men-

sen  in  gezaghebbende  posities  zijn  u
goed gezind en in uw maatschappelijk
leven verlopen de contacten probleem-
loos. Het is iedereen duidelijk dat u in
de eerste plaats uit bent op een harmo-
nieuze samenwerking en daar reageren
de mensen op. Wat uw normale werk-
zaamheden ook mogen zijn, deze transit
kan u tijdelijk bij artistieke aangelegen-
heden betrekken, zoals het maken van
een  ontwerp,  het  opknappen  van  de
ruimte  waarin  u  uw  werkzaamheden
verricht of het reclame maken voor uw
firma.  Alles  zal  daarbij  zonder  pro-
blemen verlopen.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
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Donderdag 21 apr. 2011

maart 2011 apr. 2011 mei 2011

C#qN BoB04:41 BoG05:12

BoI08:59 BnN10:10 BqE19:17

Bafhi22:27 Da09:36

Wees voorzichtig

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In  contacten  met  anderen  stuiten  we
vaak op bepaalde onuitgesproken ver-
schillen,   reserves   of   gevoeligheden.
Die hoeven ons niet in de weg te staan
zolang we er maar voorzichtig en res-
pectvol   mee   omgaan   door   ze   te
accepteren, want echt begrijpen kunnen
we ze toch niet.  Dit heeft betrekking op
de manier waarop wij met anderen om-
gaan,  maar  waarschijnlijk  ook  op  de
wijze  waarop  zij  met  ons  omgaan.
Deze invloed geeft de mogelijkheid om
dit soort onderwerpen toch bij anderen
ter sprake te brengen, dan wel er zelf
bewust van te worden.  Door beide par-
tijen moet hier op een integere en sub-
tiele  manier  mee  worden  omgegaan.

Zonder  oprecht  inlevingsvermogen  en
bereidheid tot begrip zal deze transit u
weinig baten.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geestelijke activiteit" (22.4.11) 

Vrijdag 22 apr. 2011

maart 2011 apr. 2011 mei 2011

C#oA16:21 C#qN05:19 BnC07:57

BpD12:47 BoT01:25 Bj15:54

Geestelijke activiteit

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze invloed wijst op een dag van grote
geestelijke activiteit en van veel con-
tacten met anderen. U zult het drukker
hebben dan gewoonlijk en wel met het
schrijven van brieven, ander papierwerk
of conferenties; waarschijnlijk verloopt
alles gladjes, maar onder bepaalde om-
standigheden   kunnen   zich   wat   pro-
blemen voordoen. Pas ervoor op niet uit
puur egoïstische motieven te spreken of
te handelen. Zeg wat u te zeggen hebt
en laat het daarbij; uw verklaring heeft
voldoende effect en gaat u erop door
dan sticht u slechts verwarring. Verwar-

ring roept weerstanden op bij anderen
en  dit  zal  een  halt  toeroepen  aan  de
communicatie.  Verdedig  geen  stand-
punten waarvan duidelijk is dat ze niet
juist zijn.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Wees voorzichtig" (21.4.11) 
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Zaterdag 23 apr. 2011
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Subjectiviteit

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag krijgen uw meer in-
tieme relaties een wat emotionele kleur.
U durft uw gevoelens makkelijker dan
anders  te  uiten  naar  uw  partner,  een
collega op het werk, of naar iemand in
een   persoonlijke   ontmoeting.   Deze
krachten zijn niet moeilijk te hanteren,
maar u moet erop bedacht zijn dat uw
emoties en uw subjectiviteit soms een

heldere   kijk   op   het   standpunt   van
anderen in de weg kunnen staan. An-
derzijds is de heersende invloed gunstig
voor situaties waarin consideratie met
de gevoelens van anderen is vereist, of
omgekeerd. In uw relaties met anderen
hebt u behoefte aan warmte, steun en
geborgenheid, maar u bent evenzeer in
staat die zo nodig aan anderen te geven.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geestelijke activiteit" (22.4.11) 

Zondag 24 apr. 2011

14
Do

15
Vr

16
Za

17
Zo

18
Ma

19
Di

20
Wo

21
Do

22
Vr

23
Za

24
Zo

25
Ma

26
Di

27
Wo

28
Do

BqT07:53 CoA14:53 BnJ14:27

BoE01:17 Bafhj05:43 Bk23:29

Heftige gevoelens

Zwakke, kortdurende uitwerking: Door-
gaans duidt deze invloed op een paar
uur   van   ongebruikelijk   heftige   ge-
voelens.  Vanmorgen  hebt  u  een  sterk

verlangen uzelf te willen kennen en u
zult het leven geheel door emotie willen
ervaren.  Het  is  nu  niet  de  meest  ge-
schikte tijd voor zaken die een volledig
helder  en  afstandelijk  bewustzijn  vra-
gen, maar u was toch al niet van plan zo
tewerk te gaan. Liever betrekt u uw ge-
voel  in  de  dingen  die  u  onderhanden
hebt, en zo kunt u een rijkdom aan ge-
voelens en innerlijk leven ervaren die
genoeg heeft aan zichzelf. De huidige
invloed is geschikt voor zaken waarbij
het grote publiek is betrokken, of voor
situaties waarin u in het opbenbaar of
voor een grote groep mensen moet op-
treden. Overigens is dit geen kracht die
ondernemingslust en ambitie stimuleert.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geestelijke activiteit" (22.4.11) 
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Bevrijding zoeken *

Dit kan een dag vol verrassingen voor u
worden, of u kunt op uw beurt anderen
verbaasd doen staan. Gebeurt het laat-
ste, dan betekent dit dat u in harmonie
met uzelf bent. Deze transit geeft name-
lijk aan dat u een sterke drang hebt de
normale   routine   te   doorbreken.   Het
dagelijks  leefpatroon  kan  u  vandaag

geen  bevrediging  schenken  en  u  zult
volkomen in strijd met uw normale ge-
dragspatroon   handelen.   Deze   transit
heeft tot taak wat leven in de brouwerij
te brengen en u ervoor te behoeden tot
sleur te vervallen. Handelingen die ver-
richt worden met de bedoeling ketenen
te verbreken, zijn in zichzelf uitstekend
zolang ze maar tot doel hebben uzelf te
bevrijden;  bent  u  echter  in  het  wilde
weg opstandig, overhaast en impulsief
en vervalt u tot excessen.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geestelijke activiteit" (22.4.11) 

Dinsdag 26 apr. 2011
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Geldingsdrang **

U hebt een dringende behoefte uzelf te
doen gelden, doch u doet dit soms op
een  wijze  die  anderen  tegen  u  in  het
harnas  jaagt.  Tracht  u  deze  drang  tot
ego-  expressie  te  onderdrukken,  dan
kunt u in conflict komen met iemand
die de baas over u probeert te spelen.
Hiertegenover staat dat dit een periode
van  hard  en  vruchtbaar  werk  in  kan
houden, waarbij u op de een of andere
wijze in staat bent uw individualiteit te

bewijzen. U moet leren dat succes heb-
ben niet noodzakelijkerwijze ten koste
van uw medemensen hoeft te gaan. Dit
is echter iets waarvan u zich onder deze
transit niet bewust bent en daarom hebt
u de neiging anderen onnodig te over-
heersen of de mensen hun successen te
misgunnen. Dien uw eigen belang, doch
niet ten koste van iemand anders.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
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Woensdag 27 apr. 2011

maart 2011 apr. 2011 mei 2011

AH 11 BnD06:56 BqO20:27

BpC01:30 Bl10:27

Samenwerking

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze periode kunt u het beste samen-
werken met anderen. Op andere tijden
hebt u misschien de behoefte gevoeld
alleen te zijn om uit te zoeken wie u nu
eigenlijk  bent  en  wat  u  nu  eigenlijk
wilt.  Nu  zal  u  zich  de  zelfde  vragen
stellen in relatie tot uw medemens. Om
dit te bereiken kunt u zowel in uw be-
roep als in uw privéleven het beste met
anderen samenwerken. Laten uw socia-
le contacten intensief zijn en bestudeer
de  mensen  met  wie  u  in  aanraking
komt,  want  zij  reflecteren  uzelf.  Wat

waarheid  is  voor  uw  vrienden,  is  dat
over  het  algemeen  evenzeer  voor  u.
Vecht ervoor uzelf te zijn temidden van
uw  vrienden.  Zonder  te  willen  over-
heersen,  moet  u  hun  duidelijk  maken
wie u eigenlijk bent, zodat u binnen de
groep kunt functioneren zonder uw ei-
gen persoonlijkheid geweld aan te doen.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 

Donderdag 28 apr. 2011
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Deugniet ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Elke vermetele poging om vol vuur op
te komen voor waar u voor staat heeft
nu  een  betere  kans  van  slagen.   Een
ieder die probeert u "effe normaal" te
laten doen kan rekenen op een scherpe
terechtwijzing.   Ook  als  dat  tot  pro-
blemen  leidt  bent  u  toch  opgelucht,
enkel en alleen omdat u eerlijk was ten
opzichte van uzelf.  Wees niet al te ge-
irriteerd als dingen die eerst gemakke-
lijk en veelbelovend schenen, u nu de
keel  uithangen.   Dit  aspect  helpt  u
nieuwe  ideeën  opener  en  minder  be-
vooroordeeld te benaderen.

Door uzelf te bevrijden van emotionele
en materiële ballast kunt u vrijer en on-
afhankelijker handelen zonder u om de

gevolgen te hoeven bekommeren.  Kijk
eens  om  u  heen,  in  uw  huis,  in  uw
kelder of op zolder: wat hebt u werke-
lijk nodig, en wat zwerft er rond?  Kort-
om: hoogste tijd voor een grote schoon-
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Vrijdag 29 apr. 2011
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Verre van moeilijk

Zeker geen moeilijk vierkant. Dit aspect
duidt  meestal  op  een  buitengewoon
prettige dag waarop u veel liefde geeft
en ontvangt. Een prima dag voor be-
staande verbintenissen en het is niet uit-
gesloten dat er vandaag een nieuwe tot
stand komt. Een van de weinige moei-
lijkheden van deze transit is dat u niet
graag met uw werkelijke klachten naar
voren komt uit angst de goede sfeer te
bederven. Bij alles wat u doet tracht u
eventuele oneffenheden glad te strijken.
U   geniet   van   het   gezelschap   van
anderen en gaat daarom graag uit. Hier-
door zou u uw werk wel eens kunnen
verwaarlozen:  geef  niet  te  veel  aan
uzelf  toe.  Vermijd  excessen  en  smijt
geen  geld  over  de  balk:  iets  kan  nu

grote   aantrekkingskracht   op   u   uit-
oefenen,  maar  over  een  paar  dagen
vindt u er wellicht niets meer aan. Zelf-
discipline  is  niet  een  van  de  sterkste
kanten van dit aspect.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Evenwicht en innerlijke rust

Dit is een tijd van innerlijke vrede en
evenwicht. U hebt de rust om uw inner-
lijk te beschouwen en een beter inzicht
te krijgen in uw wensen en verlangens
en  hoe  die  te  verwezenlijken.  Onder
deze  invloed  is  uw  optreden  uitge-
balanceerd. U probeert bij alles wat u
doet zowel uw gevoel als uw verstand
in te schakelen en dit is ook de wijze
waarop  u  anderen  benadert.  Daar  u
zichzelf vandaag zo goed begrijpt, kunt
u anderen helpen hetzelfde te bereiken.
U leert uzelf beter kennen dan gebrui-
kelijk en dit vooral via uw relatie met

vrouwen. Aangezien dit een periode is
van evenwicht, zou u zich bezig moeten
houden met uw privéleven en trachten
te ontdekken hoe u eventuele misver-
standen   en   moeilijkheden   die   span-
ningen  met  anderen  hebben  veroor-
zaakt, op zou kunnen ruimen. Vandaag
bent   u   in   staat   de   noodzakelijke
compromissen te sluiten.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Geen slappe compromissen!

Over  het  algemeen  een  prettig  aspect
dat weinig moeilijkheden geeft. U voelt
er waarschijnlijk niet veel voor te wer-
ken en geeft de voorkeur aan amuse-

ment en ontspanning. Het enige nadeel
dat aan deze transit kleeft, is een gebrek
aan  zelfdiscipline  of  een  tegenzin  in
werken.  U  bent  geïnteresseerd  in  uw
eigen welzijn, u wilt genieten en u hebt
niet de minste behoefte iets groots tot
stand  te  brengen.  Al  naar  gelang  de
situatie,  kan  dit  een  voordeel  of  een
nadeel betekenen. Doorgaans een goed
aspect voor sociaal verkeer en omgang
met mensen, vooral wat betreft liefdes-
relaties.  U  hebt  vandaag  weinig  be-
hoefte  om  aan  de  weg  te  timmeren.
Hebt u een meningsverschil, dan sluit u
liever een compromis dan dat u het uit-
vecht. Offer daarbij geen dingen op die
voor u van wezenlijk belang zijn.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Gekwetste gevoelens

Eén   onbedachtzame   opmerking,   één
kleine onhandigheid, of een onbedoeld
verkeerd woord en u bent ernstig ge-
shockeerd, diep gekwetst of u voelt zich
gekleineerd.   Echter,  als  u  gekrenkt
reageert, excuses eist of kwaad wordt,
dan zal u dat nog meer onnodig leed be-
rokkenen.  In weerwil hiervan moet u

niet  alleen  vrede  sluiten,  maar  vooral
het gebeurde op u laten inwerken, om-
dat  het  erop  wijst  dat  u  op  dat  punt
overgevoelig  bent.   En  onder  andere
omstandigheden  kan  dat  tot  een  vol-
strekt  overdreven  reactie  leiden.   Hoe
meer   u   deze   overgevoeligheid   leert
kennen,  hoe  makkelijker  u  uzelf  en
anderen daarvan bewust kunt maken.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
langdurend: "Artistieke zaken" (20.4.11) 

Dinsdag 3 mei 2011
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Een soort romantiek

Probeer er achter te komen waar u in
het leven staat en in hoeverre u zelf een
bijdrage  hebt  geleverd  tot  uw  geeste-
lijke en materiële behoeften. Er zal op
verschillende niveaus een beroep op uw
idealisme worden gedaan. Iemand kan u
om hulp vragen; men kan u verzoeken
iets voor anderen te doen wat geen on-
middellijke resultaten af zal werpen. In
uw   relaties   kan   uw   idealisme   een
romantisch tintje krijgen, dit kan geen
kwaad,  zolang  het  u  een  gevoel  van
schoonheid geeft. Verlies echter niet uit
het  oog  dat  uw  geliefden  ook  maar
menselijke wezens zijn. U hebt de nei-

ging  toe  te  geven  aan  de  eisen  die
anderen  aan  u  stellen  en  uw  eigen
noden en behoeften zouden hierbij in
het gedrang kunnen komen. Overtuig u
ervan dat de mensen voor wie u dit of-
fer brengt, het ook waard zijn.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
langdurend: "Samenwerking" (27.4.11) 
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Een opgeruimde stemming

Het is mogelijk dat u zich vandaag heel
plezierig voelt. U bent vrolijk en op-
timistisch en u hebt misschien het ge-
voel dat er niets mis kan gaan. Dit kan
zowel  positief  als  negatief  uitwerken.
Wilt u dat deze transit goed uitwerkt,
dan  moet  u  bij  alles  wat  u  doet,  ex-
cessen  vermijden,  maar  tot  excessen
bent u juist nu geneigd. U kunt te veel
geld  uitgeven,  allerlei  onnodige  luxe
aanhalen of uw energie verspillen. Hier
tegenover staat dat u misschien vandaag
de moed opbrengt iets te doen wat u
nog nooit hebt gedaan. Deze transit kan
uw  zelfvertrouwen  aanmerkelijk  ver-
groten,   maar   hoed   u   daarbij   voor
arrogantie. Alle negatieve energie die u

uitstraalt,  zal  resulteren  in  conflicten
met    anderen.    Overschrijdt    u    uw
grenzen, dan komt u op de tenen van
anderen terecht, iets wat ze u onmiddel-
lijk duidelijk zullen maken.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
langdurend: "Samenwerking" (27.4.11) 

Donderdag 5 mei 2011
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Heftige strijd **

Dit kan een tijd zijn van positieve ver-
anderingen in uw omgeving, of van hef-
tige machtsstrijd en diepgaande onenig-
heid. De huidige invloed beweegt zich

tussen deze uitersten; uw ambitie wordt
er sterk door aangewakkerd en u wilt
aan de slag. U hebt bijzonder veel ener-
gie en die kunt u inzetten om veel tot
stand te brengen. Jammer genoeg hebt u
de neiging uw werk aan te pakken op
een manier die alle mensen om u heen
tegen u in het harnas jaagt. Het kan ook
zijn dat iemand zich ten aanzien van u
op een dergelijke wijze gedraagt. Hoe
het ook zij, uw ego krijgt het zwaar te
verduren en ten gevolge hiervan kunt u
wel  eens  een  totaal  andere  weg  in
moeten slaan dan u oorspronkelijk van
plan was. De krachten van deze transit
kunnen onder bijzondere voorwaarden
gewelddadigheid  veroorzaken  waarbij
ook u het slachtoffer kunt zijn. Vermijd
daarom gevaarlijke plaatsen en mensen.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Weerstand oproepen" (21.3.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
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Pakken wie je krijgen kunt

Gewoonlijk  stimuleert  deze  transit  de
seksuele en de creatieve energie. Is de
verbintenis hecht, dan is ook de seksu-
ele relatie bevredigend voor beiden. Zo
niet, dan kan dit aspect moeilijkheden
veroorzaken. Is de verbintenis toch al

wankel, dan kan de seksuele expressie
worden   geblokkeerd   en   is   er   geen
sprake  van  een  seksuele  relatie,  dan
kunnen  er  andere  conflicten  ontstaan.
Hebt u geen seksuele relatie, dan kan
bij  vrijwel  iedereen  die  u  ontmoet,
lichamelijke   aantrekkingskracht   ont-
staan.  Wees  voorzichtig  met  een  ver-
bintenis die onder deze transit tot stand
komt:  u  zoekt  seksuele  bevrediging
zonder te letten op het feit of u ook op
andere terreinen bij elkaar past.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Weerstand oproepen" (21.3.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 

Zaterdag 7 mei 2011
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Een redelijk plezierige tijd

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen wilt u bij uw vrienden zijn en
bij de mensen om wie u geeft. Door de
huidige  invloed  kunt  u  met  hen  een
redelijk prettige tijd hebben. Gevoelens
van  liefde  en  vriendschap  kunnen  op
elk gebied opkomen en maken het leven
rijker en iets meer de moeite waard. Het
is een geschikte tijd voor ontspanning
met vrienden bij u thuis. U maakt het
hen  naar  de  zin  en  daar  zullen  zij  u
dankbaar  voor  zijn,  omdat  u  zo  laat
blijken dat u echt om hen geeft. In het
algemeen zijn momenteel de situatie bij
u thuis en in uw naaste omgeving de
bron van uw grootste voldoening. Uw
blije en opgeruimde stemming zal op

iedereen  in  uw  nabijheid  afstralen.  U
moet er echter voor waken in passiviteit
te vervallen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Ambities" (30.3.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Zondag 8 mei 2011

apr. 2011 mei 2011 juni 2011
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B`10:13

Teamwork *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een   periode   om   uw   doelstellingen
duidelijk te formuleren en er met kracht
aan te werken. U identificeert uzelf op
het ogenblik met de toekomst en u zet
zich vandaag in voor de winst van mor-
gen. U zult het meest bereiken indien u
met anderen samenwerkt. Geen goede
tijd om in eenzaamheid door te brengen
en evenmin om uw eigen drijfveren te-
genover die van anderen te stellen. De
kunst is een evenwicht te creëren tussen
uw  eigen  interesses  en  die  van  uw
medemensen. Lichamelijke activiteiten
met  vrienden,  zoals  sport,  zullen  u,
evenals andere vormen van samenwer-
king, veel goed doen. Nu kunt u enige
persoonlijke waardering voor geleverde
prestaties  krijgen;  ga  dus  niet  in  een
hoekje  zitten,  want  dat  levert  slechts

negatieve resultaten op.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Artistieke zaken" (20.4.11) 
langdurend: "Samenwerking" (27.4.11) 

Maandag 9 mei 2011
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EpD04:40 BmJ06:34 BH 2 16:19
BoO23:58 BpT00:17 Bafhd12:22

Be15:05

Een perfecte balans **

Deze transit is gunstig voor alle vormen
van  creativiteit  en  voor  seksuele  ver-
bintenissen,  en  symboliseert  een  per-
fecte balans tussen de behoefte zichzelf
te  zijn  en  de  behoefte  bij  iemand  te
horen.  Maar  deze  transit  werkt  veel
meer fysiek dan psychisch. Een roman-
tische relatie zonder lichamelijk contact
zal  weinig  voldoening  schenken.  Bij
deze  transit  zal  er  van  een  dergelijke
verbintenis  wellicht  geen  sprake  zijn.
Uw erotische verbeeldingskracht wordt
echter gestimuleerd en vrouwen die u
anders geen blik waardig zou keuren,
komen u plotseling aantrekkelijk voor.
Wees  voorzichtig  en  stort  u  niet  hals
over kop in een voor u totaal ongeschikt

liefdesavontuur:  gelukkig  komt  zoiets
bij deze transit zelden voor.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
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Gênante situaties

In  deze  dagen  dringen  uw  gevoelens
zich duidelijker aan u op dan anders -
zelfs geringe onbenulligheden kunnen u
ernstig in verlegenheid brengen.  Daar-
om hoeft u zich vandaag niet onmiddel-
lijk voor elk foutje te verontschuldigen,
want het is waarschijnlijk minder erg

dan het lijkt.  Deze gevoeligheid geeft u
echter tevens een besef van de zwak-
heden  en  gevoeligheden  van  anderen,
waardoor u tactvol en coulant op hen
kunt  reageren.   Zo  maakt  u  het  hen
makkelijker  oprecht  te  zijn  en  hun
zwakke kanten onder ogen te zien.  Uw
begripsvermogen en uw bereidheid vol-
doende rekening te houden met ander-
mans eigenaardigheden, biedt hen -bij-
voorbeeld kinderen - voldoende zeker-
heid om u te vertrouwen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 

Woensdag 11 mei 2011
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BmD16:29 BH 3 08:31 BqC11:50

=e02:03 Bafhe10:22 Bf19:29

Eb12:34

Vrolijk en gezellig

Zwakke, kortdurende uitwerking: Dit is
een goede tijd om uit te gaan en sociale
contacten te leggen, want u bent vrolijk
en  gesteld  op  gezelligheid.  U  straalt
warmte  en  gevoeligheid  naar  andere
mensen  uit,  waardoor  zij  graag  bij  u
zijn. Ook voor een feestje is dit een ge-
schikt moment. Onder deze invloed zijn
relaties met geliefden gewoonlijk goed,
en kunt u zich zelfs een beetje verliefd
gedragen.   De   kracht   is   meestal   te
diffuus om het begin van een verbinte-
nis aan te duiden, maar wel kan hij be-
staande  relaties  verder  helpen.  Dit  is

een gunstige tijd om de inrichting van
uw huis te verfraaien en het wat leef-
baarder  te  maken.  Of  u  zelf  gewoon
thuis te vermaken. Gaat u winkelen, dan
kunt u wellicht meer geld uitgeven dan
u eigenlijk van plan was. Wilt u binnen
uw budget blijven, dan zult u het win-
kelen dus beter kunnen uitstellen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Donderdag 12 mei 2011

apr. 2011 mei 2011 juni 2011

«

CoJ10:35 CqC15:46 DoJ06:00

DqC11:05 BmB11:57 BnG12:28

BmI16:11 BoN17:20 BqQ12:20

BqA17:16 BqF18:10 BpO03:54

Verborgen krachten

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Het  is  heel  belangrijk  vandaag  voor
alles open te blijven staan en niet door
één  gedachte  of  idee  geobsedeerd  te
raken.  U  kunt  volkomen  gepreoccu-
peerd raken door iets wat absoluut on-
belangrijk is en waar u in feite ook niets
om   geeft.   Tracht   in   gesprekken   of
debatten uw mening niet aan anderen
op te dringen. Het lijkt wel of er niets
belangrijker in de hele wereld is dan uw
medemensen tot uw zienswijze over te
halen: dit kan argumenten uitlokken die
u  in  feite  helemaal  niet  interesseren.
Richt u deze energie daarentegen naar
binnen,  dan  kunt  u  vandaag  iets  van
wezenlijke  waarde  tot  stand  brengen:
verborgen krachten kunnen aan het licht
komen, u kunt contact met uw diepste

wezen tot stand brengen en u veel meer
bewust worden van uw ware zelf.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
langdurend: "Een juist oordeel" (15.5.11) 

Vrijdag 13 mei 2011
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AqT02:24 CH 11 21:20 DH 11 16:43
BnT07:58 BoC14:06 BH 4 07:58
BqJ13:41 Bafhf08:22 Bg21:26

Welwillendheid

Vandaag zult u al uw aandacht besteden
om, op welke wijze dan ook, vooruit te
komen. U voelt zich sterk en wilskrach-
tig  en  bent  vol  zelfvertrouwen.  De
relatie  met  uw  meerderen  is  goed  en
wellicht zijn ze u terwille. Desondanks
hebt  u  vandaag  niet  het  gevoel  van
anderen afhankelijk te zijn en boven-
dien  haakt  u  niet  naar  erkenning.  In
plaats daarvan geeft het u voldoening te
weten wat u waard bent. U werkt rustig
en zorgvuldig en hebt geen enkele be-

hoefte uw kunnen te demonstreren. U
hebt een juist inzicht in uzelf en de in-
nerlijke rust die meestal met deze tran-
sit gepaard gaat, maakt dat u daarbij het
hoofd  koel  weet  te  houden.  Uw  per-
soonlijk en huiselijk leven zullen baat
vinden bij dit aspect: u koppelt uw in-
dividuele krachten aan een zeker ver-
antwoordelijkheidsgevoel,    waarbij    u
beseft dat uw vooruitgang niet ten koste
van de uwen hoeft te gaan.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
langdurend: "Een juist oordeel" (15.5.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 76 

Zaterdag 14 mei 2011
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In de houdklem ***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
U bent ambitieus en wenst grote dingen
tot stand te brengen. U hebt het gevoel
veel verder te kunnen komen dan waar-
toe u normaal in staat bent en u streeft
naar macht en succes. Dit kan enorme
weerstanden   bij   anderen   opwekken,
vooral indien u weinig scrupuleus bent
wat uw methoden betreft. Deze transit
kan u succes en maatschappelijk aan-
zien bezorgen doch u dit alles eveneens
ontnemen.  In  plaats  van  zelf  tot  een
machtspositie te geraken kunt u grote
moeilijkheden krijgen met mensen die
een dergelijke functie bekleden en soms
bent u zich daar totaal niet van bewust.
U hebt helemaal niet de bedoeling ge-
had iemand te bedreigen en nu wordt u
zomaar aangevallen!

U kunt betrokken raken bij een project
dat tot doel heeft iets te herstellen, te
restaureren of opnieuw op te bouwen.
Dit kan met concrete zaken te maken

hebben,  doch  eveneens  met  abstracte
zoals bijvoorbeeld aanbrengen van be-
stuurs-  of  andere  hervormingen.  Uw
doel is de dingen te verbeteren, maar
ook hierbij kunt u op tegenstand stuiten
van mensen die het niet eens zijn met
uw  ideeën  of  zich  daardoor  bedreigd
voelen.

Zorg dat uw plannen niet tot een ob-
sessie worden en wees bereid ze voort-
durend  onder  de  loep  te  nemen  en
eventueel aan te passen. Kom op voor
wat u juist en rechtvaardig acht, doch
ga zorgvuldig na of u wel in uw recht
staat. Soms bent u overtuigd dat dit in-
derdaad zo is, terwijl het tegendeel het
geval is. Verdiep u met een kritische
blik    in    religieuze,    filosofische    of
metafysische onderwerpen. Wilt u daar-
bij  anderen  de  ogen  te  openen,  dan
moeten uw gezichtspunten wel de toets
der kritiek kunnen doorstaan.

In enkele gevallen leidt deze transit tot
wettelijke conflicten: wees uiterst voor-
zichtig en laat u niet in met dubieuze
handelingen. Vermijd mensen die zich
met onwettige praktijken bezighouden.
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Een juist oordeel ***

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
Een goede periode voor het maken van
plannen en het nemen van beslissingen.
Uw waarnemingsvermogen is scherp en
u overziet het geheel voldoende om tot
een  juist  oordeel  te  kunnen  komen.
Hebt  u  iets  belangrijks  te  bespreken,
doe het dan nu. U weet de gevoelens en
meningen van groepen mensen uitste-

kend te hanteren en de oplossingen die
u aandraagt zijn acceptabel voor elk lid
afzonderlijk.

Een bijzonder goede periode voor be-
sprekingen  en  transacties  op  zakelijk
gebied, alsmede voor alles wat met in-
en verkoop heeft te maken. Financieel
zult u hier wel bij varen. Komt u niet in
actie, dan ervaart u deze periode als een
tijd waarin u optimistisch bent en waar-
in uw gedachten een positieve richting
nemen. Er komt dan echter niets uit uw
handen.

Het is eveneens een goede periode om
eventueel gerezen verschillen op te los-
sen. U bent tactvol en overtuigend ge-
noeg om moeilijkheden uit de weg te
ruimen. Iedereen zal na afloop het ge-
voel hebben dat er een eerlijk en reëel
compromis is gesloten.

Vrienden kunnen de brengers zijn van
een goede tijding. Ze kunnen u op kan-
sen wijzen die u zonder hen waarschijn-
lijk over het hoofd had gezien. U kunt
bericht krijgen van iemand van wie u in
lange tijd niets hebt gehoord. Een goede
tijd  om  brieven  te  schrijven  en  voor
elke  andere  vorm  van  communicatie.
Men  is  geïnteresseerd  in  ideeën  en
literatuur.
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Maandag 16 mei 2011
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Toetsing

Onder  deze  transit  is  het  u  mogelijk
veranderingen in uw directe omgeving
aan te brengen en omstandigheden waar
u lang tevergeefs tegen hebt gevochten,
te wijzigen. Vandaag dient u elke gele-
genheid aan te grijpen om uw creatieve
krachten ten goede aan te wenden. Het

is echter zeer belangrijk dat u zich blijft
realiseren deze krachten alleen ten bate
van het algemeen welzijn te benutten.
Slechts  bij  hoge  uitzondering  kunt  u
hier  persoonlijk  van  profiteren.  Van-
daag zult u misschien het hoofd moeten
bieden aan een groep of gemeenschap
waarmee   u   dagelijks   verkeert.   Het
resultaat zal echter niet onbevredigend
zijn. U zult uw eigen inzichten moeten
toetsen aan die van deze groep of ge-
meenschap    -    vrienden,    buren    of
zakenrelaties  -  en  waarschijnlijk  zal
alles te uwen gunste verlopen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Een juist oordeel" (15.5.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 

Dinsdag 17 mei 2011

apr. 2011 mei 2011 juni 2011

CH 11 BoD19:58 BpT09:23

BpJ15:04 >26°13h16:39

>Volle Maan

Bafhh16:39

Bi22:52

Groepsrelaties

Werkzaam gedurende meerdere weken:
U denkt na over uw idealen en tracht
erachter te komen in hoeverre u daar
iets aan hebt gehad en wat u hebt be-
reikt. Denk dan vooral ook na over het
feit in hoeverre uw doelstellingen wer-
kelijk die van uzelf zijn en in hoeverre
u zich de opvattingen van anderen hebt
eigen gemaakt. In dit laatste geval dient

u na te gaan of ze inderdaad wel ge-
schikt voor u zijn. Op het ogenblik hebt
u behoefte aan meer verbaal en geeste-
lijk contact met vrienden en kennissen.
Gesprekken   met   vrienden   zullen   u
helpen  uw  objectiviteit  te  vergroten.
Bedenk  echter  wel  dat  al  deze  ge-
sprekken u niet kunnen bevrijden van
de vooroordelen en standpunten van de
hele groep.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Een juist oordeel" (15.5.11) 
langdurend: "In de houdklem" (14.5.11) 
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Woensdag 18 mei 2011
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Een tijd van verrassingen ***

Geen      transit      veroorzaakt      meer
schokken,   overhaast   gedrag   of   ver-
rassingen, dan deze. U blaakt van ener-

gie en die kan zich in de meest vreemde
vormen uiten. Meestal heeft het weinig
zin tijdens dit aspect plannen te maken:
bijna alles gebeurt onverwacht. In z'n
directe uitwerking, dat wil zeggen: noch
gesublimeerd, noch geprojecteerd, ver-
oorzaakt deze transit een plotseling ver-
langen  om  voor  uw  vrijheid  op  te
komen, alles wat u tegenhoudt omver te
trappen en eruit te breken. Begint men
aan een volledig nieuw project dat een
groot deel van uw energie opslorpt, dan
gebruikt u deze transit op positieve wij-
ze. In deze periode hebt u een intense
behoefte uw individualiteit te bewijzen
en het werken aan een project waarmee
u zich kunt identificeren kan hierbij een
grote hulp zijn.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Een juist oordeel" (15.5.11) 

Donderdag 19 mei 2011
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Bafhi19:47

Uit de lucht

Dit kan een opwindende transit zijn: uw
gedachten  gaan  snel  en  uw  ontmoe-
tingen zijn interessant en stimulerend.
U moet er echter wel voor oppassen,
vooral indien u daar toch al aanleg voor
hebt, een warhoofd te worden: er be-
staat gevaar dat uw gedachten met u op
de loop gaan. Alles hangt af van het feit
of u van nature begiftigd bent met een
vleug verstand en dat is niet hetzelfde
als intelligentie. Niet alleen dat uw ver-

stand vandaag vlugger werkt, ook uw
intuïtie is zo sterk dat u niet weet waar
u al dat begrip vandaan haalt. Een uit-
stekende dag voor geestelijke arbeid die
originaliteit en schranderheid vereist. U
bent vindingrijk, vooral op het gebied
van wiskunde, wetenschap en techniek.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Onverwachte gevolgen *

Er kunnen zich enkele onverwachte ge-
beurtenissen voordoen: u zoekt naar op-
winding en nieuwe ervaringen in liefde
en creativiteit. Deze transit kan op vele
manieren uitwerken en zorgt bijna altijd
voor  verrassingen.  Zo  kan  het  aspect

een plotselinge onenigheid in een be-
staande  relatie  veroorzaken,  die  ont-
spruit aan een gevoel van sleur en ver-
veling. U wilt wat opwindends en komt
dit niet, dan raakt u hoogst geïrriteerd.
De opwinding die deze transit met zich
brengt,  hoeft  niet  noodzakelijkerwijze
negatief te zijn. Soms produceert dit as-
pect een nieuwe verbintenis uit een to-
taal onverwachte hoek of met iemand
die volkomen anders is dan de mensen
met wie u over het algemeen verkeert.
Een relatie die onder dit aspect tot stand
komt, is meestal zeer opwindend, doch
weinig stabiel.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Goed gezelschap" (21.5.11) 

Zaterdag 21 mei 2011

apr. 2011 mei 2011 juni 2011

DH 11 BoE10:22 BqT16:48

BnA00:41 BnJ23:12 BqF01:40

Ac14:51

Goed gezelschap

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een  van  de  allerbeste  transits  voor
groepsactiviteiten en vrienden. U bent
de mensheid welgezind en de mensen
mogen u op hun beurt ook graag. Goede
dagen om wat vrienden bij u thuis op
een feestje te vragen of om samen uit te
gaan en plezier te maken. U zult intens
van elkaars gezelschap genieten en veel
liefhebbender  en  warmer  met  elkaar
omgaan  dan  doorgaans  het  geval  is.
Deze gunstige invloed beperkt zich niet
tot de vriendenkring. Elke situatie waar-
in  u  met  meerdere  mensen  krijgt  te
maken, ook op zakelijk niveau, wordt

door  deze  transit  begunstigd.  U  hebt
geen behoefte uzelf op de voorgrond te
plaatsen en dit maakt dat u prettig met
iedereen  omgaat;  u  kunt  de  nodige
compromissen sluiten zonder het gevoel
te  hebben  daarbij  uw  individualiteit
prijs te geven.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
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Gebrand op respons

U hebt vandaag meer contact met uw
gevoelens dan anders, en in de omgang
met anderen toont u een grotere emotio-
nele   gevoeligheid.   Misschien   is   het
goed vandaag eens met iemand over uw
gevoelens te praten. Ook kunt u van-
daag u heel goed luisteren. U wilt bij-
zonder  graag  een  bijdrage  leveren  en
luistert liever naar de mensen dan dat u
zelf   een   conversatie   begint.   Raken
anderen met u in gesprek dan zijn ze
zich bewust van uw belangstelling en
medeleven. Zij realiseren zich dat het
ernstig   is   gemeend   en   dat   u   geen
spelletje met hen speelt.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Met een kritisch oog

Een goed moment om een kritische blik
op uw omgeving te werpen en zonodig
veranderingen of correcties aan te bren-
gen. U bent zich zeer bewust van alles
wat niet deugt, doch u hebt tevens een
open oog voor het goede. U houdt zich
met ernstige zaken bezig en hoewel u

niet ontmoedigd of depressief bent, hebt
u  vandaag  toch  geen  enkele  behoefte
aan dansen en springen. In deze stem-
ming  onderwijst  u  misschien  iemand
anders of krijgt u zelf les; dit kan ge-
beuren in een schoolsituatie of gewoon
bij een gesprek onder vrienden. U res-
pecteert de mensen die meer ervaring
hebben dan u en wendt zich gaarne tot
hen om advies. Uzelf kunt die rol van
raadsman ook ten aanzien van iemand
anders op u nemen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Dinsdag 24 mei 2011
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EpB13:38 EqQ21:04 EqG23:30

CpI09:37 CqA18:56 DqQ08:57

DqG10:26 DpB04:25 BnD14:25

BH 9 05:16 BpC09:03 Bafhk13:10

Bl17:54

Strijdvaardig **

Uw gevoelsleven is in deze periode in-
tenser  dan  anders.  U  voelt  de  dingen
sterk en diep. U wilt dat alles wat u be-

leeft, u ook raakt en waarschijnlijk ge-
beurt dit ook wel. Uw relaties zijn in-
tenser en u zoekt mensen op die u be-
wust van uzelf maken. Hoewel dit as-
pect u niet heftig agressief maakt, laat u
toch niet over u lopen. U geeft duidelijk
aan waar de grenzen liggen en staat nie-
mand toe die te overschrijden. U bent in
positieve zin strijdvaardig: u komt op
voor   uw   eigen   overtuigingen,   doch
toont verdraagzaamheid ten aanzien van
die van anderen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 

Woensdag 25 mei 2011
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Di
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CnF02:46 BnB13:18 BmG13:55

BnI18:22 BoN19:46 BpQ13:46

BpA19:40 BpF20:46 BqO03:46

?l00:22 Bafhl23:45

De kleine lettertjes

Meestal voelt men zich bij dit aspect
plezierig  en  optimistisch.  Bent  u  een
beetje voorzichtig, dan kunt u allerlei
contracten      afsluiten,      conferenties
houden, vergaderingen beleggen en dis-
cussies voeren. Het is wel zaak dat hier-
bij  grote  nauwkeurigheid  wordt  be-
tracht. Hier bestaat overigens gevaar de
kleinigheden over het hoofd te zien. U
hebt geen duidelijk inzicht in die details

en besteedt te weinig aandacht aan de
kleine    lettertjes.    Onderneem    geen
stappen voor u zich daar zorgvuldig in
hebt  verdiept;  doet  u  dit  grondig  en
nauwkeurig,  dan  zult  u  zeker  kunnen
slagen. Bezwijk niet voor de verleiding
al   die   kleinigheden   met   een   forse
armzwaai van tafel te vegen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Donderdag 26 mei 2011
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DqA19:07 DpI06:22 BmT13:31

BoC21:03 BH 10 13:31 BpJ20:32

Promotie

Een uitstekende transit voor groepsac-
tiviteiten  en  voor  een  samenzijn  met
vrienden. U voelt zich hoogst sociaal en
de mensen genieten van uw gezelschap.
Vrienden  kunnen  vandaag  een  onge-
looflijk  belangrijke  rol  in  uw  leven
spelen. Zoek nu andere mensen op en
wilt u iemand een dienst vragen, maak
dan gebruik van dit aspect. Deze transit
heeft een gunstige invloed op elk ge-
sprek waarbij u een goede indruk moet
maken. Het is niet onmogelijk dat u een
nieuwe   vriendschap   sluit.   De   ver-
trouwde omgeving waarin dit gebeurt,
is  bepalend  voor  de  toon  van  deze
relatie.  De  heersende  invloed  zal  u
waarschijnlijk    kansen    bieden    voor
promotie als resultaat van de gunstige
indruk die men van u heeft.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Goed gezelschap" (21.5.11) 

Vrijdag 27 mei 2011
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EpI23:37 FpD11:16 DnF05:54

AH 12 08:56 Ba06:06

Anderen helpen **

Bij deze transit kunt u uw energie het
beste inzetten door iets nuttigs voor uw
medemensen te doen. U zult weinig be-
hoefte hebben in actie te komen of uzelf
te doen gelden. Wel bent u in staat uzelf
in dienst van anderen volledig weg te
cijferen. Door het feit dat uw eigen ego

op dit ogenblik zo weinig eisen stelt,
bent u zich veel meer bewust van de
noden en behoeften van de mensen om
u heen. Beschouw uzelf echter niet als
een  soort  "redder  der  mensheid"  die
zich  verwaardigt  zich  neer  te  buigen
over   mensen   in   een   onfortuinlijker
positie dan uzelf. Onder deze invloed
kan men zich licht verliezen in illusies
en zichzelf wijsmaken zonder enig ei-
genbelang te handelen, terwijl men in
feite bezig is aan een formidabele ego-
trip. Een goede periode om het leven en
de wereld objectief te beschouwen, om
te zien wat alles nu werkelijk waard is.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
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Zaterdag 28 mei 2011

19
Do

20
Vr

21
Za

22
Zo

23
Ma

24
Di

25
Wo

26
Do

27
Vr

28
Za

29
Zo

30
Ma

31
Di

1
Wo

2
Do

EqA20:37 BoA08:14 BnE19:01

BqN08:20 BoQ02:17

Vitaliteit

Deze transit stimuleert uw lichamelijke
vitaliteit, geeft u de kans hard te werken
en veel tot stand te brengen. Uw ge-
zondheid  is  goed  en  u  benadert  alles
met  enthousiasme  en  zelfvertrouwen.
Dit geldt tevens op het psychische vlak:
u weet zich ten aanzien van iedereen te
handhaven en durft onder alle omstan-
digheden uw gezichtspunten te verdedi-
gen. Dit aspect geeft dikwijls persoon-
lijk  nieuwe  kansen.  Men  biedt  u  bij-
voorbeeld in uw baan de gelegenheid
belangrijke verantwoordelijkheden op u

te nemen die op den duur tot promotie
en opslag leiden. Een goed moment om
te  laten  zien  dat  u  zeer  wel  tot  zelf-
standig werken in staat bent. U functio-
neert eveneens uitstekend in groepsver-
band: uw energie vult die van de groep
aan.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 

Zondag 29 mei 2011
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EnF14:23 CqT19:39 BoJ09:03

BH 11 12:34 BpD15:01 BqC09:34

Bafha15:58 Bb18:32

Verlicht eigenbelang **

Deze    transit    vertegenwoordigt    de
culminatie van uw pogingen het terrein
van uw werkzaamheid uit te breiden. U
wilt steeds meer doen en u verzet zich
tegen elke alles wat uw vrijheid aantast
en  uw  actieradius  verkleint.  U  dient
zich bewust te worden van uzelf en van
waar  u  mee  bezig  bent,  opdat  u  ver-
standige besluiten kunt nemen en doel-
matig kunt werken: dit zal u de ogen
openen  voor  uw  werkelijke  belangen,
die lijnrecht staan tegenover egoïsme en
zelfzucht.  Zolang  u  uw  beperkingen
maar niet uit het oog verliest - dat wil
zeggen, de beperkingen die u als mens
hebt meegekregen plus die u door de
omstandigheden zijn opgelegd - kunt u
onder deze transit bijzonder succesvol
zijn. Anderen staan perplex over uw ge-
voel voor timing bij wat u doet en zijn

ervan overtuigd dat alles u zal lukken.
U  slaagt  echter  doordat  u  de  situatie
volkomen overziet.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
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Maandag 30 mei 2011

apr. 2011 mei 2011 juni 2011

»

AH 12 BmO04:26 BnF21:14

BpB13:54 BpI18:53 BqQ14:21

BqG14:30 BqA20:10

Zelfonderzoek

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Gedurende deze periode moet u contact
zoeken met uw eigen onderbewustzijn,
om er achter te komen welke invloed
dit  op  uw  leven  heeft.  Tracht  uit  te
vinden in hoeverre uw daden in strijd
zijn  met  uw  bedoelingen.  We  zenden
allemaal   twee   verschillende   soorten
signalen uit naar de buitenwereld. Aan
de ene kant zeggen we wat we denken
te doen en aan de andere kant tonen we
ons onbewuste gedrag: dat wat we in

feite  doen.  Lopen  de  resultaten  van
deze twee soorten te veel uiteen, dan
vindt dit zijn oorzaak niet in het feit dat
u  getracht  hebt  de  boel  te  bedriegen,
maar het gevolg hiervan is wel dat u de
mensen in verwarring brengt en dat ze
uiteindelijk het vertrouwen in u zouden
kunnen verliezen. Dit is geen tijd om u
te koesteren in uw eigen ego. U moet
uw   fouten   zowel   als   uw   deugden
durven   erkennen,   zonder   vrees   en
zonder uzelf nodeloos te beschuldigen.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 

Dinsdag 31 mei 2011
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CqJ15:43 AoB18:30 BqT13:32

BqJ20:17 Bafhb21:07

Universele wijsheid

Deze transit veroorzaakt een hang naar
het mysterieuze en het verlangen moei-
lijke  raadsels  op  te  lossen.  Dit  weer-
spiegelt een hoger doel: de wens boven
de realiteit uit te stijgen en de univer-
sele  waarheid  te  leren  kennen.  Een
goede dag om zich te verdiepen in on-

derwerpen  als  psychologie,  astrologie
en occulte zaken. Bij de dagelijkse gang
van  zaken  benut  u  deze  energie  door
alles wat op uw weg komt, haarfijn te
onderzoeken. U staat niet wantrouwig
tegenover de dingen: u wenst alleen het
naadje  van  de  kous  te  weten.  Doet
iemand u een voorstel, dan bekijkt u het
van alle kanten: u stelt net zo lang vra-
gen tot u tot in de kleinste kleinigheden
weet wat het behelst. Heel moeilijk om
u vandaag te bedriegen of te misleiden.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Woensdag 1 juni 2011
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AoG02:07 BH 12 16:03 BoD02:03

Bc05:26

De last van de hele wereld

Deze   dag   schijnt   somber   en   be-
lemmerend;  u  zou  de  sleur  waarin  u
leeft willen doorbreken, maar ziet daar
geen kans toe. Het is alsof iets u tegen-
houdt waardoor u uzelf niet kunt zijn.
Anderen lopen u voor de voeten en be-
moeien  zich  met  uw  zaken.  Zowel
fysiek als psychisch beschikt u vandaag
niet over veel energie. U kunt het ge-
voel  hebben  dat  de  last  die  op  uw
schouders drukt, te zwaar is; verwacht
echter  geen  hulp  van  anderen,  want
daar  hebt  u  niet  om  gevraagd.  Deze
keus hebt uzelf gemaakt, u bent er niet
toe gedwongen. U versterkt zelf uw ge-
voelens van eenzaamheid en uitgesloten
te  zijn.  U  moet  deze  vicieuze  cirkel

doorbreken en de wereld en de mensen
om u heen eens goed in ogenschouw
nemen. Zelfs al hebt u dan op het ogen-
blik  wat  moeilijkheden  met  uw  om-
geving, die zullen spoedig tot het ver-
leden behoren.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 

Donderdag 2 juni 2011
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CoD04:23 BoI04:55 BmN06:14

BpE16:14 BoB00:07 BoG00:41

BoT22:50 <z11°02c02:33

<Nieuwe Maan
zZonsverduistering (p)

Maak het niet te bont

Geestelijk strijdlustig wordt u van deze
transit niet: waarschijnlijk voelt u zich
heel   plezierig.   In   uw   persoonlijke
relaties  kunnen  wat  spanningen  ont-
staan. Gebruik deze energie om met uw
geliefde te praten over uw verbintenis.
Misschien komt u beiden tot de ontdek-
king dat er heel wat minder wederzijds
begrip is dan u had aangenomen. Bent u
echter  bereid  zekere  compromissen  te
sluiten, dan zal het weinig moeite kos-
ten   tot   overeenstemming   te   komen.
Blijft u daarentegen halsstarrig op uw
stuk  staan,  dan  kunnen  zich  onenig-

heden voordoen die nog lange tijd voel-
baar  zullen  zijn.  Alles  hangt  van  uw
houding af. Gaat u naar een feestje, ge-
niet dan, doch maak het niet te bont en
blijf niet tot midden in de nacht.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Vrijdag 3 juni 2011
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AoI09:49 DqT02:04 BmC05:47

BqD10:51 BqO23:17 Bafhc13:38

Bd14:06 Cc01:32

De wereld zoals die is

Vandaag kunnen gevoelens van ontoe-
reikendheid  en  nutteloosheid  u  ver-
leiden   een   directe   confrontatie   met
mensen uit de weg te gaan en daarbij
past u misschien zelfs slinkse praktijken
toe. Deze tactieken werken echter als
een boemerang en verbaas u dus niet als
zij  zich  tegen  u  keren.  Wellicht  be-
tekent deze transit een stimulans voor
uw aangeboren idealisme; dat is zeker

geen  slechte  zaak  en  kan  u  vandaag
enkele heerlijke ogenblikken bezorgen.
Het kan echter ook tot gevolg hebben
dat u naar de maan tracht te reiken en
omdat u vandaag toch al over zo weinig
energie   beschikt,   kan   dit   tot   grote
teleurstellingen leiden. Gebruik uw ge-
zonde verstand, ook als het om uw idea-
len  gaat  en  vóór  alles,  zie  de  wereld
zoals deze werkelijk is en niet zoals u
zou willen dat ze was. Daar kunt u voor
werken, maar neem niet aan dat u het
reeds hebt bereikt.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 

Zaterdag 4 juni 2011
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AmN03:09 BmQ08:27 BmA13:49

BH 1 08:27 BpG08:36 BpF14:49

BqB08:02 BqI12:39 BoE23:31

Fb19:26

Toon uw kwetsbare plekken *

In deze tijd wordt een bepaalde pijnlijke
plek van u aangeraakt, een gevoelig of
kwetsbaar deel van uw wezen, waarvan
u  zich  vermoedelijk  niet  zo  bewust
bent.  U reageert misschien zoals steeds
in  zulke  situaties:  u  bent  in  de  war,
voelt zich verongelijkt, u kruipt in uw
schulp en tracht het gebeurde zo snel
mogelijk te vergeten.  Door u niet terug
te trekken, zoals anders, maar in plaats
daarvan  te  laten  zien  dat  u  zich  ge-
kwetst voelt, bent u vrij om, in deze
voor  u  zo  typische  situatie,  op  een
andere manier te handelen.  Dat is na-

tuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Toch  biedt  dit  moment  u  een  uitste-
kende gelegenheid om uit uw schulp te
kruipen en voor uw gekwetstheid uit te
komen.    Herkent   u   die   situatie   en
handelt u ernaar, dan zult u aan kracht
en zelfvertrouwen winnen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 
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Zondag 5 juni 2011

mei 2011 juni 2011 juli 2011

CH 12 18:17 DqJ22:31 BmJ12:06

BpT05:52 BH 2 21:46 Bafhd11:03

Be20:33

Zaken verhelderen

Werkzaam gedurende meerdere dagen:
U  kunt  de  behoefte  hebben  uw  ge-
dachten voor uzelf te houden, maar u
kunt ook meer contact hebben met de
verborgen  hoeken  van  uw  eigen  per-
soonlijkheid,     met     uw     onbewuste
drijfveren  en  handelingen.  Het  eerste
kan  ongewenst  en  ongelegen  komen,
maar het tweede kan zeer nuttig zijn.
De moeilijkheid is dat u het gevoel kunt
hebben dat de mensen alles wat u zegt

tegen u gebruiken. Misschien is dit wel
waar,    vooral    indien    u    zich    laat
motiveren door kleinzielig eigenbelang.
Meer voor de hand ligt echter dat de
mensen juist dat wat u niet zegt tegen u
gebruiken  en  daarom  is  het  van  het
allergrootste belang niet te zwijgen over
de dingen die gezegd moeten worden.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Groepsrelaties" (17.5.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 

Maandag 6 juni 2011
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DqJ BoO05:23 BoF20:21

BqN19:28 B`18:20

Iets transcendents

Deze kracht verdiept uw gevoelens: u
hebt een sterk verlangen bij iemand of
bij   een   bepaalde   groep   te   horen.
Vriendschappen zijn vandaag uitermate
belangrijk voor u en die kunnen uw le-
ven  totaal  veranderen.  Liefdesrelaties
worden geïntensiveerd en u ervaart de
seksuele  daad  als  iets  transcendents.
Een goede dag om uw eigen emoties te
leren begrijpen en te ontdekken hoe die

de relatie beïnvloeden. Kent u de kracht
van uw gevoelens en bent u zich bewust
van hun invloed op de verbintenis, dan
kunt u deze op een hoger plan brengen.
Al uw gevoelens zijn vandaag intens en
krachtig. U kunt nergens oppervlakkig
overheen lopen en dat zou u ook niet
bevredigen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Goed gezelschap" (21.5.11) 
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Dinsdag 7 juni 2011
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CoB18:09 CoG21:33 BH 3 13:59
BqE04:44 BqC17:19 BmD22:02

Bafhe20:57

Meningen en vooroordelen

Eigenlijk  zou  u  deze  dag  moeten  ge-
bruiken om uit te zoeken hoe u gevoels-
matig tegenover de dingen staat. Mis-
schien is dat geen onverdeeld plezierig
proces,  maar  zo  erg  is  het  toch  ook
weer niet. Uw gedachten worden vol-
ledig door uw gevoelens beheerst en uw

reacties  op  anderen  zijn  zo  gekleurd
door onbewuste dwangmatigheden dat
u daar moeilijkheden door kunt krijgen.
Het is onmogelijk ons te bevrijden van
alle vooroordelen, maar we kunnen daar
altijd een begin mee maken en dit is
daar  het  juiste  moment  voor.  Omdat
vrouwen vaak het doelwit zijn van onze
onbewuste projecties (of u nu man of
vrouw bent) wordt deze transit dikwijls
geassocieerd met verschil van mening
met  vrouwen.  Iedereen  die  ertoe  bij-
draagt  dat  onbewuste  gedragspatronen
worden  geactiveerd,  kan  u  vandaag
moeilijkheden bezorgen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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BmI22:04 BoN23:15 BqA23:10

Bf01:03

Een mistige dag

Het kan zijn dat u vandaag iets geheim
houdt  of  bepaalde  informatie  achter-
houdt, uit angst voor een confrontatie.
Dit is geen goede instelling, aangezien
het de mist en verwarring waarin u van-
daag bent gehuld, alleen maar vergroot.
Vermijd elke vorm van leugen en draai-
erij, zelfs indien u het gevoel zou heb-
ben dat dit tactvoller is. Houd uw con-
tacten zuiver en uw gedachten helder:
blijf bij feiten en realiteit. Doet u dit
niet, dan zou u wel eens in bijzonder
onaangename  situaties  terecht  kunnen
komen.  Zoekt  u  uitvluchten  om  een
confrontatie te vermijden, dan wordt u

later op een veel vernietigender wijze
met de neus op de feiten gedrukt. Wees
vandaag  tevens  voorzichtig  met  het
voeren  van  onderhandelingen  en  het
sluiten van zakelijke overeenkomsten: u
zou   het   slachtoffer   van   draaierijen
kunnen worden, ook al bent u daar zelf
de aanstichter niet van.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Bafhf13:43 Dc19:53

Een helend gesprek

De energie van deze transit is heilzaam
voor elke vorm van helen en geheeld
worden , van zowel lichaam als ziel, of

u dat nu aan anderen verricht of zelf on-
dergaat.  Met mensen met wie u ver-
trouwd bent kunt u een goed gesprek
hebben  over  pijnpunten  zoals  we  die
allemaal hebben en die ons zo heftig op
bepaalde gebeurtenissen doen reageren.
Vanwege de pijn die dat met zich mee-
brengt is het heel menselijk die situatie
te vermijden.  Dat moet u echter niet
doen,   want   de   gunstige   omstandig-
heden, nodig voor het helings- en één-
wordingsproces,  worden  u  niet  al  te
dikwijls geboden en zijn juist nu aan-
wezig.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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EqT BoQ20:43 Bg04:01

Morele steun

Hoewel  u  in  deze  periode  doelmatig
samenwerkt met anderen, voelt u zich
toch  niet  afhankelijk.  U  vertrouwt  op
uzelf en bent bereid zowel uw mede-
mensen als de maatschappij van dienst

te zijn. De mensen staat dan ook graag
achter u, zowel in moreel als in feitelijk
opzicht. Dit alles gaat u zo makkelijk af
omdat  u  niet  het  gevoel  hebt  dat  u
zonder die geboden hulp uw doel niet
zou   kunnen   bereiken.   Uw   zelfver-
trouwen is de oorzaak van het feit dat
anderen eveneens vertrouwen in u stel-
len. Uw doel staat u helder voor ogen
en daardoor bent u in staat zorgvuldige
en vastomlijnde plannen te maken. U
maakt een plan de campagne en voert
dit zonder aarzelen uit; het is niet nodig
in  het  geniep  te  handelen.  Zo  nodig
schuwt  u  de  confrontatie  met  iemand
anders niet, maar u zoekt die ook niet
op.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
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Bafhg13:34

Een idee opperen

Dit is een uitstekende tijd voor hande-
lingen  die  anderen  vertrouwen  in  uw
bekwaamheden   moeten   schenken.   U
kunt vandaag heel goed opslag vragen;
men zal respect opbrengen voor de rus-
tige en verzekerde manier waarop u dit
doet. Zelfs al hebt u geen enkele be-

hoefte op de voorgrond te treden, dan
nog zult u opkomen voor uw overtui-
gingen ten aanzien van een ieder die ze
aanvalt of bekritiseert. De plannen die u
vandaag  smeedt,  zijn  gewaagder  en
origineler dan gewoonlijk. U durft meer
risico te nemen, niet slechts in woorden
maar tevens in gedachten. Gebruik dit
aspect om een idee naar voren te bren-
gen waar u lang over hebt geaarzeld of
u dit wel aan zou durven. Bij onderhan-
delingen  dringt  u  meteen  tot  de  kern
van de zaak door, wat een enorme tijd-
besparing betekent.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Bh06:03

Storm op komst

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag moet u goed oppassen,
want  u  bent  op  het  emotionele  vlak
prikkelbaar en impulsief. In contacten
met  anderen  zoekt  u  opwinding  en
stimuli; daardoor trekt u mensen aan die
heel anders zijn dan die tot uw kennis-
senkring behoren. Die nieuwe mensen
kunnen u wellicht van uw stuk brengen,
maar dan moet u zich realiseren dat zij
nu voorzien in een bepaalde behoefte in
uw leven. Uw optreden kan bestaande
relaties   doen   verbreken.   Zonder   nu
direct ruzie te willen maken, kunt u in
een gesprek met iemand gevoelens op-
roepen   die   ongewild   tot   zo'n   ruzie
kunnen   leiden,   waardoor   vervolgens
een stormachtige periode in uw relaties
met anderen kan ontstaan. U  zult men-

sen die u trachten te belemmeren heel
negatief kunnen bejegenen, ook al is dat
voor uw eigen bestwil.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 92 

Maandag 13 juni 2011

9
Do

10
Vr

11
Za

12
Zo

13
Ma

14
Di

15
Wo

16
Do

17
Vr

18
Za

19
Zo

20
Ma

21
Di

22
Wo

23
Do
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Verlicht eigenbelang

Deze transit wijst over het algemeen op
een dag van grote activiteit. U hebt be-
hoefte wilskrachtig op te treden en vast
te stellen waar u heen gaat en wat u ei-
genlijk aan het doen bent. Niet zelden
moet u vandaag wat betreft uw beroep
alle zeilen bijzetten en meestal leidt dit
tot successen. U zult zich echter laten
motiveren  door  de  persoonlijke  doel-
stellingen   die   u   nastreeft.   Daardoor
kunnen conflicten ontstaan; men kan u
het verwijt maken zelfzuchtig en ego-

centrisch te zijn. U kunt tevens moei-
lijkheden verwachten met mensen wier
doelstellingen strijdig zijn met de uwe.
Wat er vandaag van dit alles ook ge-
beurt, dit is de dag waarop u meer in-
zicht krijgt in uw eigen belang. Blijf u
echter  bewust  van  de  mensen  om  u
heen en jaag ze, niet meer dan nodig,
niet tegen u in het harnas.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 
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Bi08:08

Doordringen

Vandaag  wordt  uw  nieuwsgierigheid
gewekt  en  bent  u  geïnteresseerd  in
nieuwe feiten en ideeën. U hebt de kans
met anderen te praten over wat werke-
lijk belangrijk voor u is, zelfs over din-
gen die anders te emotioneel zijn ge-
laden. Deze invloed geeft vermogen tot

afstand nemen en verschaft grotere ob-
jectiviteit, waardoor u minder onder uw
eigen emoties gebukt gaat. U kunt on-
der dit aspect uw tijd echter ook met
onbelangrijk gekeuvel verdoen. Probeer
u echt te bepalen tot voor u belangrijke
zaken. Uw contact met anderen zal van-
daag  levendiger  zijn  dan  anders  en  u
zult vele kansen krijgen werkelijk tot de
ander door te dringen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
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BoG01:09

Volle kracht vooruit

U  zult  er  in  deze  periode  hard  voor
moeten  vechten  om  uw  doel  te  be-
reiken: lukt het u echter dan hebt u ook
iets waardevols en blijvends tot stand
gebracht.  Is  het  uzelf  eigenlijk  niet
helemaal  duidelijk  waar  u  mee  bezig
bent, dan is dit het juiste moment om
hierover na te denken. Kom niet in actie
eer   uw   doelstellingen   u   volkomen
helder zijn. Bij het nadenken over uzelf
kunt u krachten ontdekken waar u zich
niet bewust van was en die u nu met
vrucht in kunt zetten. Een totaal andere

kijk op uzelf kan het resultaat zijn dat
deze  transit  oplevert.  Weet  u  precies
wat u wilt en kent u uzelf door en door,
dan kunt u van alles wat u nu onder-
neemt waarschijnlijk een succes maken.
Ga met volle kracht vooruit en pieker
niet. Trap uw medemensen niet onnodig
op de tenen, want dat zal u later zeker
opbreken.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 

Donderdag 16 juni 2011

9
Do

10
Vr

11
Za

12
Zo

13
Ma

14
Di

15
Wo

16
Do

17
Vr

18
Za

19
Zo

20
Ma

21
Di

22
Wo

23
Do

CqD05:14 BpD08:25 BpO20:12

BnC03:41 >{24°23i01:44

>Volle Maan
{Maansverduistering (t)

Bafhi09:01

Bj11:29

Even bijkomen

Uw geest is vandaag wellicht wat meer
op  ontspanning  gericht:  een  gezellig
boek,   theater-   of   concertbezoek   of
plezierige  kout  met  vrienden.  Hoewel
dit  allemaal  wat  oppervlakkig  klinkt,
vormen dit soort zaken toch een belang-
rijk onderdeel van uw leven; ze geven u
de  kans  even  uit  te  rusten.  Is  het  u
mogelijk, ga er dan vandaag eens tus-
senuit:  ontspan  uzelf  en  geniet.  Heel
belangrijk van dit aspect is ook dat het
u  bewust  maakt  van  uw  eigen  ge-
voelens, vooral op het gebied van liefde
en  vriendschap.  Dergelijke  gevoelens
dienen  een  rol  in  iemands  leven  te
spelen. Met andere woorden: dit mag
dan geen uitzonderlijke dag zijn, het is
er wel een die een verademing kan be-
tekenen in moeilijke tijden.
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BqF11:17 Cd00:39

De juiste uitlaatklep

Dit    aspect    maakt    doorgaans    wat
amoureus,  u  voelt  zich  tot  de  andere
kunne aangetrokken. Er kunnen echter
enkele problemen rijzen. Bent u jaloers
of hebt u een te grote bezitsdrang, dan
kan het zijn dat u uw partner met uw
liefdesgevoelens  verstikt.  Zelfs  in  de
hechtste verbintenis dient er voldoende
ruimte tot ademen te zijn, wees dus niet
al te beschermend. Uw partner heeft be-
hoefte aan een minnaar en niet aan een

vader! Dit probleem zal zich echter dan
voordoen als u van nature al bezitterig
bent. Die gevoelens hebben echter ook
een  positieve  zin:  ze  kunnen  worden
getransformeerd tot een warme en be-
schermende liefde die de geliefde steunt
en   koestert.   Op   zichzelf   zijn   deze
emoties goed noch schadelijk, maar be-
hoeven slechts de juiste uitlaatklep.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
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Een wankel evenwicht **

Gedurende deze transit probeert u waar-
schijnlijk uw individualiteit in een ver-
bintenis  te  bevestigen.  Soms  loopt  u
rond met het gevoel veel meer te geven
dan te ontvangen. De situatie kan ook
precies andersom zijn: u geeft te weinig
en dat doet bij uw partner wrok ont-

staan. Elke succesvolle verbintenis, en
zeker een seksuele, is een delicaat even-
wicht tussen de persoonlijke behoeften
en  verlangens  van  elke  partner  en  de
wens van beiden via de relatie tot groter
volledigheid te komen. Dit evenwicht is
op het ogenblik wankel en dus snel ver-
stoord. In deze periode dient u samen
uit te maken wat u van elkaar verlangt
en wat u bereid bent te geven. Soms is
het nodig duidelijk te zeggen wat u be-
doelt: alles wat niet op tafel komt, kan
in   de   toekomst   spanningen   veroor-
zaken.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
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BpN17:32 BoO02:30

Anders dan anders

Een  dag  voor  nieuwe  ontdekkingen,
nieuwe ontmoetingen, interessante bele-
venissen  en  opwinding.  U  hoeft  daar
helemaal geen bijzondere moeite voor
te  doen:  uw  directe  omgeving  levert
voldoende stof. Ervaart u deze dag als
verbrokkeld,  ga  dan  eens  bij  uzelf  te
rade en kijk of u niet te star reageert.
Bent u onbuigzaam en niet bereid om
van een tevoren uitgestippeld patroon af
te wijken, dan kan dit toch een moeilijk
aspect  zijn.  Een  goede  dag  om  oude
problemen waarvoor u tot nu toe nog
geen oplossing had gevonden, te lijf te
gaan. In uw contacten met anderen en
zelfs  in  die  met  oude  vrienden  die  u
door en door dacht te kennen, komt u
voor grote verrassingen te staan. Overal

om u heen en op elk niveau zullen zich
nieuwe levensaspecten voordoen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Zaken verhelderen" (5.6.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Accepteer uzelf zoals u bent *

Veel mensen voelen zich erg kwetsbaar
in  de  beleving  van  hun  lichaam.   Zij
verbergen  en  cultiveren  dat  lichaam
omdat   zij   zich   daar   onzeker   over
voelen, of zich er zelfs voor schamen.
Dat gevoel is er niet steeds en het geldt
ook niet voor iedereen, maar iets daar-
van ervaren we toch allemaal wel eens.
Onder de huidige invloed hoeft u niet
bang te zijn opnieuw gekwetst of afge-
wezen  te  worden.   U  krijgt  eerder  de
gelegenheid  die  oude  wonden  te  her-
kennen en te aanvaarden.  Liefde en be-
grip van uw partner kunnen u daarbij
helpen,  als  u  flink  genoeg  bent  uw

schaamte  te  erkennen  en  die  toe  te
laten.  Vertrouw erop dat men, ondanks
uw wonden, toch van u kan houden.
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Bafhk01:53 Bl02:15 Ec08:20

Duidelijk en beknopt

Waarschijnlijk krijgt u door dit aspect
een drukke dag waarin u met veel men-
sen van gedachten wisselt. Een goede
periode  voor  zakelijke  onderhandelin-
gen en transacties: u weet uw argumen-
ten helder en beknopt aan de mensen
over   te   brengen.   Uw   verstand   is
scherper dan gewoonlijk en u begrijpt

wat  anderen  u  duidelijk  trachten  te
maken. U uit zich op een wijze die voor
ieder begrijpelijk is. Het is mogelijk dat
u  vandaag  meer  reist  dan  u  gewend
bent, dit beperkt zich echter tot de om-
geving die u vertrouwd is. Het kan geen
kwaad deze dag te benutten voor aller-
lei  werkjes  die  veel  aandacht  en  een
helder   verstand   vereisen.   Dat   soort
zaken gaan u vandaag makkelijk af.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
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BpA03:42 Bafhl08:21

Dromerigheid

Deze transit stimuleert de verbeeldings-
kracht in zeer positieve zin. Uw gevoe-
ligheid voor en bewustzijn van de meer
subtiele  aspecten  van  uw  omgeving
worden aanzienlijk verdiept en uw in-
tuïtie werkt op volle toeren. Soms raakt
u aan het dromen en fantaseren. U be-

grijpt vandaag veel beter wat er in de
geest van de mensen om u heen omgaat.
Houdt u daarbij zelf het hoofd helder,
dan zult u verbaasd staan over het in-
zicht dat dit aspect veroorzaakt. Toch is
het bij deze transit dikwijls moeilijk de
zaken op een rijtje te houden. Helder
denken is heden zeker niet uw sterkste
punt: probeer vandaag daarom niet in
de eerste plaats uw verstand in te scha-
kelen, vertrouw liever op uw innerlijke
gevoelens.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
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Een wakkere geest

Uw geest werkt helderder dan anders en
u  voelt  zich  alert  en  wakker.  U  bent
zich  bovendien  zeer  bewust  van  uw
doelstellingen  en  in  staat  die  anderen
duidelijk  te  maken.  Wees  echter  niet
voortdurend  zelf  aan  het  woord,  geef
uw gesprekspartner ook de kans iets te
zeggen. Zorg er bovendien voor dat uw
subjectieve   standpunt   u   niet   blind
maakt  voor  de  visie  van  uw  mede-
mensen.  Uw  scherpe  geest  trekt  mis-
schien de aandacht van iemand die bo-
ven u is geplaatst en die in contact met
u treedt over iets wat belangrijk voor u

is. Over het algemeen bevordert dit as-
pect eerder het contact met mannen dan
met vrouwen, hoewel het alle commu-
nicatie vergroot.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 
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Een perfecte balans

Hoewel de uitwerking van deze transit
heel  verschillend  kan  zijn,  is  het  een
gunstig aspect voor allerlei activiteiten.
Vandaag  krijgt  u  wat  u  wilt  zonder
anderen   daarbij   voor   het   hoofd   te
stoten.   De   mensen   waarderen   uw

directe manier van optreden omdat dit
niet arrogant en aanmatigend gebeurt. U
wilt dat ieder dezelfde vrijheid heeft als
u bij het nastreven van zijn doel en zo-
lang  u  er  maar  iets  voor  terugkrijgt,
bent  u  bereid  de  mensen  hierbij  te
helpen. Er bestaat een vrijwel perfecte
balans tussen uw behoefte aan individu-
aliteit en uw verlangen bij anderen te
horen. U betovert anderen met een na-
tuurlijke vriendelijkheid en wilt dat uw
partner net zo van de relatie geniet als
uzelf en dit geldt ook op seksueel ge-
bied.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Zelfonderzoek" (30.5.11) 
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BqC17:23 BnE02:47 BpD22:51

Bafha03:37

Plotselinge aandriften

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
energie kan op vele wijzen uitwerken,
en  met  sommige  ervan  moet  u  heel
voorzichtig    zijn.    Allereerst    wordt
dwangmatig   gedrag   bevorderd;   uw
emoties  worden  zodanig  opgezweept
dat het moeilijk wordt niet toe te geven
aan plotselinge aandriften die later mis-
schien niet zo goed voor u zijn. Zeker
als u uw gevoelens hebt trachten te on-
derdrukken. Deze kracht is het makke-
lijkst te hanteren als u eerlijk met uw

gevoelens omgaat en niet tracht ervoor
weg te lopen. Op een positieve manier
laat deze invloed u naar binnen keren
en  ontdekken  wat  u  echt  in  een  be-
paalde  situatie  wilt  bereiken.  Emotio-
nele zelf-analyse kan nu heel effectief
zijn, zo lang u bereid bent eerlijk tegen-
over  uzelf  te  zijn.  De  omgang  met
anderen kan ook leiden tot een nuttige
emotionele confrontatie met uzelf, die
echter niet altijd prettig hoeft te zijn.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 

Zondag 26 juni 2011
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BqQ22:17 BqG22:26 Bb02:23

Inventieve verandering

U zult zich deze dag betrekkelijk vrij
voelen. Met dit aspect bent u nogal ge-
voelig  voor  restricties  en  u  zult  naar
wegen zoeken om u daarvan te bevrij-
den. Daardoor zult u weinig zelfdisci-
pline opbrengen, maar dat is niet zo erg;

wat u vandaag doet, is van groter be-
lang dan uw neus op uw plichten ge-
drukt te houden. U hebt het gevoel dat
het ontdekken van uw eigen persoon-
lijkheid meer waarde heeft dan het vol-
doen aan de verwachtingen van anderen
en dat maakt u wel duidelijk ook. Uit-
eindelijk zult u daar plezier aan bele-
ven: wat u ook doet, u zult uzelf moeten
zijn. Gebruik deze invloed om verande-
ringen in uw directe omgeving aan te
brengen. Er bestaat grote kans dat uw
leven in zekere zin teveel op rolletjes
loopt. Hervorm die facetten in uw leven
die  hervorming  behoeven.  Dit  is  een
aspect om op creatieve wijze verande-
ringen tot stand te brengen.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Maandag 27 juni 2011
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BpI02:50 Bafhb21:54

Een ideale sfeer

Een goede dag voor geestelijke arbeid.
U bereidt uw zaken goed voor, u staat
objectief  ten  aanzien  van  het  feiten-
materiaal, denkt zorgvuldig na en be-

steedt voldoende aandacht aan de de-
tails.  Moeilijkheden  worden  vrij  een-
voudig door u opgelost en in het geheel
verliest  u  de  onderdelen  niet  uit  het
oog: u neemt deze stuk voor stuk onder
de  loep  en  komt  uiteindelijk  tot  een
waardevolle conclusie. U zult goed met
uw  medemensen  kunnen  praten.  De
mensen  zijn  onder  de  indruk  van  uw
objectiviteit en hoeven niet bang te zijn
dat u ze in een door hen ongewenste
positie zult manoeuvreren. U schept een
sfeer waarin elk onderwerp ter tafel kan
worden gebracht. Een goede dag voor
onderhandelingen op zakelijk niveau. U
weet wat u wilt, luistert naar de wensen
en verlangens van anderen en bent erop
uit  tot  een  werkbaar  compromis  te
komen.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 

Dinsdag 28 juni 2011
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Diepgang

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen bent u uit op diepgaande erva-
ringen en houdt u niet van oppervlak-
kige ontmoetingen. U probeert bij uw
vrienden en uw geliefden uit te vinden
wat u werkelijk voor elkaar voelt. Diep-
gewortelde  gevoelens  in  een  verhou-
ding komen dikwijls door deze kracht
aan het licht. Op veel relaties kan dat
heilzaam  uitwerken,  want  zo  komen

verborgen  krachten  vrij  die  knellende
banden  kunnen  verlichten.  U  moet  in
deze periode de werkelijkheid niet uit
het  oog  verliezen  door  alles  met  een
vergrootglas te bekijken om vervolgens
geobsedeerd te raken door wat u dan
ziet. Zelfs deze tamelijk milde invloed
kan leiden tot bekrompen en dwangma-
tig handelen. Dan is dat namelijk een
teken  dat  achter  die  dwangmatigheid
een psychische kracht schuilgaat die u
moet leren begrijpen, omdat die een be-
paald deel van uw leven beheerst.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 
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Woensdag 29 juni 2011
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Overredingskracht

Een periode van intense geestelijke ac-
tiviteit.  Uw  wijze  van  denken  en  uw
contacten met anderen dragen een door-

dringend karakter. U wenst elke zaak,
hoe dan ook, tot op de bodem te onder-
zoeken: u stelt zich niet tevreden met
oppervlakkige antwoorden. Een uitste-
kende  dag  voor  onderzoek  en  speur-
werk, in feite voor alle geestelijke ac-
tiviteit waarbij een puzzle moet worden
opgelost  of  een  vraag  beantwoord.  U
beschikt over het vermogen anderen, zo
nodig, te beïnvloeden en gloedvol met
overredingskracht  te  spreken.  U  doet
voorkomen alsof u de wijsheid in pacht
hebt en niet slechts een mening spuit.
Het gevaar bestaat dat de mensen inder-
daad denken dat u gelijk hebt, ook al is
dat  helemaal  niet  zo.  Misbruik  deze
gave dus niet en stel uzelf evenmin in
een verkeerd daglicht.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Teamwork" (8.5.11) 

Donderdag 30 juni 2011
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BqD18:30 BpE00:04 Bafhc13:03

Bd21:43

Doorspekt met humor *

Vandaag  houden  uw  gedachten  zich
met de lichtere zijde van het leven be-
zig en vindt u het moeilijk de dingen
ernstig  te  nemen.  Deze  stemming  zal
zijn invloed doen gelden op alle ont-
moetingen die u hebt: gesprekken zijn
prettig, gezellig en vriendelijk en door-
spekt met humor. U brengt geen geduld
op voor zware discussies, maar u wilt
wel praten over zaken als liefde en ge-
negenheid. Staat u doorgaans met uw
mond  vol  tanden,  vandaag  hebt  u  er
geen  moeite  mee  uw  gevoelens  voor
anderen  te  uiten.  Wilt  u  iets  zeggen
waarmee  u  een  goede  indruk  maakt,
dan zal dit u vandaag zeker lukken. U

neemt de mensen voor u in zowel door
wat  u  zegt  als  door  hoe  u  het  zegt.
Eveneens    een    goede    transit    voor
commerciële  of  financiële  onderhan-
delingen  en  transacties,  vooral  in  de
sfeer van amusement.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Vrijdag 1 juli 2011

Ok
10

No De Ja
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Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De
»

FmO12:09 BmQ15:47 BmA21:04

BH 1 15:47 BpG15:55 BqO06:45

BqB15:23 BqI19:55 BpF22:03

<z9°12d14:24

<Nieuwe Maan
zZonsverduistering (p)

Bafhd17:07

Meevallertje ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Dit  is  een  transit  vol  verrassingen  en
plotselinge kansen. U zult proberen een
vorm van vrijheid te creëren die tot nog
toe ongekend voor u is. U kunt al uw
verantwoordelijkheden           overboord
gooien en trachten uw verloren jeugd te
herwinnen.

In negatieve zin uit dit aspect zich door
elke verantwoordelijkheid af te wijzen.
Wees voorzichtig en laat mensen die op
u bouwen, niet vallen. Probeer echter
wel degelijk een evenwicht te zoeken
tussen de eisen die anderen aan u stel-
len en uw eigen behoefte aan vrijheid.

Tezelfdertijd  wakkert  deze  transit  uw

idealisme aan. Het is u bijna onmoge-
lijk u neer te leggen bij slechte of on-
rechtvaardige  omstandigheden,  zowel
in uw eigen omgeving als in de rest van
de wereld. U kunt zich aansluiten bij
hervormingsbewegingen of bij groepen

die  verbeteringen  in  maatschappelijke
omstandigheden wensen te brengen.

Dit  aspect  kan  echter  eveneens  totaal
anders    uitwerken.    Het    kan    een
plotselinge breuk of kans inhouden die
uit  een  volkomen  onverwachte  hoek
komt  -  promotie  die  u  niet  had  ver-
wacht;  het  een  of  andere  voordeeltje;
een ontmoeting die u geen windeieren
legt.  Moeilijk  te  voorspellen  wat  er
precies  zal  gebeuren:  deze  transit  is
nogal grillig.

Deze transit kan u de ogen openen voor
nieuwe  mogelijkheden.  Zijn  bewust-
zijnsverruimende  aard  kan  u  helpen
situaties vanuit een totaal andere hoek
te bezien, waardoor u wellicht plotse-
ling  de  oplossing  voor  bepaalde  pro-
blemen  duidelijk  wordt.  Meestal  zijn
dat nogal radicale oplossingen waar u
normaal   gesproken   voor   zou   terug-
deinzen, maar waar u nu onder deze in-
vloed vol vertrouwen voor kiest.

Wat ook het effect zal zijn, één ding is
zeker: uw ogen worden geopend, u zult
het leven in een nieuw, rijker en ruimer
perspectief  kunnen  zien.  Dit  kan  tot
stand  komen  via  iets  belangrijks  en
groots, maar tevens via een serie kleine
veranderingen die alle tezamen toch een
grote invloed hebben.
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Een positieve benadering *

Vandaag straalt u kracht en energie uit
en anderen zullen onder de indruk zijn
van uw persoonlijkheid. Uw gevoel van
welbehagen zal u in staat stellen bergen
te verzetten; u kunt hard werken of veel
plezier hebben, net wat u wilt. U bena-
dert uw omgeving op positieve en ac-
tieve wijze. U wacht niet op het initia-
tief van anderen. U hebt elke situatie
waarin u zich bevindt, onder controle
en neemt hoe dan ook het heft in han-
den. Natuurlijk kunt u daarbij op tegen-
stand  stuiten  maar  gaat  u  tactvol  te
werk, dan windt u de mensen om uw

vinger. Boven alles wenst u onder deze
transit  uzelf  te  zijn.  U  speelt  geen
spelletjes  met  anderen  en  eist  dat  de
mensen tegenover u ook eerlijk zijn.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Zondag 3 juli 2011
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DqD BoO11:51 BH 2 04:24
Bafhe21:56 Be03:13

In uw voordeel

U voelt zich tevreden en op uw gemak.
Aangezien u warmte en belangstelling
uitstraalt, zullen al uw contacten van-
daag uitstekend verlopen, zowel in de
zakelijke als in de privésfeer. Nieuwe
connecties die u heden opdoet zullen in

de toekomst nuttig blijken te zijn. Een
goed  aspect  voor  een  nieuwe  roman-
tische interesse in uw leven. Een goede
dag voor een klein uitstapje naar een
mooie omgeving. Dit aspect heeft ook
een   positieve   invloed   op   financiële
transacties  en  zakelijke  besprekingen.
Alles  wat  u  vandaag  koopt,  zal  een
goede  investering  blijken  te  zijn.  Het
leven valt u onder deze transit minder
zwaar dan anders: er is niet veel inspan-
ning  voor  nodig  om  alles  gladjes  te
laten verlopen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Wat het allemaal betekent

Deze transit geeft u het vermogen het
potentieel in de omstandigheden en de
mensen  om  u  heen  scherper  aan  te
voelen  dan  gewoonlijk.  U  bent  zich
meer bewust van de noden van anderen
en meer bereid hen te helpen. De men-
sen uit uw omgeving voelen dit aan en
zowel vrienden als buren kunnen u om

hulp vragen. Dit zult u niet als een last
beschouwen,       aangezien       anderen
diensten bewijzen vandaag voor u een
vorm  van  zelfexpressie  betekent.  U
wenst  dit  te  doen  en  u  zult  het  ook
doen. U hebt meer dan gewoonlijk be-
langstelling voor spirituele en mystieke
zaken. Vandaag bent u er niet tevreden
mee  te  weten  wat  iets  is,  u  wilt  ook
weten wat het betekent. Dit is een uit-
stekende dag om de normale routine de
rug  toe  te  keren  en  uw  gedachten  te
laten gaan over wat belangrijk voor u is.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Bf06:45

Een dag vrijaf ***

Astrologisch gezien bent u vandaag ja-
rig, hoewel de kalender misschien een
datum aanwijst die een of twee dagen

afwijkt.

Zoals men bij deze transit verwacht, is
dit de dag van een nieuw begin. Een
nieuw jaar op onze privé-kalender en de
invloeden  die  u  vandaag  ondergaat,
zullen een heel jaar werkzaam blijven.
Dit  betekent  niet  dat  u  een  jaar  vol
teleurstellingen staat te wachten als de
dag  van  vandaag  niet  zo  prettig  ver-
loopt. U ontvangt nieuwe impulsen van-
uit uzelf. Alles wat u vandaag begint,
ontvangt zijn energie vanuit deze frisse
bron en heeft goede kans tot resultaten
te leiden. Wat u vandaag doet of begint
draagt veel meer dan wat dan ook het
teken van uw persoonlijkheid. Dit is de
dag om u opnieuw te doen gelden.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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BmI03:32 B`00:05 Bafhf05:49

Optismisme en veerkracht

Dit aspect geeft u vandaag een gevoel
van  welbehagen,  vrede  en  harmonie
met  anderen.  U  moet  proberen  deze
energie  te  benutten  om  iets  goeds  en
nuttigs voor uzelf tot stand te brengen.
De verleiding is groot alleen maar van
deze dag te genieten en hem feitelijk
door  de  vingers  te  laten  glippen.  Het
enthousiasme,   het   optimisme   en   de
veerkracht die met deze transit worden
geassocieerd zullen u in staat stellen te

volbrengen  wat  u  zich  had  voorge-
nomen. Dit lijkt soms op geluk hebben,
doch in feite is dat niet zo. U werkt, be-
wust of onbewust, met begrip voor het
geheel en bij alles wat u doet, houdt u,
veel meer dan anders, de toekomst in
het oog en betracht u tevens veel meer
zorgvuldigheid. Hebt u het gevoel be-
paalde  dingen  aan  "stom  geluk"  te
danken te hebben, dan is dit in feite het
resultaat van handelingen in het nabije
verleden.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Donderdag 7 juli 2011
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»

N#qO BoC01:51 BqJ01:25

Bg09:24

Deugniet ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Elke vermetele poging om vol vuur op
te komen voor waar u voor staat heeft

nu  een  betere  kans  van  slagen.   Een
ieder die probeert u "effe normaal" te
laten doen kan rekenen op een scherpe
terechtwijzing.   Ook  als  dat  tot  pro-
blemen  leidt  bent  u  toch  opgelucht,
enkel en alleen omdat u eerlijk was ten
opzichte van uzelf.  Wees niet al te ge-
irriteerd als dingen die eerst gemakke-
lijk en veelbelovend schenen, u nu de
keel  uithangen.   Dit  aspect  helpt  u
nieuwe  ideeën  opener  en  minder  be-
vooroordeeld te benaderen.

Door uzelf te bevrijden van emotionele
en materiële ballast kunt u vrijer en on-
afhankelijker handelen zonder u om de
gevolgen te hoeven bekommeren.  Kijk
eens  om  u  heen,  in  uw  huis,  in  uw
kelder of op zolder: wat hebt u werke-
lijk nodig, en wat zwerft er rond?  Kort-
om: hoogste tijd voor een grote schoon-
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maak!

Vrijdag 8 juli 2011
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Kruip niet in uw schulp **

Gedurende deze periode twijfelen veel
mensen  aan  zichzelf,  voelen  ze  zich
ontmoedigd en incapabel. U kunt ook
geconfronteerd   worden   met   de   on-
plezierige consequenties van daden uit
het  verleden,  terwijl  u  dacht  dat  die
reeds  lang  vergeten  waren.  Dit  alles
moet u het hoofd te bieden zonder wan-
hopig in uw schulp te kruipen. U zult
zich afvragen wat u eigenlijk met uw
leven wil en of u wel op het juiste spoor
zit met wat u doet. Vindt u dat niet dan
komt u in de verleiding het dan maar op

te geven. Ook anderen kunnen u ver-
tellen dat u alles verkeerd doet en u met
hun  adviezen  nog  verder  in  de  put
helpen. Natuurlijk is er altijd wel iets
dat niet helemaal goed is en daar moet u
dan  ook  verandering  in  aanbrengen.
Kruip  niet  in  uw  schulp;  luister  naar
uzelf en niet naar anderen: bepaal zelf
wat goed is en wat niet.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Zaterdag 9 juli 2011
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Uitlokking ***

Vandaag voelt u zich energiek, vastbe-
raden,    misschien    zelfs    krijgslustig,
mogelijk  ook  roekeloos.   Uw  fysieke
kracht is daarbij goed voelbaar.  Tege-
lijkertijd kunt u uzelf en anderen licht
kwetsen als het tot een woordenwisse-
ling komt met iemand in uw naaste om-

geving - een goede vriend of vriendin,
of natuurlijk uw partner als u een relatie
hebt.  Door uw huidige, mogelijk ietwat
eisende   en   zelfverzekerde   houding,
kunt u de ander ongewild verdriet doen
en hem of haar verlokken tot een stoot
onder de gordel.  U zult zich daarom
bewust  moeten  inspannen  rekening  te
houden met de gevoelens en gevoelig-
heden van anderen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Zondag 10 juli 2011
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Het hart boven het verstand

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
invloed duidt doorgaans op een korte
periode  waarin  u  zich  goed  voelt  en
mild  bent  voor  anderen.  Vandaag  de
hele dag denkt u dat alles oké is en dat
u niets te vrezen hebt. U voelt zich door
uw zelfvertrouwen verheven boven de
kleine, dagelijkse ergernissen: u wordt
niet snel boos, en u laat u zelfs door
anderen op de meest grove manier be-
jegenen.  Misschien  krijgt  u  daar  ook
helemaal niet mee te maken, want deze
energie  haalt  geen  "ruw  gedrag"  in
anderen  naar  boven.  U  krijgt  wat  u
geeft:  mildheid,  vriendschap  en  steun
waar u iets aan hebt. Deze tijd kan ook
uw  betrokkenheid  met  de  diepere  zin
van het leven in u wakker roepen. Dan
gaat  u  op  zoek  naar  metafysische  en
spirituele inzichten, eerder met uw hart

dan  met  uw  verstand.  Puur  rationele
kennis bevredigt momenteel niet.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Maandag 11 juli 2011
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Grootse plannen

U  bent  geneigd  grootse  plannen  te
maken, u stelt zich een doel op lange
termijn en laat uw gedachten gaan over
wat u reeds hebt bereikt. U kunt op dit
moment het geheel overzien en hebt het

vermogen  grootschalig  te  denken.  U
houdt  zich  bezig  met  idealen  en  ab-
stracties. De vooruitziende blik en het
vermogen goede plannen te ontwerpen
die door dit aspect worden bevorderd,
maken    het    tevens    geschikt    voor
commerciële  en  zakelijke  transacties.
Dit aspect heeft evenwel ook een nega-
tieve zijde die weliswaar voor de hand
ligt, maar die, als men niet oppast, zeer
destructieve  gevolgen  kan  hebben.  U
verwaarloost de details en schuift bo-
vendien alles wat niet in uw grote visie
past,   terzijde.   In   uw   contact   met
anderen kunt u arrogant en eigengereid
optreden, waarmee u de mensen tegen u
in het harnas jaagt.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zakelijke aangelegenheden" (17.8.11) 

Dinsdag 12 juli 2011
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BH 6 00:50 BqE23:02 Bafhi17:51

Een uitstekende eerste indruk *

Voor  persoonlijke  verbintenissen  een
van de beste transits die er zijn. U geeft
makkelijk uiting aan uw gevoelens van
liefde en genegenheid en anderen doen
hetzelfde ten aanzien van u. Zoek van-
daag  het  gezelschap  van  uw  mede-
mensen: u bent bijzonder gezellig. Van-
daag kunt u met vrucht bestaande moei-
lijkheden    oplossen.    U    kunt    over
heersende   spanningen   praten   zonder
nieuwe  te  creëren.  U  weet  de  ander
ervan te overtuigen dat uw liefde op-
recht is gemeend. U kunt een nieuwe
geliefde of vriend tegen het lijf lopen.
Een bijzonder goed moment voor het
leggen van nieuwe contacten: de eerste

indruk is vandaag uitstekend.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Woensdag 13 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011

EH 12 BoT05:13 BnC11:48

BpD16:37 Bj19:44

Zelfverdediging *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Gedragspatronen  uit  het  verleden  die
volledig in het onderbewustzijn waren
weggezakt,   komen   boven   water   en
gaan, zonder dat u daar erg in hebt, een
rol  spelen.  Deze  gedragspatronen  on-
dermijnen  uw  geldingsdrang.  Helaas

vertellen  de  mensen  om  u  heen  niet
waardoor u ze in het harnas jaagt: inte-
gendeel,   ze   proberen   u   achter   de
schermen  in  de  wielen  te  rijden.  De
enige  manier  om  dit  effect  te  niet  te
doen,  is  zich  zo  bewust  mogelijk  te
worden  van  wie  u  eigenlijk  bent  en
waarom u doet zoals u doet. Raakt u
van streek, zoals tijdens deze periode
nogal eens kan gebeuren, gooi dan de
schuld niet op anderen, doch steek de
hand  in  eigen  boezem.  Werk  in  deze
periode zoveel mogelijk alleen.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zakelijke aangelegenheden" (17.8.11) 

Donderdag 14 juli 2011
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BqG13:41 BqF19:50

Persoonlijke aantrekkings- *

kracht

Vandaag hebt u er behoefte aan uzelf
op zoveel mogelijk terreinen te uiten:
het liefst samen met iemand anders. U
bent   sociaal   en   aanhankelijk.   Uw
lichamelijke toestand is uitstekend; toch
voelt u er meer voor om lekker lui on-
deruit te zakken dan voor fysieke in-
spanning.  Een  prima  dag  om  iets  te
doen wat u leuk vindt: u wilt vandaag
niet met de harde werkelijkheid worden
geconfronteerd,  maar  ontsnappen  naar
een stralender en lieflijker wereld. En
dat kan geen kwaad. U bent waarschijn-
lijk nogal populair, want het magnetis-

me van deze transit trekt mensen naar u
toe. Hoewel beide goed zullen zijn, is
de relatie met mannen vandaag waar-
schijnlijk beter dan die met vrouwen.
Van welk geslacht u ook bent, u zult
merken   dat   uw   eigen   aantrekkings-
kracht door deze invloed ontegenzegge-
lijk versterkt wordt.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

 p. 109   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Vrijdag 15 juli 2011
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>Volle Maan

Bafhj12:10

Plezierige onderbreking

Deze transit brengt gratie, gemak en ge-
zellige ontmoetingen in uw leven, maar
ook luiheid en onmatigheid, als dit ten-
minste reeds in uw karakter zat. Voor
de  meeste  mensen  betekent  het  een
plezierige     onderbreking     van     de
dagelijkse sleur. U hebt een gevoel van
tevredenheid  wat  u  op  anderen  over-
draagt.  Vandaag  heeft  iedereen  om  u
heen een goed humeur. Een uitstekende
tijd  voor  gezelligheid,  amusement  en
vermaak. U kunt iemand ontmoeten aan
wie u later veel zult hebben. Een goede
transit    voor    geldelijke    aangelegen-
heden: voor grote investeringen vooral
in het amusementsvlak, vrijetijdsbeste-

ding of kunst. Ook een goede dag om
met vakantie te gaan.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Zaterdag 16 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011

DH 1 BoO11:13 BH 8 03:16
Bk01:59

Iets prettigs doen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze transit kenmerkt een periode van
verscheidene  dagen  waarin  de  wijze
waarop u zich ten aanzien van anderen
uit, door Venus wordt beïnvloed. U wilt
graag bij de mensen horen en bent be-
reid daar vele persoonlijke compromis-
sen voor te sluiten. Met dit aspect bent
u  niet  zeer  agressief,  u  kunt  zelfs
nalaten voor uw rechten op te komen. U
doet  water  in  uw  wijn  en  gaat  con-
frontaties  uit  de  weg.  Tijdens  deze
dagen  kunt  u  als  vredestichter  tussen
strijdende partijen optreden. Aangezien
u zelf niets voelt voor ruziemaken bent

u bereid anderen te helpen hun ruzies te
beslechten. Een goede periode om ge-
zellig samen te zijn met vrienden, een
paar dagen vrij te nemen of iets te doen
wat u prettig vindt. Kunt u zich deze
dagen vrij maken om iets leuks te doen,
dan moet u dit zeker niet nalaten.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Zondag 17 juli 2011

7
Do

8
Vr

9
Za

10
Zo

11
Ma

12
Di

13
Wo

14
Do

15
Vr

16
Za

17
Zo

18
Ma

19
Di

20
Wo

21
Do

BH 9 22:23 EpE08:43 BpE12:13

BoF03:08 BpN02:12 Bafhk17:53

U bent het zat

Deze periode voelt u een sterke drang
om  te  ontsnappen  aan  de  dagelijkse
sleur en het ergens anders te zoeken,
zonder  precies  te  weten  waarom.  Dat
komt door een stemming, een rusteloos-
heid die zich moeilijk laat definiëren.
Er zijn echter meerdere manieren om
weg te gaan, zoals fysiek weggaan en in
gedachten   wegdromen.   Reizen   kan
goed voor u zijn zolang de doorbreking
van de sleur niet al te definitief is. U
wilt  eigenlijk  niet  volledig  met  alles
kappen, maar die dagelijkse sleur bent u
zat. Studie of geestelijke afleiding kan
die sleur misschien doorbreken, zonder
dat  u  daarvoor  uw  vertrouwde  om-
geving met alle daaraan verbonden ge-
makken behoeft op te geven. Tezelfder-
tijd kunt u zich tegoed doen aan ideeën
en filosofieën die u iets geheel nieuws

kunnen opleveren. Zo kunt u misschien
iets van die opwinding ervaren waar u
zo naar hunkert.
langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Maandag 18 juli 2011

14
Do

15
Vr

16
Za

17
Zo

18
Ma

19
Di

20
Wo

21
Do

22
Vr

23
Za

24
Zo

25
Ma

26
Di

27
Wo

28
Do

AmJ10:33 BnD07:19 BqO20:22

BpC02:04 Bl10:43

Reparaties *

U raakt vandaag wellicht betrokken bij
het repareren van iets wat stuk is ge-
gaan, zoals uw auto of een ander ge-
bruiksvoorwerp. Of gedwongen worden
een situatie die is stukgelopen te her-
stellen, zelfs indien dit zou betekenen
dat er totaal nieuwe wegen ingeslagen
dienen te worden. Ook kunt u gedwon-
gen  worden  het  op  te  nemen  tegen
iemand die tracht macht over u uit te
oefenen zodat u uw eigen rechten zult
moeten verdedigen. Zo iemand kan het
gevoel hebben dat hij of zij dit voor uw
bestwil doet, maar meestal is daar geen

sprake  van.  Laat  u  niet  in  met  mis-
dadige elementen en houd u verre van
omgevingen waar u in aanraking kunt
komen  met  straatschenderij.  Bij  deze
transit is het niet ondenkbaar dat u te-
gen een vervelende situatie aanloopt.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 
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Dinsdag 19 juli 2011
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BpA11:57 BpF13:02

Uw negatieve kant

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen neigt u ertoe uw gevoelens en
uw meest intieme gedachten voor uzelf
te  houden.  Vaak  spelen  daarbij  ge-
voelens  van  eenzaamheid  en  isolatie,
depressies of een algeheel pessimisme
een  rol.  Huiselijke  problemen  komen
daarbij vaak voor, doorgaans omdat u
op een of andere manier wel voelt dat
uw gezinsleven u niet geeft wat u ervan

verwacht. Dit algemene gevoel iets te-
kort te komen, of een gebrek aan steun
van iemand, hoeft niet altijd op de wer-
kelijkheid  te  berusten.  Uw  werkelijke
probleem is dat u bent afgesneden van
uw  gevoelens  of  dat  die  emoties  te
negatief zijn om ze toe te laten. Deze
kracht dwingt u om even te ervaren wat
u als uw negatieve kant beschouwt. Zo
komt   de   discrepantie   aan   het   licht
tussen hoe u over uzelf denkt en zoals u
vindt dat u zou moeten zijn.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Woensdag 20 juli 2011

mei 2011 juni 2011 juli 2011 aug. 2011 sept. 2011

CH 3 00:56 BmT05:31 BoC12:57

BH 10 05:31 BpJ12:26 Bafhl16:45

Ba21:55

Een krankzinnig tempo

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den: U hebt gedurende deze tijd meer
discussies en gesprekken met groepen
en individuen, u ontmoet nieuwe men-
sen, gaat misschien op reis en hebt veel
meer contact met verwanten en buren.
Het is een goede tijd voor alle moge-

lijke geestelijke activiteiten. Het is geen
goede tijd voor ledigheid en ontspan-
ning. Het tempo van de gebeurtenissen
in  uw  omgeving  is  waarschijnlijk  zo
snel dat u moeite zult hebben zich niet
te laten meeslepen. Probeer u van tijd
tot tijd te distantiëren, anders zult u op
den duur niet helder meer kunnen den-
ken. Dit is evenmin een goede tijd voor
het nemen van besluiten.

langdurend: "Deugniet" (zie 28.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Zakelijke aangelegenheden" (17.8.11) 
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Donderdag 21 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011

»

CqC BoQ18:01 BoA23:58

Ingewikkelde intellectuele ar-
beid

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een  gunstige  transit  voor  alle  geeste-
lijke arbeid. U denkt helder en hebt oog
voor de details. Vooral op werken met
getallen of werk waarbij een speciaal
oog voor het detail is vereist, heeft dit
aspect een gunstige invloed. Het enige
gevaar is dat u zulk werk misschien niet
interessant  genoeg  vindt  om  het  te
doen,  maar  dat  is  een  persoonlijke
kwestie. Sommige mensen worden on-
der deze invloed rusteloos wanneer ze
met routinekarweitjes te maken krijgen,
maar anderen doen dergelijk werk juist
veel beter. Aangezien u het detail niet
uit het oog verliest, is dit tevens een
goede dag voor bijvoorbeeld onderhan-
delingen op zakelijk gebied. Een con-

tract dat u vandaag afsluit, zal voordelig
zijn en u kunt er vrijwel zeker van zijn
dat alle belangrijke punten in de over-
eenkomst zijn opgenomen.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Een krankzinnig tempo" (20.7.11) 
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Blijf kalm **

Deze transit verhoogt uw impulsiviteit
en die wil nogal eens uit de hand lopen.
Die houding komt voort uit een verlan-

gen een zeker doel te bereiken of indruk
op uw omgeving te maken. Voelt u zich
om welke reden dan ook gefrustreerd,
dan  keert  deze  energie  zich  tegen  u:
was u wat kalmer en rustiger, dan zou u
dit  zelf  in  de  gaten  hebben.  Weet  u
zichzelf in de hand te houden, dan kunt
u niet alleen veel werk verzetten, maar
tevens projecten opstarten waar u an-
ders  door  gebrek  aan  zelfvertrouwen
niet  zo  gauw  aan  zou  zijn  begonnen.
Over gebrek aan zelfvertrouwen hebt u
bij deze transit over het algemeen niet
te  klagen;  schort  het  u  daar  in  het
normale leven aan, dan uit zich dit nu in
de vorm van irritatie en kleinzieligheid.
Raakt u op uw werk geïrriteerd, maar
beheerst  u  zich  dan  breekt  de  woede
daarover meestal thuis los.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Ingewikkelde intellectuele arbeid" (21.7.11) 
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"Uit de band springen"

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond bent u impulsief en geneigd tot
overhaast  handelen.  Uw  snelle  stem-
mingswisselingen verbazen uzelf zowel
als anderen. U verkeert graag in gezel-
schap van iemand die net zo is als u,
doorgaans  een  vrouw.  Waarschijnlijk
bent u niet tevreden met de dagelijkse
gang van zaken en wilt u eens uit de
band  springen.  Als  dat  "uit  de  band
springen"  alleszins  redelijk  is,  kunt  u

daar rustig aan toegeven. De komende
uren trekt u zich even niets aan van dis-
cipline en verantwoordelijkheid. Moet u
werk doen waar veel concentratie voor
nodig is, dan bent u toch niet in staat er
uw gedachten bij te houden, of zult u
half werk afleveren. Meestal leidt dat
niet  tot  conflicten,  behalve  wanneer
iemand probeert u ervan af te houden u
uit  te  leven,  want  dan  kunt  u  heel
kwaad op hem of haar worden.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Zelfverdediging" (13.7.11) 

Zondag 24 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011

AH 2 02:57 BnF13:30 BpB06:04

BpI11:07 BqQ06:31 BqG06:40

BqA12:24

Geestelijke en materiële waar-
den

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In   deze   periode   moet   u   zich   con-
centreren op uw levensnormen en op de
dingen  waar  u  waarde  aan  hecht.  In
deze  maand  zou  u  moeten  nadenken
over uw relatie met de hulpbronnen in
uw leven. U moet gebruik maken van
uw   materiële   en   geestelijke   hulp-
bronnen en ze aanwenden om uzelf ten

aanzien  van  anderen  te  leren  kennen.
Meer dan in welke andere periode ook
wenst u een betere controle over uw le-
ven  te  krijgen  door  de  dingen  die  u
waardeert. Op het materiële vlak kan dit
inhouden dat u bezittingen verwerft om
meer  macht  over  uw  eigen  leven  of
over anderen te krijgen. Op psycholo-
gisch vlak wijst het op een behoefte uw
geestelijke waarden te bevestigen. Be-
denk echter dat ook anderen recht op
een eigen oordeel hebben. U moet uw
eigen meningen verdedigen, maar niet
ten koste van anderen.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
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Maandag 25 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011
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Verstandelijk of emotioneel?

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Hierbij zijn verschillende dingen moge-
lijk. Dit aspect kan uw appreciatie ten
aanzien van beeldende kunst, muziek of
poëzie verdiepen. Het kan er eveneens
de oorzaak van zijn dat u iemand uw

liefde verklaart of dat u samen over uw
verbintenis praat. Dit is een mentaal as-
pect;  dat  wil  zeggen:  het  werkt  veel
meer op verstandelijk dan op gevoelsni-
veau.  Toch  overbrugt  deze  transit  in
hoge  mate  de  kloof  tussen  gevoel  en
verstand.   Begrippen   kunnen   u   diep
roeren en het is mogelijk dat u uw ge-
voelens zeer goed onder woorden kunt
brengen. Vooral op kunstgebied zult u
dit ervaren.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Een krankzinnig tempo" (20.7.11) 
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Een voorbijgaande depressie

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
transit kan een voorbijgaande depressie
veroorzaken.  Vanavond  neigt  u  ertoe
zich eenzaam te voelen en dreigt u het
contact met anderen te verliezen. Af en
toe steekt het uitgesproken gevoel dat
niemand u mag de kop op, of dat nu
waar is of niet. Het is goed dat u zich in
deze tijd realiseert dat uw stemming en
wat u doormaakt meestal niet de werke-
lijkheid weerspiegelt, al lijkt dat wel zo.
Als  er  één  gebied  is  waar  zich  echte
problemen kunnen voordoen is het dat
van relaties. Het is ongewoon moeilijk
voor u zich in deze tijd emotioneel met

iemand te verbinden. Ofwel u zit opge-
sloten  in  uw  eigen  negativiteit,  of  u
voelt zich zo koud en ongevoelig dat u
signalen van andere mensen niet goed
oppikt.  Dat  leidt  dan  weer  tot  mis-
communicatie en echte misverstanden.
Blijkbaar is dit geen goede tijd om in
emotioneel delicate situaties betrokken
te worden.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
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Het minste geringste ***

Vandaag bent u er zeer op gebrand zo-
veel  mogelijk  contact  met  anderen  te
hebben.  Tengevolge  hiervan  kunt  u
humeurig  en  geïrriteerd  raken,  soms
zoekt u zelfs ruzie. Bij het minste ge-
ringste zit u op de kast. Onbewust lokt
u tegenstand uit: u maakt opmerkingen
waardoor   de   mensen   zich   bedreigd
voelen. Aan de andere kant bent u in
staat tot grote geestelijke inspanningen.
Zolang u er voor zorgt anderen niet te
zeer onder druk te zetten, bent u zeer

overtuigend bij het verkopen van ideeën
of  goederen.  U  maakt  indruk  op  de
mensen   door   uw   enthousiasme,   uw
geestdrift  en  doelbewustheid.  Jaagt  u
hen echter in het harnas, dan bereikt u
het tegendeel van wat u wilt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Deugniet" (28.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
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Opwindend gezelschap

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag geeft deze energie u
een niet onprettig gevoel van rusteloos-
heid, een zucht naar opwinding, zonder
dat het tot een uitbarsting komt. U wilt
een beetje leven in de brouwerij bren-
gen door anderen te choqueren. Of, als
u  zich  daar  niet  zo  van  bewust  bent,
anderen aantrekken om juist ú wakker
te laten schudden. In ieder geval wilt u
opwindend en stimulerend gezelschap.
Thuis  en  in  andere  vertrouwde  om-
gevingen  bent  u  niet  bereid  alles  te

laten zoals het is. U zoekt naar moge-
lijkheden  om  uw  omstandigheden  te
veranderen of om tenminste enig vertier
in uw leven te brengen, ook al is het
maar  tijdelijk.  Misschien  ontmoet  u
vandaag  wel  die  nieuwe,  spannende
vriendin of duikt een oude kennis on-
verwacht weer op. Vriendinnen bieden
soms  een  goede  gelegenheid  om  te
groeien of halen u tenminste een tijdje
uit de sleur.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
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Vrijdag 29 juli 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011
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Een verkwistende smaak

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Financieel  kan  deze  transit  voordeel
brengen of moeilijkheden veroorzaken;
alles hangt af van de wijze waarop u dit
aspect hanteert. Er kunnen zich financi-
ele mogelijkheden voordoen. De moei-
lijkheden komen voort uit het feit dat u
tot extravagantie neigt. Niet zelden wilt
u veel meer uitgeven dan uw beurs aan
kan. U gaat vooral voor mooie kleren
door de knieën, voor sieraden en kunst-
voorwerpen om uw huis te verfraaien.
Deze transit kan een gunstige invloed
op financiële besprekingen uitoefenen.
U bent in staat de zaken in uw voordeel

af te wikkelen, want Venus geeft altijd
het vermogen mensen naar uw hand te
zetten.   Investeringen   zijn   over   het
algemeen  vrij  gunstig.  Vooral  die  in
kunstvoorwerpen. Nogmaals, geef geen
geld uit dat voor het dagelijks levenson-
derhoud was bestemd.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Een tikkeltje wild

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond  roept  deze  tijd  een  onafhanke-
lijke en tegendraadse geest in u wakker.
U bent geneigd precies het tegenover-
gestelde te doen van wat u wordt aange-
raden en te verwerpen wat anderen zeg-
gen, enkel en alleen omdat zij het zeg-

gen. Om diezelfde reden brengt u geen
geduld op voor tegenslagen, verplich-
tingen   en   verantwoordelijkheden.   U
hebt een sterke behoefte aan vrijheid en
u  wilt  eens  iets  geheel  anders  doen,
misschien  zelfs  een  tikkeltje  wild.  
Deze energie doet u smachten naar op-
winding, en laat u handelen op een ma-
nier die u in een minder frivole stem-
ming niet voor mogelijk had gehouden.
Of dat goed of slecht is, hangt natuur-
lijk af van hoe behoudend u normaliter
bent   en   hoe   ongebruikelijk   of   ex-
travagant  u  zich  nu  gedraagt.  Voor
sommigen kan dit een heel bevrijdende
ervaring zijn. Anderen is het misschien
een tikkeltje te veel.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
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<Nieuwe Maan

Gelegenheid te over

De huidige invloed stimuleert de seksu-
ele verlangens: u gaat op zoek naar een
lichamelijke    verhouding    met    een
vrouw, als u die tenminste al niet hebt.
Deze transit voorspelt een opwindende
relatie: u weet beiden te geven en te
nemen en daardoor zal de verbintenis
zeer   bevredigend   zijn.   Vermaak   en
plezier zijn de sleutelwoorden van dit
aspect:   een   uitstekende   transit   voor
feestjes en partijen. U kunt een heer-

lijke tijd met anderen hebben. U geniet
van alles veel meer indien u dit samen
kunt doen: dit is een uitgesproken ge-
zelligheidsaspect.  Een  goede  periode
om artistiek bezig te zijn, of om samen
met  anderen  van  kunst  te  genieten.
Deze transit kan u gelegenheid te over
bieden dit alles waar te maken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 

Maandag 1 aug. 2011
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Emotionele diepte

Gedurende    deze    periode    zal    uw
communicatie met anderen waarschijn-
lijk  erg  subjectief  gekleurd  zijn  door
persoonlijke, feitelijk niet altijd juiste,
opvattingen. Aan de andere kant heeft
uw gewone, alledaagse conversatie met
anderen   nu   een   emotionele   diepte,
waardoor  zulke  gesprekken  veel  ge-

wicht kunnen krijgen. U hebt niet ge-
noeg   aan   de   oppervlakkigheid   van
anderen, noch zult u hen met alleen uw
buitenkant confronteren. Dus als u uw
gevoelens onder controle kunt houden
en objectief kunt blijven, dan kan dit
een   tijd   van   zinvolle   communicatie
voor  u  zijn.  Vrouwelijke  familieleden
kunnen momenteel een belangrijke rol
spelen in uw leven; één van hen zou u
zelfs iets over uzelf kunnen leren.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Doe niets

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
kracht,   hoewel   kortdurend,   kan   ex-
plosief  uitwerken  op  uw  relaties.  De
moeilijkheid is dat u zich daardoor erg
eenzaam en geïsoleerd kunt voelen, als-
of er niemand is met wie u kunt praten.
En  dat  kan  een  "self-fulfilling  pro-
phecy" worden. U straalt misschien on-
bewust uit dat u niet lastig gevallen wilt
worden. Tot verbijstering van anderen
raakt u depressief, zodat zij het voor-

lopig opgeven met u om te gaan en hun
hulp staken. Het leven lijkt alleen maar
uitzichtsloos en u reageert veel sterker
op teleurstellingen en mislukkingen dan
op  bemoediging  van  anderen  en  op
succes. De beste manier om met zulke
gevoelens om te gaan is gewoon: doe
niets. Neem die gevoelens niet serieus
en neem geen beslissingen op basis van
hoe u zich nu voelt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Kijk eens goed

Dit is een geschikte tijd om uzelf terug
te trekken op uw eigen privé-domein. U
zoekt troost voor de eisen die de buiten-
wereld  stelt,  en  lekker  thuis  zitten  is
waarschijnlijk  de  beste  manier  die  te
vinden. Het is tevens een goed moment
om  naar  binnen  te  gaan  en  uw  hou-
dingen,  gevoelens  en  emotionele  ge-
richtheid op de wereld om u heen eens
onder de loep te nemen. Daartoe kunt u
proberen die facetten van uzelf aan het
licht te brengen, die anders binnen uw
wezen  verborgen  blijven.  Maar  daar-
door   kunt   u   dermate   overdonderd
worden dat er niets wezenlijks gebeurt.
Dat dit zo loopt is echter minder waar-

schijnlijk als u moeite doet bewust naar
binnen te kijken.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Balsem voor de ziel

Iedereen voelt zich wel eens onzeker of
kwetsbaar ten aanzien van zijn of haar
lichaam,   of   geneert   zich   daarvoor.
Vandaag  worden  die  gevoelens  ver-
sterkt, maar niet op een nare manier:
eerder  een  zucht  naar  te  worden  ge-
accepteerd, begrepen en bemind zoals u
bent met al uw tekortkomingen, waar

een  helende  en  bevrijdende  werking
vanuit kan gaan.  U bent zich nu van uw
eigen gevoeligheden veel beter bewust,
en daardoor in staat meer rekening met
uzelf te houden.  Verwen uw lichaam
eens, bijvoorbeeld door een massage of
door naar de sauna te gaan - dat is dan
tevens balsem voor uw ziel.  Met poë-
tische en romantische muziek erbij ver-
sterkt u dat effect.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Een open, warme sfeer

In deze tijd bent u heel opmerkzaam - u
hebt  een  onfeilbaar  gevoel  voor  de,
meestal   onopgemerkte,   fijngevoelig-
heden van anderen, en u kunt daar in de
samenwerking  en  in  gesprekken  met
hen  goed  rekening  mee  houden.   Zo
creëert u een open, warme sfeer waar de
ander  zich  ontspannen  en  veilig  bij
voelt.   Dit  is  een  goede  gelegenheid
voor persoonlijk contact en intieme ge-
sprekken met mensen die u na aan het
hart liggen.  Daarbij kunnen in het ge-
sprek    kleine    irritaties    naar    boven
komen.  Bemerkt u dat u die - onopzet-
telijk - zelf hebt veroorzaakt, dan is het
nu  de  tijd  om  deze  weg  te  nemen.
Kleine wondjes moeten ook helen.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Een gemeenschappelijke basis

Een moeilijkheid bij deze transit is dat
u geneigd bent meer op u te nemen dan
u aankunt en uzelf te storten in zaken
die te veel energie van u vergen waar-
door u roofbouw op uzelf gaat plegen.
Aan de andere kant is dit aspect in staat
u boven uzelf uit te tillen waardoor u
taken op u kunt nemen en volbrengen
die u onder andere omstandigheden on-
mogelijk  geacht  zou  hebben.  Op  de-
zelfde    wijze    kan    deze    transit    u
edelmoedig  of  extravagant  maken.  U
kunt  bij  dit  aspect  wat  moeilijkheden
met anderen verwachten, maar u moet
in  staat  worden  geacht  deze  aan  te
kunnen en wordt u niet arrogant, dan

moet u zelfs de mensen tot uw stand-
punt  weten  over  te  halen.  Verdiep  u
terdege in het standpunt van de ander
en tracht een gemeenschappelijke werk-
basis te vinden.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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In evenwicht

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen zijn uw privé belangen en die
van uw carrière in evenwicht, en staan
niet op gespannen voet met elkaar zoals
anders.   Ook   uw   gevoelens   zijn   in
harmonie met uw voornemens, zodat u
zonder gespletenheid kunt doen wat u
moet doen. U hebt minder het gevoel
dat deze beide aspecten van u om de

heerschappij strijden. U beschikt thans
over een flink vermogen met anderen
op emotioneel niveau te communiceren,
want u kent uw eigen gevoelens nu zo
duidelijk.  U  voelt  de  behoeften  van
anderen goed aan en weet hun stemmin-
gen  en  gevoeligheden  positief  te  be-
nutten. Maar u kunt er ook voor kiezen
u in uw eigen leefwereld terug te trek-
ken. De emotionele en gevoelsrijkdom
die deze tijd met zich brengt kan u ook
het gevoel geven dat u het liefst alleen
bent of hooguit samen met uw meest
naaste geliefden.
langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Maandag 8 aug. 2011
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Excessen

Meestal een prettig aspect: u voelt zich
goed en geniet van het gezelschap van
anderen. Een uitstekende dag om iets te
doen wat u werkelijk prettig vindt; ten-
minste als er geen dringend werk op u
ligt  te  wachten.  Waarschijnlijk  ont-
breekt het u aan zelfdiscipline: u hebt
misschien wel de neiging alles te doen
wat helemaal niet goed voor u is. Wees
voorzichtig met het doen van inkopen.
Koop niets wat niet strikt noodzakelijk
is, tenzij u natuurlijk zwemt in het geld.

Er  bestaat  neiging  tot  het  kopen  van
dure  dingen,  vooral  sieraden,  mooie
kleren  en  kunstvoorwerpen.  Weet  u
echter voldoende zelftucht op te bren-
gen, dan kunt u vandaag enige uitste-
kende investeringen doen. Handel niet
impulsief:   hoewel   uw   verstand   wel
juiste beslissingen weet te nemen, zal
uw gevoel u tot excessen verleiden.

langdurend: "Geduld en volharding" (zie 12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Een vruchtbaar gesprek

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond kan er zich een conflict voordoen
tussen gevoel en verstand, of kunt u met

uzelf of met een ander in een vrucht-
bare dialoog over uw zielestaat raken.
In   eerste   instantie   zullen   oude   ge-
woonten,  vooroordelen  en  gedachten-
patronen uit uw jeugd waarschijnlijk de
overhand krijgen over wat u doorgaans
als   redelijk   beschouwt.   Het   is   dus
duidelijk  geen  geschikt  moment  voor
delicate  onderhandelingen  of  om  een
belangrijke discussie aan te zwengelen.
Anderzijds is het een prima tijd om, u al
dan  niet  samen  met  iemand  anders,
terug te trekken en in contact met uw
gevoel te komen. Zo lang u zich blijft
realiseren dat uw gevoelens emoties 
zijn en geen rationele oordelen, zult u
met deze transit geen al te grote pro-
blemen  hebben.  Eigenlijk  kunt  u  nu
veel over uzelf te weten komen, want
uw gevoelens zijn glashelder.
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Woensdag 10 aug. 2011
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Een originele kijk

Onder de invloed van deze transit zijn
uw gedachten impulsief en veranderlijk.
Dit maakt u in de ogen van anderen on-
voorspelbaar  en  zelfs  onbetrouwbaar;
het geeft u echter tevens de gelegenheid
zowel geestelijk als lichamelijk uit het
slop te raken. U ziet alles vanuit een
nieuwe,  originele  hoek  en  u  bent  in

staat een praktisch gebruik van uw ei-
gen  inzichten  te  maken.  In  uw  hang
naar nieuwe ervaringen gaat u ook op
zoek  naar  nieuwe  vrienden  of  legt  u
contact met opwindende mensen die u
reeds kent: lieden die u wegens hun on-
voorspelbaarheid meestal links laat lig-
gen. In deze periode is dit echter juist
wat u nodig hebt.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Een arrogante bui

Deze tijd is uitermate geschikt voor het
afmaken  van  welk  werk  dan  ook.  U
hebt veel energie, geloof en vertrouwen
in uw kunnen. Uw gezondheid baart u
over het algemeen geen zorgen en dit
aspect is zeer goed voor allerlei vormen
van   lichamelijke   activiteit.   Het   zou
zelfs  heel  slecht  zijn  niet  lichamelijk
bezig te zijn, daar uw energie een uit-
weg  moet  vinden.  Zorgt  u  daar  niet
voor, dan kunnen er, ondanks het feit
dat dit een positief aspect is, problemen
ontstaan. Ondanks dat, hebt u vandaag
toch een vrij arrogante bui. Moet u om

uw positie te handhaven de strijd met
iemand aanbinden, dan zult u dat met
vrucht doen. U bent niet van plan opzij
te  gaan;  wel  bent  u  bereid  -  indien
mogelijk   -   naar   gemeenschappelijke
standpunten te zoeken.

langdurend: "Innerlijke waardigheid" (zie 10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Erbij betrokken worden

Een gunstige transit voor bestaande ver-
bintenissen  en  voor  het  vormen  van
nieuwe   vriendschappen.   Het   aspect
wijst op een evenwicht tussen de be-
hoefte  zichzelf  te  doen  gelden  en  de
wens bij anderen te horen. In een seksu-
ele relatie komt dit tot uiting in het ver-
mogen   zowel   te   kunnen   geven   als
nemen.  In  vriendschappelijke  relaties
kunt u volledig uzelf zijn. Het is even-
eens  een  goed  aspect  voor  creatieve
prestaties. Bent u zelf niet artistiek, dan
zult u deze dag misschien gebruiken om
uw   directe   omgeving   te   verfraaien.
Deze transit geeft kansen op financieel
gebied,  vooral  wat  betreft  nieuwe  en
bijzondere investeringen. Uw persoon-

lijkheid komt het best tot zijn recht in
projecten  op  financieel  of  gevoelster-
rein die anders en nieuw zijn.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 

Zaterdag 13 aug. 2011
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»

FpB BoF10:41 BpN09:44

BpE19:50

Met weinig inspanning ***

Werkzaam gedurende vele maanden: U
voelt  zich  over  het  algemeen  prettig,
optimistisch  en  edelmoedig.  Uw  ge-
dachten zijn op het welzijn van uw om-
geving gericht en u wenst de mensen
van  wie  u  houdt,  te  beschermen.  Er
doen   zich   gunstige   omstandigheden
voor en er komt van alles naar u toe
zonder  dat  u  hier  enige  moeite  voor
doet. Ga er echter niet van uit dat dit
eeuwig  zo  zal  blijven.  Mensen  die  u
ontmoet, kunnen van groot nut voor u

blijken te zijn, zowel op zakelijk als op
particulier  terrein.  Onafhankelijk  van
uw geslacht kunnen vrouwen een wel-
dadige rol in uw leven spelen.

Dit aspect verschaft sommige mensen
belangstelling     voor     religieuze     en
spirituele   zaken;   uw   gezichtspunten
stoelen   echter   meer   op   morele   en
ethische gronden dan op mystieke.

U hebt een algeheel gevoel van welbe-
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hagen en zelfs indien er niets wereld-
schokkends  gebeurt,  zult  u  zich  nog
tevreden en voldaan voelen.
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Gevoelsintensiteit

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag  de  hele  dag  hebt  u  een  hechte
emotionele band met anderen. En u zou
graag een relatie willen aangaan, onge-
acht of die nu soepel verloopt of niet.
Voor u zijn nu de intensiteit van het ge-
voel  en  de  uitwisseling  met  de  ander
heel belangrijk. Daarom kunnen relaties
tussen  geliefden  door  de  huidige  in-

vloed zowel gladjes als heftig verlopen.
Eigenlijk zou de huidige energie goed
kunnen  uitwerken,  maar  als  u  om  de
een  of  andere  reden  in  een  negatieve
stemming bent, zal die energie de zaken
er voor u niet veel beter op maken. Aan
de   andere   kant   kan   zelfs   een   dis-
harmonisch  contact  met  iemand  van
wie u houdt u waarschijnlijk meer goed
dan kwaad doen, omdat dat u bevrijdt
van  onderhuidse  spanningen  zodat  u
elkaar  daardoor  beter  zult  gaan  aan-
voelen. Gebruik deze tijd eens om wat
meer over uw relaties en uw houding te
opzichte daarvan te weten te komen.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Maandag 15 aug. 2011
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Samenwerking met vrienden
***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Meestal een uitermate gunstige transit
voor alle maatschappelijk contacten. U
profiteert  wellicht  van  anderen  en  zij
van  u.  Besluit  u  het  in  deze  periode
zonder uw medemensen te stellen, dan
laat  u  een  waardevolle  kans  voorbij-
gaan: u kunt enorm veel baat hebben bij
het in groepsverband samenwerken met
vrienden. Misschien wordt u in de gele-
genheid gesteld mee te werken aan pro-
jecten   die   u   persoonlijk   voordeel

kunnen    brengen.    Zulke    projecten
worden aangedragen door mensen die u
iedere dag op uw werk ontmoet of door
anderen  uit  uw  dagelijkse  omgeving
waarvan u eigenlijk nooit iets bijzon-
ders had verwacht.

In deze periode krijgt u de gelegenheid
uw contacten aanzienlijk uit te breiden.
Soms wijst deze transit op het maken
van reizen, maar zeker is dat u mensen
ontmoet met een totaal andere achter-

grond  dan  de  uwe,  waardoor  er  een
nieuwe  ervaringswereld  voor  u  open
gaat. Met enkele van deze mensen sluit
u een vriendschap die blijvend en waar-
devol is.

Oude vrienden kunnen u eveneens veel
goed doen. Misschien biedt een van hen
u een compagnonschap aan of wijst u
op een kans die u nog niet had gezien.

Van  uw  kant  bent  u  uw  vrienden  en
relaties ook zeer welgezind. U bent be-
reid wie dat nodig heeft, de helpende
hand te bieden en u benadert iedereen
met   vriendelijke   welwillendheid.   U
kunt er niet tegen iemand te zien die in
moeilijkheden verkeert.

Deze bereidheid tot geven en anderen te
helpen maakt dat u op uw beurt even-
eens  veel  steun  ontvangt.  De  mensen
hebben het gevoel dat u hen eerlijk zult
behandelen en daardoor zijn ze ook eer-
lijk ten aanzien van u. Dit is iets wat
natuurlijk niet alleen voor deze periode
geldt, doch u hebt er nu meer oog voor.
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Dinsdag 16 aug. 2011

juli 2011 aug. 2011 sept. 2011

DH 3 23:23 BmT13:10 BoC20:35

BH 10 13:10 BpJ20:04

De geneugten des levens

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze transit heeft een gunstige invloed
op  uw  dagelijkse  omgeving  en  ac-
tiviteiten. U hebt veel meer contacten
met vrienden en buren; u gaat met hen
uit of komt bij elkaar. Alle dagelijkse
contacten zijn prettig en probleemloos.

U hebt geen enkele behoefte aan zware
gesprekken: Venus maakt dat u in de
eerste plaats geconcentreerd bent op de
lichtere kant van het leven. Soms stelt
dit aspect u in de gelegenheid te ont-
dekken hoeveel liefde er dagelijks om u
heen is. U hoeft niet ver te zoeken om
iemand  te  vinden  die  van  u  houdt.
Velen van ons beseffen niet eens hoe-
veel liefde er iedere dag weer op onze
weg komt. Een goede tijd om mensen te
laten merken hoe dierbaar ze u zijn.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
langdurend: "Geduld en volharding" (12.4.11) 

Woensdag 17 aug. 2011

juni 2011 juli 2011 aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

CH 2 12:58 FqG04:17 AH 3 01:02
Ba05:31

Zakelijke aangelegenheden

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den: In deze periode gaat uw aandacht
uit naar alles in het leven dat waarde
voor u heeft, zowel op materieel als op
geestelijk   gebied.   Het   is   eveneens
mogelijk dat u iemand anders duidelijk
moet maken wat uw waardebepalingen
in het leven zijn, zodat hij of zij weet

wat  hij  aan  u  heeft.  In  de  dagelijkse
gang   van   zaken   wijst   deze   transit
meestal op het feit dat u veel meer aan-
dacht besteedt aan zakelijke dingen dan
anders. Dit kan op vele terreinen uit-
werken: misschien doet u meer bood-
schappen  of  houdt  u  zich  bezig  met
grote zakelijke transacties. Wat u ook
doet, u zult er veel tijd en aandacht aan
besteden, waardoor de kans op succes
wordt vergroot.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Innerlijke waardigheid" (10.4.11) 
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Het sop de kool niet waard ***

Deze   transit   betekent   dat   anderen
moeten beseffen dat u iemand bent met
wie rekening moet worden gehouden. U
kunt worden gedwongen uzelf te verde-
digen, los van het feit of u dit zelf hebt
uitgelokt.  Dit  aspect  veroorzaakt  niet

zelden  conflicten,  boosheid  en  wrok.
Rijzen  er  moeilijkheden,  dan  moet  u
deze onmiddellijk uitvechten. Vindt u
in deze dagen geen bevredigende uit-
laatklep voor uw energie, dan verliest u
snel uw geduld, raakt kwaad en geïrri-
teerd  en  neemt  overal  aanstoot  aan.
Scheldt u iemand de huid vol, zorg er
dan voor de wezenlijke oorzaak van het
conflict  te  kennen,  zodat  u  tevens  in
staat bent het uit de wereld te helpen.
Meestal is echter wat de ruzie betreft
het sop de kool niet waard en ligt de
ware  oorzaak  van  het  probleem  veel
dieper.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Vrijdag 19 aug. 2011
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Bb18:06

Emotionele steun

Met deze energie kunt u meerdere kan-
ten op. Zo kunnen emotionele contacten
met vrienden of vriendinnen in deze tijd
heel  belangrijk  voor  u  zijn.  Als  uw
vriend of vriendin u iets heel persoon-
lijks wil zeggen, iets dat u beiden raakt
op een dieper emotioneel vlak dan ge-
woonlijk, dan is het nu de tijd om dat
uit te spreken. Momenteel gaat het con-
tact  met  vrienden  dieper  dan  anders.
Bijkomend effect van deze invloed is
dat een bepaalde vriendin of bepaalde
vriendinnen   meer   op   de   voorgrond
komen.  In het algemeen kunt u makke-

lijker met hen overweg. Meer dan an-
ders  voelt  u  zich  beschermd  en  ge-
steund door vriendschappen, of u trekt
iemand aan die u de nodige emotionele
steun geeft.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Zaterdag 20 aug. 2011
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Mooie dingen *

Een dag om binnen elke relatie en voor-
al die op liefdesgebied het heft in han-
den te nemen. Bekent u iemand van-
daag uw liefde, dan kan dit de verbinte-
nis een totaal nieuw karakter bezorgen.
Zelfs al bent u ervan overtuigd dat uw
geliefde uw gevoelens kent, laat dit niet
aan haar verbeelding over. Men heeft
onder deze transit een innige behoefte
aan  schoonheid:  u  wilt  mooie  dingen
kopen, zoals kleren, kosmetica, kunst-
voorwerpen,  iets  om  uw  huis  te  ver-
fraaien,  een  boek  of  een  cd.  Omring

uzelf met schoonheid en bepaal uw ge-
dachten tot de lichtere kant van het le-
ven.  U  bent  aanhankelijk  en  wenst
vrienden om u heen te hebben. U bent
in een uitstekende stemming en geniet
van alles wat op uw weg komt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Zondag 21 aug. 2011
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Creatieve zelfexpressie *

Vandaag staat zelfexpressie centraal, of
op het creatieve vlak, of door contact
met  anderen.  U  treedt  zelfbewust  op,
doch  alleen  maar  om  de  aandacht  te

trekken van degenen van wie u houdt of
van wie u zou willen houden. U wilt dat
de mensen aandacht aan u besteden en
bent bereid in ruil daarvoor zelf even-
eens liefde en aandacht te geven. Deze
tijd is geschikt om uit te gaan, voor so-
ciale   contacten   en   nieuwe   vriend-
schappen.  Vandaag  hebt  u  grote  aan-
trekkingskracht voor de mensen, daar u
zoveel  persoonlijke  energie  steekt  in
warm en vriendelijk optreden; anderen
reageren daar onmiddellijk op. Hebt u
zin om een feestje te geven, doe het dan
nu. Deze transit is over het algemeen
geschikt   voor   financiële   transacties,
maar  u  moet  wel  oppassen  vandaag
geen  geld  over  de  balk  te  gooien.  U
bent  in  staat  spontaan  aankopen  te
doen, waar u later spijt van hebt.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Maandag 22 aug. 2011
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Omvergeworpen doelstellingen

Onder  deze  transit  hebt  u  weinig  be-
hoefte uzelf te doen gelden en staat u
open voor uw omgeving. U beseft de
noden  en  behoeften  van  vrienden  en
buren en bent bereid hulp te verlenen;
dit schenkt u bovendien bijzonder veel
voldoening.  U  vindt  het  heerlijk  in
groepsverband   iets   voor   anderen   te
doen. Het is niet onmogelijk dat het in-
zicht dat u in deze periode verwerft al
uw doelstellingen omver werpt. U kunt
het  gevoel  hebben  totaal  op  de  ver-
keerde  weg  te  zijn  geweest.  Waar-
schijnlijk slaat u een nieuwe weg in die

u als mens heel wat verder brengt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Dinsdag 23 aug. 2011
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Blakend van energie ***

U blaakt van energie en kunt vandaag
vrijwel  elke  situatie  aan.  U  hebt  een
groot  zelfvertrouwen  en  laat  zich  de

kaas niet van het brood eten. Helaas be-
tekent dit ook dat u nogal ruzieachtig
kunt zijn. Denk eraan dat andere men-
sen eveneens over een ego beschikken.
Om uzelf te handhaven hoeft u anderen
niet te verslaan! Wees vooral voorzich-
tig in uw omgang met mensen die de
leiding hebben: zij verwachten niet dat
u zich ook ten aanzien van hen doet gel-
den. U hebt tevens een enorme dosis
lichamelijke  energie:  u  bent  in  staat
hard en lang te werken. Gaat u op ver-
standige  wijze  met  deze  energie  om,
dan verzet u vandaag heel wat meer dan
op de meeste dagen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Woensdag 24 aug. 2011
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Goede resultaten **

U hebt veel energie, u voelt zich uitste-
kend en hebt het gevoel dat u wel twee
maal  zoveel  werk  kunt  verzetten  dan
anders. Ook een gunstige tijd voor ac-
tiviteiten op zakelijk gebied: u hebt een
groot inzicht en het is niet onmogelijk
dat u slaagt waar anderen falen. Neem
nu uw beslissingen: u hebt een heldere
kijk op uzelf en op wat u nodig hebt en
kunt dus op elk gebied het juiste besluit
nemen in de ruimste zin van het woord.
Moet u een risico nemen en iets doen

waarvan u de uitkomst niet kunt voor-
zien, doe het dan nu. Uw optimisme en
uw   positieve   instelling   trekken   het
succes als het ware aan. Bovendien bent
u momenteel verstandig genoeg onver-
antwoorde risico's te vermijden.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Donderdag 25 aug. 2011

juli 2011 aug. 2011 sept. 2011

EH 1 BmQ10:19 BmA15:38

BH 1 10:19 BpG10:27 BpF16:36

BqB09:54 BqI14:28 BqO01:11

Bafhd18:34

Een dominante persoonlijk- *

heid

Werkzaam gedurende meerdere weken:
U zou nu buitengewoon actief moeten
zijn, hard moeten werken om uw be-
langstellingssfeer uit te breiden en uw
positie ten aanzien van uw medemensen
te bepalen. Nu hebt u de kans de wereld
te  tonen  wat  u  waard  bent.  U  komt
anderen met meer energie dan gewoon-
lijk tegemoet en waarschijnlijk maakt u
daarmee grote indruk. In deze tijd is uw
persoonlijkheid    veel    overheersender
dan gewoonlijk. Hiertegenover staat dat
u er niet op uit bent uw medemensen te
domineren,   als   zij   het   u   ook   niet
trachten  te  doen.  Zolang  u  maar  vrij
bent en kunt doen wat u wilt en zolang

anderen uw individualiteit respecteren,
bent u volkomen gelukkig. U hebt een
enorme  dosis  lichamelijke  energie  en
moet daarom veel werk kunnen verzet-
ten.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Vrijdag 26 aug. 2011
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Onbewuste aandriften

In deze tijd bent u sterk gericht op uw
bezit  en  op  alles  wat  waarde  voor  u
heeft. Dat kan leiden tot een sterke ge-
hechtheid aan materiële zaken en een
houding van bezitsdrang, die een pro-
bleem kan vormen, bijvoorbeeld wan-
neer iemand iets van u wil lenen. Of u
kunt  zich  onbewust  zodanig  vereen-
zelvigen   met   uw   eigen   stelsel   van
normen en waarden dat u elke aanslag
daarop ervaart als een aanslag op uzelf.
Misschien moet u zich te verdedigen op
gebieden  waar  niets  werkelijk  op  het
spel staat. Traditioneel wordt de huidige
invloed gezien als een slechte tijd om

geld uit te geven. Uw houding ten op-
zichte van bezit wordt namelijk zo sterk
bepaald door onbewuste aandriften, dat
u waarschijnlijk niet in staat bent over
een aankoop een intelligente beslissing
te nemen die gebaseerd is op uw werke-
lijke levensbehoeften.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Zaterdag 27 aug. 2011

Ok
10

No De Ja
11

Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De
»

FqG BoO06:09 BoF20:30

BqN19:39

Omzichtig en bedachtzaam ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Gedurende  deze  periode  benadert  u
alles  wat  met  groei  en  uitbreiding  te

maken    heeft    heel    voorzichtig    en
pragmatisch. Wat u ook doet, elk plan
dat u maakt, wordt zorgvuldig gewikt
en gewogen. U bent wel degelijk ge-
interesseerd  in  wat  gaat  komen,  doch
daarbij verliest u het heden niet uit het
oog. U bent noch idealistisch, noch bij-
zonder behoudend.

Plichten en verantwoordelijkheden ziet
u niet als obstakels, doch als wegen tot
grotere wijsheid en volwassenheid. Dit
is fundamenteel juist, maar om het zo te
zien,  moet  er  een  evenwicht  bestaan
tussen uw behoefte aan vrijheid en uw
plichtsbesef. En dat is precies wat u nu
aan het doen bent. U concentreert zich
weliswaar  op  uw  plichten  en  verant-
woordelijkheden, maar u ziet daarnaast
heel goed in dat er enkele beter over
boord gegooid kunnen worden. U bent
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zeker niet bereid ook nog de lasten van
anderen op uw schouders te nemen, ten-
zij  u  natuurlijk  de  noodzaak  daarvan
inziet.

U  bent  spaarzaam,  hebt  oog  voor  de
beste investeringen en belegt uw geld
voorzichtig. Waarschijnlijk zult u op dit
vlak zeer succesvol zijn.

In deze periode zult u ontdekken dat uw
idealen  werkelijkheid  worden  en  dit
komt gedeeltelijk doordat u ziet welke
kans van slagen hebben en welke niet.
U legt alles wat niet realistisch is, ter-
zijde en gaat met veel geduld op uw
doel af: u legt nu de degelijke funda-
menten   waarop   het   bouwwerk   van
succes kan worden opgetrokken.

Op zakelijk niveau weet u de reële kan-
sen te scheiden van de bedrieglijke en
mede   door   uw   voorzichtigheid   en
spaarzaamheid zijn uw objecten winst-
gevend.  U  wilt  uw  zaken  graag  uit-
breiden, maar u zult daarbij zeker niet
overhaast te werk gaan.

Zondag 28 aug. 2011
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Ontdekkingen doen

Deze transit is uitermate geschikt om
iets  nieuws  te  beginnen,  om  ontdek-
kingen te doen over uzelf en uw om-
geving. Er is vandaag een element van
opwinding in uw leven. Maak hier ge-
bruik  van  door  dingen  over  uzelf  te
weten  te  komen  op  een  manier  die
meestal niet mogelijk is. Uw waarne-
mingsvermogen is zo scherp, dat u in
staat bent veranderingen aan te brengen

in het volledig besef van de relatie die
er tussen de verschillende facetten van
uw leven bestaat. Dit aspect is zeer ge-
schikt voor het bestuderen van alles wat
een wezenlijke bijdrage kan leveren om
de verborgenheden van het heelal bloot
te   leggen:   natuurwetenschappen   en
techniek,  astrologie  of  andere  occulte
wetenschappen. U wenst uw kennis te
verdiepen en hoe opwindender de stu-
die is, hoe meer u er zich op zult toeleg-
gen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Maandag 29 aug. 2011
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Fe Ma Ap Me Jn Jl Au Se Ok No De
«

J#pO20:23 BmB15:30 BnG15:59

BmI19:34 BoN20:40 BpO07:47

BqQ15:52 BqA20:36 BqF21:28

<5°27f08:34

<Nieuwe Maan

Innerlijke ontplooiing ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Dit is een periode van constructieve en
radicale ommekeer, of in uw eigen le-
ven of in dat van de mensen uit uw om-
geving.   U   streeft   ernaar   uw   leven
dusdanig te wijzigen dat het zich duide-
lijk onderscheidt van uw bestaan in het

verleden. Dit doet u niet blindelings en
uit  behoefte  tot  opstandigheid,  doch
weloverwogen en met oog voor het ge-
heel. De veranderingen die u tot stand
brengt   zijn   dan   ook   diepgaand   en
blijvend.

Krijgt u de kans, dan kunt u iets heel
bijzonders bereiken, dat wil zeggen iets
wat buiten uw normale verwachtingspa-
troon  ligt.  De  veranderingen  die  u  in
deze periode aanbrengt en de taken die
u verricht, zullen uw horizon verruimen
en dat stelt u in staat meer te bereiken
dan u gewend bent. U kunt betrokken
raken bij totaal onverwachte zaken die
hetzelfde verruimende effect op u heb-

ben.

Wellicht gaat uw belangstelling uit naar
volkomen nieuwe ideeën en denkbeel-
den en naar de mensen die daar bij be-
trokken zijn. Of u nu wel of niet trouw
blijft  aan  uw  oude  vrienden,  u  zult
zeker nieuwe relaties aanknopen die uw
innerlijke ontplooiing weerspiegelen.

Remmende  omstandigheden,  een  door
vooroordelen vertroebeld waarnemings-
vermogen en knellende verbintenissen,
kunnen  tijdens  deze  transit  plotseling
uit uw leven verdwijnen. U beschouwt
dit  niet  als  een  verlies  maar  als  een
soort wedergeboorte: u voelt zich be-
vrijd. Nu kunt u eindelijk alles doen wat
tevoren niet mogelijk was.

Deze transit kan u op elk gebied meer
armslag te geven en alle patronen die u
in  uw  bewegingsvrijheid  belemmerd
hebben, op te ruimen. U krijgt de gele-
genheid veel meer inzicht te verwerven
in uzelf en in wat u van uw leven kunt
maken.
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Dinsdag 30 aug. 2011
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Gedeelde ervaringen *

Vandaag bent u waarschijnlijk dromerig
en romantisch en zoekt naar een rustige
plek  voor  een  samenzijn  met  uw  ge-
liefde. Dit is geen hoogst erotische tran-
sit en hoewel natuurlijk goed voor seks
is het toch in de eerste plaats een aspect
waarbij twee gelieven in rust en harmo-
nie van hun genegenheid blijk geven. U
wilt samenzijn met iemand met wie u
veel gemeen hebt of met wie u belang-
rijke  ervaringen  hebt  gedeeld.  U  wilt
met vrienden praten over wat vroeger is
gebeurd. Voor alles zoekt u vandaag het
gezelschap   van   mensen   met   wie   u
samen het een en ander hebt doorge-
maakt. Een goede dag om gezellig thuis
te blijven. Uw huis spreekt u vandaag
bijzonder aan en u hebt er geen moeite
mee  uw  genegenheid  te  tonen.  Deze

transit vervult u met een diepe liefde
voor gezin en verwanten.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Woensdag 31 aug. 2011
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Het haantje **

Vermijd  overhaast  en  impulsief  op-
treden; u jaagt de mensen daarmee in
het  harnas,  maakt  vijanden  en  onder-
mijnt op den duur uw eigen belangen.
Uw ego is op het ogenblik nogal domi-
nant, uw geldingsdrang is niet bepaald
goed gericht. U valt uw medemensen
volkomen ten onrechte aan. Niet zelden
hebt   u   geen   enkel   geduld,   bent   u
humeurig  en  twistziek.  Weet  u  uw
impulsiviteit  te  bedwingen,  dan  is  dit
een uitstekend aspect om veel werk te
verzetten. Elke taak waarbij wel sprake
is  van  lichamelijke  energie  doch  die
geen finesse en aandacht voor het detail

vereist, is geschikt: dat stelt u in staat
een grote hoeveelheid energie kwijt te
raken, zonder dat u daarbij uw natuur-
lijke impulsiviteit en geestdrift hoeft te
onderdrukken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Donderdag 1 sept. 2011
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BH 5 19:26 BqD21:26 Bafhg23:05

Verfijnd gevoel voor schoon- *

heid

Op zijn best wijst deze transit op een
verfijnde spirituele liefdeshouding, vol-
komen onzelfzuchtig, waarbij men het
gevoel  heeft  van  volmaakte  eenheid
met de partner. Op zijn slechtst is men
gedesillusioneerd in de geliefde die niet
aan onze - waarschijnlijk weinig realis-
tische  -  verwachtingen  heeft  voldaan.
Het  meest  karakteristieke  effect  van
deze transit is dagdromen en zolang u
de realiteit daarbij maar niet uit het oog
verliest, kan dit weinig kwaad. Uw ge-
voel voor schoonheid verfijnt zich van-

daag en u zou zich met mooie dingen
willen  omringen.  U  bent  echter  verre
van praktisch en dient vooral in geld-
zaken en liefdesaangelegenheden alles
waarvoor  men  over  een  juist  oordeel
moet  beschikken,  uit  te  stellen.  Het
positieve effect van deze transit op ver-
bintenissen  is  het  gevoel  van  onzelf-
zuchtige liefde dat ermee gepaard gaat.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Vrijdag 2 sept. 2011
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Geen losse eindjes *

Deze transit vestigt de aandacht op uw
persoonlijke,  huiselijke  en  emotionele
bestaan. U voelt zich in feite zelfs even-
wichtiger dan anders. Uw relaties met
anderen, vooral met vrouwen, is even-
eens harmonischer. Dit komt doordat u
alles vanuit een soort totaliteit benadert.
Het enige probleem dat zich kan voor-
doen, is dat u bang bent voor uw eigen
gevoelens. In dat geval kan deze transit
verwarrend  werken,  aangezien  u  met
een aspect van uzelf wordt geconfron-
teerd dat u niet aanstaat. De moeilijk-
heid  ligt  echter  in  het  feit  dat  u  een
hekel hebt aan uw gevoelens en niet in
de  gevoelens  zelf.  Hebt  u  problemen
met deze transit, dan zou u uw houding
ten aanzien van uw gevoelens dienen te
onderzoeken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Zaterdag 3 sept. 2011
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Beperkingen

Met dit aspect bent u zich zeer bewust
van  alle  beperkingen  die  omstandig-
heden en mensen u opleggen. Vandaag
is het uw taak u daar niet door te laten
verpletteren. Deze transit kan u een ge-
voel van eenzaamheid bezorgen en een
onmacht u met anderen te verstaan. Er
gaapt een afgrond tussen u en de rest
van de wereld en die valt niet te over-
bruggen. Wat u in feite ervaart, is de
afstand   die   alle   menselijke   wezens
scheidt. Past u niet op, dan wordt u in
uw huidige stemming de dupe van deze
gevoelens. Misschien voelt u dit psy-

chologisch  effect  helemaal  niet,  maar
hebt u wel het gevoel niet in staat te
zijn met anderen te communiceren en
vindt u dat iedereen u voor de voeten
loopt en u in uw bewegingsvrijheid be-
lemmert. U zult een compromis moeten
sluiten. Vertelt u eerlijk wat uw noden
zijn  en  vraagt  u  van  uw  partner  het-
zelfde, dan moet er een oplossing zijn te
vinden.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 

Zondag 4 sept. 2011
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Kom er voor uit

In  deze  tijd  bent  u  geneigd  gevoels-
matige overwegingen ondergeschikt te
maken aan wat u ziet als de primaire
levensbehoeften.   Dan  kan  het  onder-
drukken van uw gevoelens het gevolg
zijn   van   de   huidige   invloed.   Maar
reageren  en  tegelijkertijd  uw  gevoel
wegstoppen  leidt  tot  overdreven  kri-
tische reacties, die meestal het gevolg is
van uit rancune naar iemand onderdrukt

gevoel. Een andere negatieve uiting van
deze  energie  is  "de  martelaar  uithan-
gen", de tactiek waarbij u doet alsof iets
o.k. is terwijl u op een subtiele manier
laat blijken dat dit niet zo is, en wellicht
de  schuld  daarvoor  bij  de  ander  legt.
Meestal gebeurt dit niet geheel onbe-
wust. Het is veel beter uw gevoelens op
een rijtje te hebben, zelfs als zij niet bij
de situatie lijken te passen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Terugtrekking *

Deze transit stimuleert uw bewustzijn,
maar niet zelden op een wijze die ver-
standelijk moeilijk valt te vatten. U hebt
veel   meer   gevoel   voor   anderen   en
schijnt  hen  intuïtief  aan  te  voelen.  U
bent bovendien meer beducht voor hun
heil dan voor dat van uzelf. Het ver-
mogen uzelf weg te cijferen, dat u in
staat stelt anderen te helpen, kan zich

manifesteren als geestelijke vermoeid-
heid waardoor u het leven niet meer zo
aan kunt. U wilt dan wegvluchten uit
uw dagelijkse omgeving naar een eigen
privé-wereldje.  Dagdromen  is  hiervan
een ongevaarlijke uiting, maar het kan
eveneens ontaarden tot een daadwerke-
lijke  poging  de  werkelijkheid  te  ont-
vluchten. Hebt u er behoefte aan de we-
reld te ontvluchten, dan kunt u zich het
beste   in   meditatie   of   contemplatie
terugtrekken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Het initiatief nemen **

U  bent  nu  zelfverzekerd  en  vol  ver-
trouwen en zowel op materieel als op
fysiek gebied hebt u de mogelijkheden
om uw plannen te realiseren. U zult er
zo nodig alles aan doen de juiste mede-

werkers  te  krijgen  en  mensen  te  ver-
zamelen  die  achter  u  staan.  U  werpt
zich met grote werklust en ijver op elke
taak. U hoeft daarbij niet op de aanwij-
zingen   van   anderen   te   wachten.   U
neemt  het  initiatief  en  beëindigt  uw
werk in de kortste keren. U werkt bo-
vendien  met  volkomen  toewijding.  U
hebt voldoende vertrouwen in de goede
afloop   om   enige   risico's   te   durven
nemen, die achteraf gezien meestal juist
blijken te zijn. Al doende leert u tevens
veel over uzelf en weet u uw standpunt
aan anderen duidelijk te maken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Ingewikkelde intellectuele arbeid" (21.7.11) 
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Disharmonische stemmingen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen  bent  u  in  bepaalde  opzichten
heel  krachtig.  Waarschijnlijk  voelt  u
zich lichamelijk energiek en tot veel in
staat. Maar de krachten waar u over be-
schikt werken niet steeds even soepel
uit,   omdat   de   verschillende   levens-
gebieden elkaar op het ogenblik lijken
tegen te werken. U zult er daarom hard
aan moeten werken om een evenwicht
te vinden tussen uw huiselijk leven en

uw werk, tussen het bewuste en het on-
bewuste  deel  van  uw  persoonlijkheid,
tussen gevoel en verstand. Zolang u niet
al te veel wordt afgeleid door conflicten
op die gebieden kunt u een heel eind
komen.   Eigenlijk   zouden   beide   ge-
noemde  tegengestelde  krachten  samen
moeten werken om alles gladjes te doen
verlopen. Disharmonische stemmingen
kunnen  moeilijkheden  in  relaties  ver-
oorzaken, vooral als u in deze tijd een
emotionele crisis doormaakt.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Een gastvrij huis

Een goede dag om thuis door te bren-
gen. Hier, in uw vertrouwde omgeving
en temidden van de mensen van wie u
houdt, zult u zich het gelukkigst voelen.
Een goed aspect om iemand bij u thuis
te vragen: u bent een uitstekende gast-
heer  of  -vrouw  en  de  mensen  zullen
zich bij u op uw gemak voelen. Dit as-
pect geeft u een gevoel van tevreden-
heid, u hebt geen enkele behoefte uit te
gaan en de wereld te veroveren. U ge-
niet van het bekende en vertrouwde. U
bent  aanhankelijk  en  onder  bepaalde
omstandigheden  zou  u  vandaag  wel

eens een nieuwe liefde kunnen tegen-
komen en dit zou best eens in uw eigen
huis kunnen gebeuren. Hoewel dit over
het algemeen een goede transit is, moet
u zich hoeden voor onmatigheid, vooral
wat eten betreft.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Verstandelijk of emotioneel?" (25.7.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
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Vrijdag 9 sept. 2011

aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

DH 4 BoF16:54 BpN15:57

BoO00:38 Cf11:28

Rustige uurtjes

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Over het algemeen een vredige periode;
u geniet van rustig thuis zijn, of alleen
of met gasten en u voelt zich op uw ge-
mak.  Zijn  er  geen  andere  transits  die
tegenwerken,  dan  bent  u  gedurende
deze  dagen  noch  aanmatigend  of  bij-
zonder  vlot,  noch  teruggetrokken  en
verlegen. U bent op een rustige manier
aimabel en u vindt het heerlijk gelijkge-
stemde mensen om u heen te hebben.
Niet zelden knapt men onder deze in-
vloed  zijn  huis  op.  U  wenst  in  een
elegante of vrolijke, lichte omgeving te
leven. Gelukkig bent u meestal sensitief
en    evenwichtig,    zodat    u    bij    de
karweitjes  die  u  onderneemt,  voldoe-

ning van uw werk zult hebben. Tracht
de gebruikelijke neiging van Venus tot
verkwisting  of  extravagantie  te  ver-
mijden:   blijf   bij   alles   wat   u   doet
praktisch.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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In evenwicht

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag hebt u een uitstekend
contact  met  uw  gevoel  en  kunt  daar
meer dan anders naar anderen uitdruk-
king aan geven. Hoewel u nu de ge-
drevenheid mist die mensen ertoe aan-
zet om over hun gevoel te praten, kunt
u  heel  meelevend  luisteren  naar  de

moeilijkheden van anderen. Het inzicht
in uw eigen gevoelens en uw psychisch
evenwicht stelt u in staat anderen effec-
tief hulp te bieden. In deze tijd zijn ge-
voel en verstand in evenwicht. Dat wil
zeggen dat uw gedachtenvorming zowel
emotioneel betrokken als logisch blijft.
Of u nu man of vrouw bent, de omgang
met vrouwen gaat u momenteel heel ge-
makkelijk  af.  En  ontmoetingen  met
vrouwen kunnen op een positieve ma-
nier heel informatief blijken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Creatieve kracht ***

Deze    transit    heeft    een    geweldige
stimulerende  invloed  op  de  ambitie,
maar  het  gevaar  bestaat  dat  dit  ge-
welddadige  en  vernietigende  vormen
aanneemt.  Men  is  genadeloos,  loopt
over alles en iedereen heen en kent zijn

grenzen  niet.  In  positieve  zin  is  deze
transit uitstekend voor alle vormen van
zwaar werk, in de eerste plaats wanneer
dit, op welke wijze dan ook, grote en
belangrijke     veranderingen     inhoudt.
Zelfs  al  haakt  u  normaal  gesproken
absoluut niet naar macht, dan nog zult u
daar in deze dagen wel degelijk van ge-
nieten. U kunt deze kracht op creatieve
wijze aanwenden. Maak uzelf niet wijs
dat u in deze periode niet in uw eigen-
belang bent geïnteresseerd. Dat bent u
wel en zolang dit maar niet ten koste
van anderen gaat, is hier niets verkeerds
aan.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
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>Volle Maan

Tevergeefs

Een  bijzonder  stimulerende  transit:  u
voelt zich geestelijk veel helderder dan
anders. U kunt wat slordig en ongedis-
ciplineerd denken, hier staat echter te-
genover dat uw intuïtie op volle toeren

werkt. Een uitstekende dag voor het op-
lossen  van  problemen  waarmee  u  tot
vandaag  geen  raad  wist.  U  zult  veel
nieuwe  invallen  hebben.  Uitkomsten
waar  u  tevergeefs  naar  hebt  gezocht,
worden  u  volkomen  duidelijk;  u  hebt
een ruime en brede kijk op het leven. U
hebt   belangstelling   voor   alles   wat
nieuw  is  en  zou  dolgraag  verre  en
vreemde  plaatsen  bezoeken.  Is  het  u
mogelijk, ga er dan inderdaad eens een
dagje uit, dit zal uw geest verfrissen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Omzichtig en bedachtzaam" (27.8.11) 
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Dinsdag 13 sept. 2011
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F#qG00:55 BoC03:22 BpJ02:51

Bafhl07:15 Ba12:19

Omzichtig en bedachtzaam ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Gedurende  deze  periode  benadert  u
alles  wat  met  groei  en  uitbreiding  te
maken    heeft    heel    voorzichtig    en
pragmatisch. Wat u ook doet, elk plan
dat u maakt, wordt zorgvuldig gewikt
en gewogen. U bent wel degelijk ge-
interesseerd  in  wat  gaat  komen,  doch
daarbij verliest u het heden niet uit het
oog. U bent noch idealistisch, noch bij-
zonder behoudend.

Plichten en verantwoordelijkheden ziet
u niet als obstakels, doch als wegen tot
grotere wijsheid en volwassenheid. Dit
is fundamenteel juist, maar om het zo te
zien,  moet  er  een  evenwicht  bestaan
tussen uw behoefte aan vrijheid en uw

plichtsbesef. En dat is precies wat u nu
aan het doen bent. U concentreert zich
weliswaar  op  uw  plichten  en  verant-
woordelijkheden, maar u ziet daarnaast
heel goed in dat er enkele beter over
boord gegooid kunnen worden. U bent

zeker niet bereid ook nog de lasten van
anderen op uw schouders te nemen, ten-
zij  u  natuurlijk  de  noodzaak  daarvan
inziet.

U  bent  spaarzaam,  hebt  oog  voor  de
beste investeringen en belegt uw geld
voorzichtig. Waarschijnlijk zult u op dit
vlak zeer succesvol zijn.

In deze periode zult u ontdekken dat uw
idealen  werkelijkheid  worden  en  dit
komt gedeeltelijk doordat u ziet welke
kans van slagen hebben en welke niet.
U legt alles wat niet realistisch is, ter-
zijde en gaat met veel geduld op uw
doel af: u legt nu de degelijke funda-
menten   waarop   het   bouwwerk   van
succes kan worden opgetrokken.

Op zakelijk niveau weet u de reële kan-
sen te scheiden van de bedrieglijke en
mede   door   uw   voorzichtigheid   en
spaarzaamheid zijn uw objecten winst-
gevend.  U  wilt  uw  zaken  graag  uit-
breiden, maar u zult daarbij zeker niet
overhaast te werk gaan.

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 142 

Woensdag 14 sept. 2011
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BqN14:25

Samenwerking met vrienden
***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Meestal een uitermate gunstige transit
voor alle maatschappelijk contacten. U
profiteert  wellicht  van  anderen  en  zij
van  u.  Besluit  u  het  in  deze  periode
zonder uw medemensen te stellen, dan
laat  u  een  waardevolle  kans  voorbij-
gaan: u kunt enorm veel baat hebben bij
het in groepsverband samenwerken met
vrienden. Misschien wordt u in de gele-

genheid gesteld mee te werken aan pro-
jecten   die   u   persoonlijk   voordeel
kunnen    brengen.    Zulke    projecten
worden aangedragen door mensen die u
iedere dag op uw werk ontmoet of door
anderen  uit  uw  dagelijkse  omgeving
waarvan u eigenlijk nooit iets bijzon-
ders had verwacht.

In deze periode krijgt u de gelegenheid
uw contacten aanzienlijk uit te breiden.
Soms wijst deze transit op het maken
van reizen, maar zeker is dat u mensen
ontmoet met een totaal andere achter-

grond  dan  de  uwe,  waardoor  er  een
nieuwe  ervaringswereld  voor  u  open
gaat. Met enkele van deze mensen sluit
u een vriendschap die blijvend en waar-
devol is.

Oude vrienden kunnen u eveneens veel
goed doen. Misschien biedt een van hen
u een compagnonschap aan of wijst u
op een kans die u nog niet had gezien.

Van  uw  kant  bent  u  uw  vrienden  en
relaties ook zeer welgezind. U bent be-
reid wie dat nodig heeft, de helpende
hand te bieden en u benadert iedereen
met   vriendelijke   welwillendheid.   U
kunt er niet tegen iemand te zien die in
moeilijkheden verkeert.

Deze bereidheid tot geven en anderen te
helpen maakt dat u op uw beurt even-
eens  veel  steun  ontvangt.  De  mensen
hebben het gevoel dat u hen eerlijk zult
behandelen en daardoor zijn ze ook eer-
lijk ten aanzien van u. Dit is iets wat
natuurlijk niet alleen voor deze periode
geldt, doch u hebt er nu meer oog voor.
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Een kritisch oog

In deze tijd houdt u zich bezig met iets
dat  door  velen  als  abstract  wordt  be-
schouwd: u denkt namelijk na over uw

eigen  identiteit.  U  laat  uw  gedachten
gaan over uw persoonlijk isolement, uw
gevoelens van eenzaamheid, de moei-
lijkheden  binnen  uw  relaties  en  meer
van  dergelijke  opwekkende  zaken.  U
dient eens opgevrolijkt te worden. Be-
denk  goed  dat  uw  problemen  waar-
schijnlijk voor een groot deel slechts in
uw geest bestaan en alle realiteit mis-
sen. Weet u zich los te maken van al
deze negatieve gedachten, dan geeft dit
aspect u een scherpe, kritische blik. U
ziet  onmiddellijk  wat  eraan  schort  en
weet de dingen in de kortste keren recht
te zetten. Ga echter niet op alle tekort-
komingen zitten: merk ze op en doe er
iets aan.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 

Vrijdag 16 sept. 2011
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Verbeeldingskracht

De positieve kant van deze invloed stelt
u in staat uw gevoelens en ideeën op
subtiele wijze te uiten: iets wat u over
het algemeen niet lukt. Dit maakt deze
transit uitermate gunstig voor alle vor-
men   van   artistieke   expressie.   Deze
"verbeeldingskracht"  kan  echter  danig
uit de hand lopen en dan verwordt zij
tot "begoocheling". Laat de tijd leren of
hier sprake is van blijvende waarde of
van een fantasietje van dit ogenblik. Dit
aspect kan troebel en verward denken
veroorzaken.  Wees  vooral  heel  voor-
zichtig  bij  uw  persoonlijke  contacten:
terwijl u dacht juist bijzonder duidelijk
te zijn geweest, kunnen anderen u totaal
verkeerd   hebben   begrepen.   Vermijd
situaties   die   absolute   eerlijkheid   en
duidelijkheid    van    alle    betrokkenen
eisen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Samenwerking met vrienden" (15.8.11) 
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Het grote levenspatroon

Onder deze transit wordt uw aandacht
door de grotere levensvragen opgeëist:
u zult nadenken over uw toekomstplan-
nen.   De   dagelijkse   beslommeringen

komen u vandaag zo onbeduidend voor:
alles wat u zich wenst en waar u uw
hoop op hebt gevestigd, is veel en veel
belangrijker. U wilt de zin en betekenis
begrijpen die de dagelijkse eisen voor
het grote levenspatroon hebben. In uw
omgang met anderen kan het feit dat u
zo duidelijk ziet wat u van het leven
verlangt, een grote hulp betekenen. Een
uitstekende transit voor onderhandelin-
gen op zakelijk niveau, voor handel en
het  afsluiten  van  contracten.  Ook  bij
wettelijke   aangelegenheden   profiteert
men van dit aspect. Dit komt allemaal
doordat  u  vandaag  een  uitstekend  in-
zicht in uzelf hebt, wat gepaard gaat aan
een zekere edelmoedigheid ten aanzien
van uw medemensen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Met weinig inspanning" (13.8.11) 

Zondag 18 sept. 2011
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Toetsing

Onder  deze  transit  is  het  u  mogelijk
veranderingen in uw directe omgeving
aan te brengen en omstandigheden waar
u lang tevergeefs tegen hebt gevochten,
te wijzigen. Vandaag dient u elke gele-
genheid aan te grijpen om uw creatieve
krachten ten goede aan te wenden. Het
is echter zeer belangrijk dat u zich blijft
realiseren deze krachten alleen ten bate
van het algemeen welzijn te benutten.
Slechts  bij  hoge  uitzondering  kunt  u
hier  persoonlijk  van  profiteren.  Van-
daag zult u misschien het hoofd moeten
bieden aan een groep of gemeenschap
waarmee   u   dagelijks   verkeert.   Het

resultaat zal echter niet onbevredigend
zijn. U zult uw eigen inzichten moeten
toetsen aan die van deze groep of ge-
meenschap    -    vrienden,    buren    of
zakenrelaties  -  en  waarschijnlijk  zal
alles te uwen gunste verlopen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Met weinig inspanning" (13.8.11) 
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Mentaal actief

Vandaag zult u mentaal zeer actief zijn,
daar u overstelpt wordt door ideeën en
contacten; u moet daarbij trachten ook

tot de diepere betekenis ervan door te
dringen en zich niet te beperken tot een
oppervlakkig   inzicht.   Praat   u   met
anderen, probeer dan uit hun woorden
hun motivaties op te maken. Deze tran-
sit beproeft via het contact met anderen
de helderheid van uw denkvermogen en
dwingt u de waarde van wat u zegt, te
bewijzen. Vervelen zult u zich vandaag
zeer zeker niet. Tenzij u uw gedachten
en  contacten  zeer  slecht  hebt  opge-
bouwd, moet u in staat zijn wat u zich
hebt  voorgenomen  te  verwezenlijken.
Het  enige  probleem  waarmee  u  zich
moet  bezighouden  is  de  kans  dat  u
anderen  tegen  u  in  het  harnas  jaagt,
waar  u  later  veel  narigheid  mee  kunt
krijgen.  Daarom  is  het  zo  belangrijk
niet slechts uw eigen ideeën te spuien,
maar ook goed te luisteren.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Met weinig inspanning" (13.8.11) 

Dinsdag 20 sept. 2011

aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

EH 2 10:17 BoT08:37 BmC15:49

BqD21:02 BpE01:47 ?c19:08

Bafhc22:04

Bereid om te delen *

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Gedurende deze periode hebt u de nei-
ging uzelf te identificeren met wat u be-
zit en waar u waarde aan hecht. U kunt
uw eigen waarde afmeten aan uw finan-
ciële positie: hebt u geld, dan vindt u
dat u een goed mens bent. Hebt u dat
niet, dan voelt u zich akelig en teleurge-
steld; dit alles heeft niets te maken met
wat u eventueel tot stand hebt gebracht.
U gedraagt zich of u bent wat u bezit. U
bent overgevoelig ten aanzien van uw
wensen, meningen en overtuigingen en

gaat hierover met iedereen op de vuist.
Anderzijds bent u bereid uw bezittingen
in te zetten om iets voor elkaar te krij-
gen. Bezit u iets dat helpen kan een taak
te  vervullen,  dan  zult  u  daar  gebruik
van  maken.  Zodra  u  uw  kleinzielige
ego- problemen hebt overwonnen, bent
u bereid ook anderen gebruik van uw
bezittingen te laten maken, maar alleen
zolang zij u daar dankbaar voor zijn.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Met weinig inspanning" (13.8.11) 
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Persoonlijke wensen

Een dag om plannen ten aanzien van
uw privéleven te maken en om na te
denken over uw doelstellingen, niet wat
betreft uw carrière, doch aangaande uw
innerlijke   gevoelens   en   persoonlijke
verlangens. Dikwijls zijn de eisen die
de buitenwereld aan ons stelt zo groot,
dat we het zicht verliezen op wat we
zelf zijn en wensen: we verdoen onze
tijd met trachten te voldoen aan de ver-
wachtingen die anderen van ons heb-

ben. Of erger: we maken ons die ver-
wachtingen  eigen  en  overtuigen  ons
ervan  dat  ze  de  onze  zijn.  Nu  is  het
moment daar om schoon schip te maken
en erover na te denken wat we willen en
wie we eigenlijk zijn. Op het alledaagse
vlak is dit ook een goede tijd om plan-
nen te maken over het huishouden, het
gezin en het huis waarin u woont. Of
voor  het  kopen  van  en/of  onderhan-
delen over onroerend goed.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Met weinig inspanning" (13.8.11) 

Donderdag 22 sept. 2011

aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

CH 4 BoE10:25 BpT16:48

BmA00:38 BmJ23:01 BpF01:38

Geestelijke terugtrekking

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een  tijd  waarin  men  zich  geestelijk
moet terugtrekken, maar niet in nega-
tieve  zin.  U  doet  dit  niet  om  con-
frontaties uit de weg te gaan, doch om
rustig  te  kunnen  nadenken  over  alles
wat er de laatste tijd is gebeurd. Het is
een  goede  tijd  om  uw  persoonlijk  en
huiselijk leven aan een onderzoek te on-
derwerpen en vast te stellen of deze aan
uw behoeften voldoen. Een uitstekende
tijd  om  met  uw  gezin  te  praten  over
zaken die voor u allen van belang zijn.
Uw  gedachten  dwalen  voortdurend  af
naar dingen die in het verleden zijn ge-
beurd en u kunt zich afvragen waarom

u zich niet meer met het heden bezig-
houdt. U kunt uw diepste gedachten on-
der woorden brengen en vindt u dat be-
paalde dingen gezegd moeten worden,
laat dit dan niet na. Laten opgekropte
spanningen u niet beletten u tegenover
andere te uiten.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
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Wees flexibel

U   hebt   vandaag   veel   contact   met
anderen via gesprekken, brieven, tele-
foontjes    enzovoort.    Gebruik    deze
communicatie om uw eigen opvattingen
te onderzoeken en te zien hoe anderen
hierop  reageren.  Bent  u  zo  verknocht
aan een van uw standpunten dat u niet
kunt verdragen dit aangevallen te zien,
dan  zou  u  wel  eens  ontdaan  kunnen
raken  over  enkele  reacties.  Dit  zou
echter heel verkeerd zijn. Vandaag bent
u in staat zonder veel moeite correcties
in  uw  denkpatronen  aan  te  brengen.

Hoe  goed  uw  voornemens  ook  zijn,
toch kunt u vandaag op veel verschil
van  mening  stuiten.  Dit  betekent  niet
noodzakelijkerwijze  dat  u  fout  bent,
maar wel dat u uw positie moet herzien.
Hebt u er moeite mee compromissen te
sluiten,   stel   elke   onderhandeling   of
ieder   gesprek   dan   tot   een   rustiger
moment uit.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 

Zaterdag 24 sept. 2011

aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

AH 4 BoF06:45 BH 3 23:45
BqN05:54 BqE14:52

Een glimp van uw innerlijk

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze tijd van het jaar gaat uw belang-
stelling in de eerste plaats uit naar uw
meest  intieme  persoonlijke  leven  en
naar de mensen die daar de grootste in-
vloed  op  hebben,  uw  gezin  en  uw
ouders. U wilt nu een thuis hebben en
het gevoel hebben een veilige haven te
bezitten  om  vanuit  te  gaan.  Voor  de
meeste mensen betekent dit het hebben
van een eigen thuis. Toch moet u zich
niet onttrekken aan de eisen die de bui-
tenwereld aan u stelt; uw eigen leven is
daar   onverbrekelijk   mee   verbonden;
daarnaast  moet  u  de  blik  echter  naar
binnen richten. Niet slechts in uw per-
soonlijke leven, maar tevens in psycho-
logische zin. Is dit noodzakelijk, trek u
dan  in  eenzaamheid  terug  en  besteed

uw tijd aan contemplatie of meditatie.
Gebeurtenissen uit het verleden kunnen
zich  meer  dan  voorheen  aan  uw  op-
dringen, of doordat u er aan terugdenkt,
of doordat u geconfronteerd wordt met
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Een voldoening gevende erva-
ring

Deze tijd kan u een diepe, voldoening
gevende, bevrijdende ervaring brengen.
Misschien kunt u er meer dan anders in
vreugde  en  vrijheid  van  genieten,  en

krijgt u weer plezier in het leven.  Een
wezenlijke  ontmoeting  is  mogelijk  -
met uw partner of iemand anders in uw
naaste   omgeving,   of   wellicht   met
iemand die u nog nooit eerder hebt ont-
moet. Die ontmoeting kan zo diepgaand
en persoonlijk zijn dat u iets in uzelf
bemerkt, waar u tot nog toe niet met
anderen over durfde te praten.  Zo hebt
u nu de gelegenheid anders te reageren,
voor een keer uit uw rol te vallen en uw
gekrenktheid     of     gevoeligheid     te
accepteren,   zonder   angst   voor   een
nieuwe kwetsuur of afwijzing.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Wegdromen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen is uw ontvankelijkheid voor in-
drukken  uit  uw  omgeving  sterk  ver-
groot,  evenals  uw  inlevingsvermogen
voor de mensen om u heen. Wellicht
leent u nu uw oor voor de problemen
van een goede vriend of vriendin, of be-
spreekt u juist uw eigen moeilijkheden
met hem of haar. U kunt de gemoedsge-
steldheid van de mensen om u heen op-
zuigen   als   ware   u   een   emotionele
"spons." Daarom moet u oppassen voor
mensen in een negatieve stemming die
niet  rationeel  over  hun  moeilijkheden
willen praten. Op een ander niveau kan
de  heersende  invloed  uw  fantasieën
enorm   stimuleren.   U   zou   eigenlijk
graag  rustig  zitten  wegdromen  in  uw

eigen belevingswereld. Als u alcohol of
drugs gebruikt kan deze periode gevaar-
lijk  zijn  omdat  u  door  deze  invloed
geen maat weet te houden.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Niet helemaal duidelijk **

Uw verzet en opstandigheid zijn in deze
periode  gericht  op  gezagsdragers  en
mensen in uw naaste omgeving, waarbij
zij die reeds lang een rol in uw leven
speelden,  het  het  hardst  te  verduren
krijgen. U bent meteen kwaad en be-
schouwt  alles  als  een  aanslag  op  uw
ego. Het belangrijkste voor u is, dat u
zich als persoonlijkheid kunt laten gel-
den.  Bent  u  zich  niet  bewust  van  de
noodzaak  creatieve  veranderingen  in
uw leven aan te brengen, dan reageert u
als  een  vaatje  buskruit.  Soms  echter
bent u zelf het slachtoffer van zo'n ex-
plosies van een ander: dit kan voor u
dan  een  waarschuwing  uit  uw  om-
geving zijn er eens tussenuit te breken,

hoewel  het  misschien  niet  helemaal
duidelijk is hoe en waar dat moet  ge-
beuren. Een ongeluk kan wijzen op ge-
frustreerde  energie  die  in  destructieve
kracht verandert.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Woensdag 28 sept. 2011

aug. 2011 sept. 2011 okt. 2011

GmE08:39 BoA06:40 BmE15:04

BpN06:44 BoQ02:02

Bittere woordenwisselingen ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit is niet zelden een tijd van immense
frustratie  en  verwarring  waarin  u  het
gevoel  hebt  met  uw  hoofd  tegen  de
muur te lopen. Wel een periode waarin
u in staat bent veel werk te verzetten.
Alles hangt af van de manier waarop u
deze transit benadert. De grondbeteke-
nis is: "gedwarsboomde energie", doch
het  kan  tevens  "gebundelde  energie"
worden. Tracht niet op te veel vlakken
te veel te doen.

In negatieve zin kan dit aspect de oor-
zaak zijn van enorme irritatiegevoelens.
Het minste of geringste jaagt u op de
kast en helaas wordt u dikwijls met heel
wat meer dan kleinigheden geconfron-

teerd. Wat u ook probeert te doen, er
zijn  altijd  wel  mensen  of  omstandig-
heden  die  u  in  de  wielen  rijden.  Uw
baas of werkgever is bijvoorbeeld falie-
kant tegen al uw plannen zonder daar
een geldige reden voor te noemen of hij
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kan  u  tevens  met  zoveel  werk  op-
zadelen, dat er voor u geen tijd voor iets
anders overblijft.

U kunt de meest afschuwelijke woor-
denwisselingen  met  anderen  hebben.
Het lijkt soms wel of ze met z'n allen
tegen u samenspannen; meestal is dat
echter  niet  waar.  Het  ligt  veel  meer
voor de hand dat u - dikwijls met de
beste bedoelingen - anderen het gevoel
geeft dat u een bedreiging voor hen be-
tekent. Ze proberen u een halt toe te
roepen. U bedoelt het allemaal wel niet
zo, maar u moet toch meer trachten ook
de schijn te vermijden.

Dit  aspect  kan  uw  gezondheid  aan-
tasten. Het valt soms samen met onge-
lukken,  speciaal  met  beenbreuken,  of
met  ziekten  als  artritis  of  reumatiek.
Bent u daar gevoelig voor, pas dan in
deze periode heel goed op uzelf.

De moeilijkheid is dat u uw energie niet
uit kunt leven. Begin alleen aan klein-
schalige  dingen,  doch  wel  met  zaken
die een grote mate van inspanning en
concentratie   vereisen.   Wijdt   u   uw
krachten  aan  verhoudingsgewijze  ge-
sproken beperkte objecten, dan bent u
in staat uw energie op positieve wijze te
benutten.   Houdt   u   zich   bezig   met
grootse  en  verreikende  plannen,  dan
wordt u waarschijnlijk met de slechtste
zijde van dit aspect geconfronteerd.
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Wees uzelf

U moet uzelf zijn en voelen wie u wer-
kelijk bent. In de omgang met anderen
zult  u  veel  meer  emoties  dan  anders
laten zien, en als iemand die kant van u
niet mag, moet u misschien uw vriend-
schap met hem of haar opnieuw bezien.
Uw liefdesrelaties laten u meer emotio-
nele  diepte  ervaren  dan  gewoonlijk,
waardoor  het  intieme  samenzijn  met
anderen  veel  intenser  beleefd  wordt.
Het enige gevaar daarbij kan zijn dat u
te bezitterig naar de ander wordt. Maar
u kunt ook zo opgesloten zitten in uw

eigen gevoelens dat er geen aandacht is
voor die van de ander. In het algemeen
verbetert de huidige invloed de betrek-
kingen met vrouwen. Los van uw eigen
sekse kunnen ervaringen met hen een
deel  van  uw  eigen  wezen  weerspie-
gelen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Lichamelijke begeerte *

U voelt u zich sterk aangetrokken tot
het andere geslacht door dit aspect, dat
bovendien  heftige  begeerten  oproept.
Bij het zoeken naar een partner bent u
veel strijdlustiger dan gewoonlijk. Dit
aspect      vertegenwoordigt      dikwijls
lichamelijke  passie,  waarbij  seksueel
contact  voor  beide  partners  heel  be-
vredigend  zal  zijn.  Maar  ook  zonder
seks u voelt zich intens gelukkig bij uw
medemensen. U bent veel levendiger en

u  hebt  veel  meer  aantrekkingskracht
dan gewoonlijk: u kunt vandaag de spil
zijn waar alles om draait. Er is u alles
aan    gelegen    de    goedkeuring    van
anderen te verwerven: u hebt een sterke
behoefte    aan    genegenheid.    Zelfex-
pressie door creativiteit en liefde valt
onder dit aspect, daarom kan er tevens
sprake zijn van artistieke activiteit.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Meningsverschillen

Deze transit is over het algemeen gun-
stig voor alle vormen van communica-
tie zowel wat zaken als mensen betreft.
U denkt veel en vlug, u bent erop ge-
brand  met  anderen  van  gedachten  te
wisselen.  Stelt  u  werkelijk  belang  in
iemand, dan kunt u desnoods de hele
dag al pratend met hem of haar door-
brengen. De stuwkracht van deze ener-
gie is echter zo groot, dat u veel tijd
dreigt te verknoeien met tegen uzelf te
praten, waardoor er feitelijk niets uit uw
handen komt. Hoewel u er geen enkele
moeite mee hebt uzelf te uiten, kunt u
niet verwachten dat iedereen het voort-
durend met u eens zal zijn: u praat bo-
vendien  zo  veel  dat  anderen  er  geen
speld meer tussen kunnen krijgen. Soms

gaan ze alleen maar tegen u in om aan-
dacht te krijgen en te maken dat u even
ophoudt met praten en eindelijk luistert.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
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22
Do

23
Vr

24
Za

25
Zo

26
Ma

27
Di

28
Wo

29
Do

30
Vr

1
Za

2
Zo

3
Ma

4
Di

5
Wo

6
Do

BoI06:53 BnN08:04 BqE17:11

BoB02:35 BoG03:06 BoT23:18

Verwrongen visie

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen kunnen fantasie en illusie be-
langrijker worden dan de werkelijkheid.
Voor sommigen neemt dat de vorm aan
van  gewone  dagdromerij,  die  waar-
schijnlijk geen probleem is. Dagdromen

zijn tenslotte tamelijk onschuldig. Het
is  echter  geen  geschikt  moment  voor
het nemen van beslissingen of om aan
iets   te   beginnen   waarvoor   u   een
wakkere geest nodig hebt. Onbewuste
invloeden zijn in zo'n periode vaak erg
sterk, en kunnen op bijna elk terrein uw
visie vervormen. Oude standpunten, ge-
woonten  uit  uw  kindertijd,  vooroor-
delen - zij kunnen u in deze tijd alle-
maal   misleiden.   Mensen   met   een
alcohol-    of    drugsprobleem    kunnen
moeite hebben met deze energie, die in
hen het sterke verlangen wekt de wer-
kelijkheid te willen ontvluchten, en zo
bij  sommigen  de  afhankelijkheid  van
alcohol of drugs versterkt.
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 

Maandag 3 okt. 2011

29
Do

30
Vr

1
Za

2
Zo

3
Ma

4
Di

5
Wo

6
Do

7
Vr

8
Za

9
Zo

10
Ma

11
Di

12
Wo

13
Do

CpN09:43 CoA09:04 AoQ18:35

BnC05:50 BpD10:39 BpO22:39

Bafhi11:07 Bj13:46

Meer begrip

De  energie  van  deze  transit  helpt  u
meer begrip te kweken voor die delen
van uw psyche, die betrekking hebben
op ervaringen van pijn, lijden en afwij-
zing.  Vooral het verband tussen de op-
gedane  ervaringen  en  het  letsel  kan
daarbij  duidelijker  worden,  waardoor
het  inzicht  kan  gaan  dagen  hoe  die
wond  geheeld  kan  worden.   In  deze
fase is het goed met andere belangstel-
lenden  over  dit  onderwerp  te  praten.
Het is een uitgelezen tijd om door te
dringen in de ingewikkelde interacties
tussen het menselijke gedrag, de psyche
en   vroeg   opgelopen   psychische   be-
schadigingen   -   onderscheid   makend
tussen oorzaak en gevolg -, hetzij voor
uzelf of voor iemand die vertrouwen in
u stelt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Bittere woordenwisselingen" (28.9.11) 
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Emotionele confrontaties

In deze tijd richt u zich op uw intieme
relaties, waarin u veel meer dan anders
uw  gevoelens  kwijt  kunt.  De  huidige
energie beïnvloedt het huwelijk, samen-
leven, verhoudingen met tegenstanders
of andere ontmoetingen waarbij emoties

een  rol  spelen.  Uw  geliefden  en  uw
partner zijn daarbij voor u belangrijker
dan ooit, want zij geven u een gevoel
van geborgenheid en steun. En eerlijk
gezegd wilt u hen die u liefheeft het-
zelfde kunnen geven. Bent u echter nu
in een negatieve bui, dan kunt u door
deze kracht buitensporig jaloers en be-
zitterig    worden,    en    achteloos    en
mechanisch met uw geliefden omgaan.
Confrontaties met vrouwen, zowel posi-
tieve als negatieve, zijn waarschijnlijk
heftiger dan die met mannen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Onwelkome veranderingen

Op zijn best duidt deze transit op in-
tense   gevoelservaringen   binnen   een
relatie die u tijdelijk geheel kunnen op-
slorpen. Er is echter ook een moeilijke
kant aan dit aspect. U kunt zich bewust
worden  van  veranderingen  in  de  ver-
bintenis die u tot aanpassing dwingen.
U kunt ze niet negeren, want daarmee
zou u wellicht een breuk in de relatie

veroorzaken. Verandering op zichzelf is
natuurlijk nooit slecht. Vandaag echter
hunkeren we naar stabiliteit en juist die
is ver te zoeken. Het heeft geen enkele
zin uw kop in het zand te steken. Wil
een  verbintenis  gezond  en  levensvat-
baar blijven, dan is groei onvermijde-
lijk. Bied weerstand aan de neiging ge-
bruik te maken van subversieve tactie-
ken  om  uw  partner  onder  controle  te
houden:  werk  niet  op  zijn  of  haar
schuldgevoelens  of  verantwoordelijk-
heden.
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Vragen om moeilijkheden

Dit aspect geeft een enorme dosis gees-
telijke en mentale energie. U kunt zich
veel langer dan anders met hersenwerk
bezighouden  en  daarbij  heel  wat  tot
stand brengen. Tezelfdertijd hebt u de
behoefte geestelijk met anderen op de
vuist te gaan. Dit alles maakt het duide-
lijk op welk vlak we de negatieve uit-
werking moeten zoeken. Neemt u uzelf
en uw ego te ernstig, dan maakt u de

indruk  of  u  werkelijk  ruzie  zoekt.  U
bent lichtgeraakt en ontsteekt over het
minste  en  geringste  in  woede.  U  be-
kvecht over dingen die u totaal niet aan-
gaan. Het kan u moeite kosten uit te
maken  wanneer  u  nu  wel  of  niet  uw
positie dient te verdedigen. U identifi-
ceert uw ego met alles wat u doet, denkt
of zegt.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
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Even rust

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Deze  periode  is  de  geijkte  tijd  voor
plezier en vermaak. Een toonbeeld van
zelfdiscipline  bent  u  in  deze  periode
niet, maar dat is niet erg: iedereen moet
zich van tijd tot tijd kunnen ontspannen.
Geniet dus, maar overdrijf niet. U kunt
in deze dagen goed met kinderen over-
weg:  u  doet  graag  spelletjes  en  hebt
plezier. Houd geen ernstige gesprekken
met hen, u bent zelf niet in een serieuze
stemming. Over het algemeen bloeien
liefdesaffaires   in   deze   tijd.   Er   zijn
meestal weinig haken en ogen en u hebt
niet het gevoel dat uw identiteit wordt
aangetast.   Deze   invloed   maakt   dat
anderen genieten van het feit dat u uzelf

bent. Geen noodzaak dus u anders voor
te doen dan u bent.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
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In uw voordeel

U voelt zich tevreden en op uw gemak.
Aangezien u warmte en belangstelling
uitstraalt, zullen al uw contacten van-
daag uitstekend verlopen, zowel in de
zakelijke als in de privésfeer. Nieuwe

connecties die u heden opdoet zullen in
de toekomst nuttig blijken te zijn. Een
goed  aspect  voor  een  nieuwe  roman-
tische interesse in uw leven. Een goede
dag voor een klein uitstapje naar een
mooie omgeving. Dit aspect heeft ook
een   positieve   invloed   op   financiële
transacties  en  zakelijke  besprekingen.
Alles  wat  u  vandaag  koopt,  zal  een
goede  investering  blijken  te  zijn.  Het
leven valt u onder deze transit minder
zwaar dan anders: er is niet veel inspan-
ning  voor  nodig  om  alles  gladjes  te
laten verlopen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
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Kinderen opgepast!

Vandaag wordt u geplaatst voor uw ei-
gen gekwetste gevoelens: of een zeker
voorval herinnert u aan oude wonden,
of u wordt weer op een gevoelige plek
geraakt.   Misschien  voelt  u  zich  wat
slap en staat de dagelijkse sleur u tegen
- een gevoel alsof u 'griep' krijgt.  Hebt
u behoefte aan afzondering, dan moet u
daar  zeker  aan  toegeven.   Vergt  u  te
veel van uzelf, of wordt u niet genoeg
met  rust  gelaten  -  bijvoorbeeld  als  u
kinderen  hebt  -  dan  kunt  u  door  een
zekere  onverschilligheid  naar  anderen
uitvallen.   Gelukkig  duurt  de  invloed
van deze transit maar een halve dag.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
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Emoties tonen

In deze tijd ligt het accent op het gebied
van  handel  en  beroep,  maar  op  een
zodanige manier dat het u op de proef

stelt. Uw meest intieme en privé-leven
staat nu meer dan ooit in de belangstel-
ling, en het kost u moeite sommige in-
timiteiten over uzelf uit de openbaar-
heid te houden. U bent natuurlijk het
beste af als u helemaal niets te verber-
gen  hebt.  Hebt  u  normaliter  moeite
openlijk uw emoties te tonen, nu zwelgt
u er waarschijnlijk in. U hebt bijvoor-
beeld openlijk ruzie met iemand om wie
u geeft, of met uw echtgenote, of u hebt
een uitbarsting van vreugde of verdriet
waar anderen bij zijn. Misschien wilt u
iemand die u door uw werk kent helpen,
en  daardoor  die  verhouding  wat  per-
soonlijker maken. Maar pas op dat u het
verschil tussen zakelijke en privé-ver-
houdingen niet laat vervagen, want dat
kan voor u nadelig uitpakken.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
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Belust op actie

Deze   dagen   kunnen   er   gemakkelijk
woordenwisselingen ontstaan binnen de
kring van uw collega's, vrienden of be-
kenden.   U  bent  vol  energie,  vastbe-
raden, misschien ook een tikje ongedu-
rig en strijdlustig, en u bent weinig ge-
negen veel rekening te houden met de

gevoeligheden    en    zwakheden    van
anderen.    Daar   hebt   u   vermoedelijk
geen slechte bedoelingen mee - u wilt
alleen   maar   dat   de   dingen   gedaan
worden  die  gedaan  moeten  worden.
Als u echter in uw verlangen naar actie
denkt  alle  moeilijkheden  en  obstakels
gemakkelijk te kunnen overwinnen, kan
het gebeuren dat iemand een spaak in
het wiel steekt en u zo tot de harde wer-
kelijkheid   terugbrengt.    U   hebt   dan
waarschijnlijk, onbewust, iemand afge-
wezen of genegeerd, iets wat u op uw
beurt heel vervelend zou vinden als het
u zelf zou overkomen.

langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (zie 29.8.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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>Volle Maan

Vitaliteit en prikkelbaarheid *

Deze  dag  is  zeer  geschikt  om  iets
nieuws te beginnen, vooral iets dat u
alleen af kunt, zonder bevelen van of
samenwerking  met  anderen.  U  voelt
zich  krachtig  en  beschikt  over  grote
lichamelijke  energie  die  u  zeker  van-
daag   moet   benutten.   Een   van   de
slechtste manieren om met deze transit
te werken, is rustig achter het bureau te
blijven  zitten.  Daar  uw  onderdrukte
energie toch een uitweg zoekt, maakt
dit al snel kriebelig en geïrriteerd. Het

is belangrijk dat u zich vandaag kunt
identificeren met wat u doet. Uw ego is
krachtig en vraagt om erkenning. Krijgt
u die niet, dan raakt u uit uw humeur en
bent u geneigd ruzie te maken. Wordt u
vandaag volkomen door uw werk in be-
slag  genomen,  dan  zult  u  zeker  geen
slechter humeur hebben dan anders.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 
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De normale gang doorbreken

U  kunt  de  hele  dag  uitzien  naar  op-
windende  en  stimulerende  activiteiten
en belevenissen. U hebt niet genoeg aan
de gebruikelijke ervaringen binnen uw
relatie.    Niet    opgeloste    spanningen
kunnen     plotseling     tot     uitbarsting
komen, alsof een van u beiden de ban-
den probeert te verbreken. Iemand an-
ders   kan   een   flirtpartijtje   beginnen
waardoor uw verbintenis gevaar loopt.

Zijn de spanningen echter niet te groot,
dan zal er waarschijnlijk geen blijvende
schade  worden  aangericht.  Welk  ver-
maak u vandaag ook zoekt: het is be-
doeld om de normale gang van zaken te
doorbreken. Tracht iets opwindends te
vinden, ontmoet nieuwe mensen en be-
leef nieuwe avonturen. Slechts wanneer
u bang bent of zich verzet tegen nieuwe
ervaringen,  zullen  deze  onaangenaam
zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
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Vrijdag 14 okt. 2011
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Overschaduwen

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den: Het is een goede tijd om zich te
realiseren wat men eigenlijk denkt en
dit aan anderen duidelijk te maken. U
weet uw standpunt helder te maken en
anderen uit te leggen wat er in uw ge-
dachten   omgaat.   U   bedenkt   graag
pleziertjes:  u  leest,  schrijft  of  doet
spelletjes waarbij een zekere mate van
intelligentie is vereist. De gedachten die
in deze periode in uw hoofd opkomen,
hebben  vaak  geen  andere  functie  dan
dat het leuk is ermee te spelen. Laat het
echter niet zover komen dat dit spelen
ten koste van anderen gaat. Het gevaar

bestaat dat u in deze tijd meer geneigd
bent uw energie op anderen los te laten
dan andersom. Bent u niet voorzichtig
dan kunt u ongevoelig zijn ten aanzien
van de noden en behoeften van de men-
sen om u heen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 
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Duistere problemen ***

Werkzaam  gedurende  vele  maanden:
Vooral  liefdesrelaties  kunnen  in  deze
periode  moeilijkheden  geven:  of  u  of
uw partner ziet de verbintenis absoluut
niet zoals deze is. Zodra de romantische
nevels  optrekken  en  de  werkelijkheid
zichtbaar  wordt,  zullen  desillusie  en
teleurstelling hier het gevolg van zijn.
Een  nieuwe  geliefde  wordt  door  ons
allen tot op zekere hoogte geïdealiseerd,
dat hoort bij de normale verliefdheid.
Deze transit wijst er echter op dat het

probleem heel wat ernstiger kan worden
door uw absolute onwil de werkelijk-
heid onder ogen te zien. U bent geneigd
relaties en partners te beschouwen als
ontsnappingsmogelijkheden     uit     de
banaliteit van het dagelijks bestaan naar
een  magische  wereld  van  dromen  en
illusies. Helaas behoort ook uw partner
tot het menselijk ras en mensen die in
staat zijn een droom te materialiseren
zijn uiterst zeldzaam. U bouwt in uw
fantasie een volmaakt beeld op en doet
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net  alsof  uw  partner  daaraan  beant-
woordt.  Al  ziet  iedereen  dat  dit  niet
klopt en al ziet zelfs u dat wanneer u de
ogen even opent, dan nog houdt u vol!
Natuurlijk  is  dit  een  extreme  uitings-
vorm van dit aspect, maar toch lang niet
altijd ongewoon.

Bij deze transit kunnen er nog andere
problemen ontstaan en deze kunnen vrij
duister  zijn.  U  vindt  het  misschien
moeilijk zich met uw partner te verstaan
of u doet iets achter zijn of haar rug dat
het wederzijds vertrouwen ondermijnt.

Het meest nuttige effect van dit aspect
is dat het de scheppende fantasie stimu-
leert. Elke illusie of desillusie is slechts
het gevolg van het feit dat men deze
scheppende fantasie heeft misbruikt of
verward met de realiteit. Kunt u waar-
heid en verbeelding gescheiden houden,
dan  zult  u  enorm  van  deze  transit
kunnen profiteren, vooral indien u over
artistieke    talenten    beschikt.    Deze
worden door dit aspect vergroot en ver-
diept en zolang u de realiteit van uw
relaties maar niet uit het oog verliest,
kunnen zelfs deze aan waarde winnen.

Zondag 16 okt. 2011

6
Do

7
Vr

8
Za

9
Zo

10
Ma

11
Di

12
Wo

13
Do

14
Vr

15
Za

16
Zo

17
Ma

18
Di

19
Wo

20
Do

CnO20:10 BoB15:16 BoG15:53

BoI20:18 BmN21:41 BH 12 06:50

Stimulering

Vandaag dient u uw geest aan banden te
leggen:  u  bent  geneigd  overhaast  te
denken en te reageren. U hebt het ge-
voel dat uw medemensen er een slakke-
gang op na houden en in uw haast kunt
u heel veel belangrijks over het hoofd
zien.  In  het  ergste  geval  maakt  deze
transit   u   hypernerveus   en   verward.
Werkt dit aspect positief uit, dan stimu-
leert het uw denkvermogen. U hebt be-
langstelling voor alles wat nieuw is en

kunt de dagelijkse sleur absoluut niet
verdragen. Doe eens iets anders of leer
nieuwe mensen kennen die een uitda-
ging vormen voor uw manier van den-
ken. Zelfs mensen die u reeds jarenlang
kent,  kunnen  u  facetten  van  zichzelf
tonen  waar  u  geen  flauwe  notie  van
had. In uw gesprekken hebt u de nei-
ging zeer openhartig te zijn. Zorg er-
voor geen schokkende dingen te zeg-
gen.   Denk   eraan   dat   u   later   moet
kunnen verantwoorden wat u nu hebt
gezegd.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Gewoon plezier maken

Een  uitstekend  aspect  voor  vermaak,
amusement en plezier. Was u van plan
hard te gaan werken, bedenk dan goed
dat hier vandaag weinig van terecht zal
komen: uw hoofd staat er werkelijk niet
naar. U zult het heel moeilijk vinden uw
plichten  te  vervullen  wanneer  er  iets
prettigs op u ligt te wachten. Dit geen
vorm  van  egoïsme:  u  bent  zelfs  heel
vrijgevig.  U  toont  uw  affecties  veel
openlijker dan anders en koestert een
warm  gevoel  voor  de  mensen  om  u
heen.  Liefde,  genegenheid  en  plezier
spreken u vandaag veel meer aan dan
plicht  en  arbeid.  Een  uitstekende  dag

om een feestje te geven of bij te wonen,
om samen te zijn met vrienden en ge-
liefden, zoals man, vrouw en kinderen:
u zult veel plezier aan hen beleven.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 
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Laat los!

Vandaag zult u misschien te lijden krij-
gen onder grote druk, zowel van binnen
uit als van buiten af, waartegen u zich
wellicht  schrap  moet  zetten.  U  zult
worden gedwongen uw levenswijze en
het  gebruik  dat  u  van  uw  krachten
maakt onder de loep te nemen en het is
niet onmogelijk dat u radicale verande-
ringen aan moet brengen op bepaalde
gebieden waar het niet goed loopt. Het
beste  gebruik  dat  u  van  deze  invloed
kunt  maken,  is  oude  overleefde  ge-
dragspatronen los te laten. Houdt u zich

daar krampachtig aan vast, dan ontstaan
er slechts meer moeilijkheden; bent u
echter  bereid  er  afstand  van  te  doen,
dan  ontstaat  er  ruimte  voor  creatieve
verandering. Ook kunt u hier te maken
krijgen  met  zaken  die  stuklopen  of
machines  die  kapot  gaan.  Alles  wat
toch al niet zo best functioneerde, loopt
de kans het te begeven. Vandaag moet u
wat dit betreft trachten orde op zaken te
stellen of machines repareren.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Woensdag 19 okt. 2011
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De kunst van het overreden

Deze transit maakt dat u open staat voor
uw eigen gevoelens en voor die van de
mensen om u heen. U voelt hun stem-
mingen aan en kunt hierdoor de juiste
dingen zeggen zonder daarbij oneerlijk

of onbetrouwbaar te worden. Deze ei-
genschap komt u vooral van pas in uw
communicatie met groepen. Een uitste-
kende   transit   om   meerdere   mensen
tegelijk tot uw standpunt over te halen.
U kunt bovendien ook veel beter dan
anders luisteren naar andermans moei-
lijkheden. Anderen voelen dat u wezen-
lijk belang in hun problemen stelt en
kunnen u om hulp vragen. U hebt daar
absoluut  geen  bezwaar  tegen;  u  voelt
dat het uw contacten alleen maar ver-
rijkt indien u anderen kunt helpen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Overschaduwen" (14.10.11) 
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Zelfvertrouwen

Onder deze transit voelt u zich energiek
en vitaal. Uw lichamelijke conditie is
uitstekend  en  u  dient  activiteiten  te
zoeken  die  een  uitlaatklep  voor  deze
overmaat aan energie betekenen. Blijft
u in uw stoel zitten dan heeft dit welis-
waar geen desastreuze gevolgen, maar u
zou  toch  een  waardevolle  kans  ver-
spelen. Werken geeft u het gevoel dat u
leeft.  Bent  u  persoonlijk  bij  zakelijke
besprekingen  of  onderhandelingen  be-
trokken, dan zult u in staat zijn de ge-
wenste resultaten te boeken. Dit aspect
geeft  u  het  nodige  zelfvertrouwen;  u
maakt  een  positieve  indruk  en  weet

anderen te beïnvloeden. Een gunstig as-
pect   voor   reizen,   het   opdoen   van
nieuwe  ervaringen  en  het  ontmoeten
van nieuwe mensen. Uw geest is ruste-
loos en u wilt iets "anders" doen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 162 
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Dromerigheid

Deze transit stimuleert de verbeeldings-
kracht in zeer positieve zin. Uw gevoe-
ligheid voor en bewustzijn van de meer
subtiele  aspecten  van  uw  omgeving
worden aanzienlijk verdiept en uw in-

tuïtie werkt op volle toeren. Soms raakt
u aan het dromen en fantaseren. U be-
grijpt vandaag veel beter wat er in de
geest van de mensen om u heen omgaat.
Houdt u daarbij zelf het hoofd helder,
dan zult u verbaasd staan over het in-
zicht dat dit aspect veroorzaakt. Toch is
het bij deze transit dikwijls moeilijk de
zaken op een rijtje te houden. Helder
denken is heden zeker niet uw sterkste
punt: probeer vandaag daarom niet in
de eerste plaats uw verstand in te scha-
kelen, vertrouw liever op uw innerlijke
gevoelens.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Overschaduwen" (14.10.11) 
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Een ruime blik

Psychologisch verdiept deze transit uw
inzicht in alles wat uw belangstelling
heeft en verruimt hij uw begrip van het
leven zoals zich dat aan u voordoet. Uw
blik is zo ruim als maar mogelijk is en u
voegt veel nieuws en waardevols aan
uw levensbeschouwing toe. Tegelijker-
tijd staat u veel verdraagzamer tegeno-
ver de gezichtspunten van anderen; u
beschouwt deze niet als een bedreiging
voor  de  uwe.  maar  als  een  dimensie
meer. Deze instelling maakt dat u van-
daag  plannen  voor  de  toekomst  kunt
maken.  In  alles  wat  voor  uw  mede-

mensen nog een grote warboel lijkt, ziet
u   het   patroon   reeds   uitgestippeld:
anderen zullen verbaasd staan over uw
inzicht.  Vandaag  getuigt  u  van  een
groot   organisatietalent:   u   brengt   de
mensen  samen  en  wijst  hen  hoe  het
werk    zo    doelmatig    mogelijk    kan
worden verricht.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Overschaduwen" (14.10.11) 
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Zondag 23 okt. 2011

sept. 2011 okt. 2011 nov. 2011

AH 5 BmB12:28 BnG12:58

BmI16:38 BoN17:46 BpO04:31

BqQ12:51 BqA17:42 BqF18:36

Pret en plezier

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Het liefste doet u waar u zin in hebt en
zoveel mogelijk stelt u uw eigen prio-
riteiten.  U  bent  er  niet  in  de  eerste
plaats  op  uit  anderen  te  domineren,
hoewel u dit op het ogenblik best zou
kunnen, maar u zult een ieder die u in
uw   vrijheid   belemmert,   heftig   be-
strijden. Wat betreft uw relaties, die be-
nadert u veel minder zwaarwichtig dan
anders, bijna alsof u een rol in een blij-

spel speelt. U trekt in de eerste plaats
naar  mensen  met  wie  u  plezier  kunt
hebben. Verlies uzelf echter niet dusda-
nig in al uw pretjes, dat er geen tijd
meer over blijft voor zelfonderzoek. Dit
is niet slechts de periode waarin u uzelf
kunt zijn, maar het is ook de tijd waarin
u zich bewust moet worden van wie u
eigenlijk bent. Zichzelf zijn is belang-
rijk,  zichzelf  kennen  nog  meer.  Ge-
durende deze periode krijgt u de kans
tot beide.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 
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Persoonlijke besognes

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen   zal   u   graag   thuis   zitten,
temidden van uw naaste verwanten. Dit
is geen goede tijd om voor het voetlicht
te treden, uw vaardigheden te tonen of u
in gezelschap te presenteren. Maar als u
iemand in uw eigen kring, in de huise-
lijke privé-sfeer kunt introduceren, zult
u merken dat de omgang met hem of
haar veel makkelijker is. U hebt er grote
behoefte aan op "uw eigen stek" te zijn.
Niettemin geeft deze tijd u gelegenheid
alleen te zijn en eens na te gaan hoe u
werkelijk  over  bepaalde  zaken  denkt.
Uw eigen gevoelens zullen zich dusda-
nig sterk aan u opdringen en uw waar-

neming beïnvloeden dat u er moeilijk
aan zult kunnen ontsnappen. Blijkbaar
prevaleren  thans  uw  persoonlijke  be-
sognes boven de noden van de buiten-
wereld, en zo hoort het ook.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Bereid om te delen" (20.9.11) 
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Neem er de tijd voor

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond wordt er een aanslag gepleegd op
uw dagelijkse routine, zoals uw gezins-
leven, uw intieme relaties of alledaagse
contacten,    enzovoorts.    Onderhuidse
spanningen,  die  we  allemaal  hebben,
doen ons handelen op een manier die
we zelf niet altijd begrijpen. De huidige
invloed kan die spanningen naar de op-
pervlakte brengen. Zo voelt u zich niet
lekker in uw vel zitten, en kost de om-
gang met anderen u wat meer moeite,

vooral met vrouwen. Het kan momen-
teel op allerlei kleinere levensgebieden
tegelijkertijd   tot   een   crisis   komen,
waardoor  u  gedwongen  wordt  meer
aandacht te schenken aan wat er eigen-
lijk precies gaande is. Vooral situaties
of mensen die u tot dusverre voor lief
hebt genomen. Neem rustig de tijd om
die tekortkomingen recht te zetten zo-
dra zo'n situatie zich voordoet, door er
de aandacht aan te besteden die ze ver-
dient.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Creatieve activiteit

Een goede dag voor elke vorm van cre-
ativiteit.  Bent  u  op  dat  gebied  werk-
zaam,  dan  zult  u  vandaag  bijzonder
produktief zijn. Onder alle omstandig-
heden verdient het aanbeveling zich te
bewegen  op  terreinen  van  kunst  en
schoonheid. Schilder of behang uw huis
en maak uw omgeving aantrekkelijker.
U   hebt   vandaag   meer   gevoel   voor
schoonheid en de esthetische kant van
alles spreekt u zeer aan. U bent aan-
hankelijk en wilt dit ook uiten. U wenst
liefde te geven en te ontvangen. Meest-
al een heel plezierige transit, aangezien

u  zulk  plezierig  gezelschap  bent.  De
mensen voelen hoe warm u tegenover
hen staat en koesteren van de weerom-
stuit dezelfde gevoelens voor u.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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<Nieuwe Maan

Een ideale sfeer

Een goede dag voor geestelijke arbeid.
U bereidt uw zaken goed voor, u staat
objectief  ten  aanzien  van  het  feiten-
materiaal, denkt zorgvuldig na en be-
steedt voldoende aandacht aan de de-
tails.  Moeilijkheden  worden  vrij  een-
voudig door u opgelost en in het geheel
verliest  u  de  onderdelen  niet  uit  het

oog: u neemt deze stuk voor stuk onder
de  loep  en  komt  uiteindelijk  tot  een
waardevolle conclusie. U zult goed met
uw  medemensen  kunnen  praten.  De
mensen  zijn  onder  de  indruk  van  uw
objectiviteit en hoeven niet bang te zijn
dat u ze in een door hen ongewenste
positie zult manoeuvreren. U schept een
sfeer waarin elk onderwerp ter tafel kan
worden gebracht. Een goede dag voor
onderhandelingen op zakelijk niveau. U
weet wat u wilt, luistert naar de wensen
en verlangens van anderen en bent erop
uit  tot  een  werkbaar  compromis  te
komen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Rusteloosheid

Vandaag zullen al uw intieme relaties
en elke ontmoeting die u met een ander
hebt, aan verrassingen onderhevig zijn.
Wat er precies zal gebeuren, is moeilijk
te voorspellen, maar dat de voorvallen
afwijken van het normale (wat u dan
ook onder normaal verstaat) is zeker. In
het  huwelijk  of  samenleven  bijvoor-
beeld kan u of uw wederhelft vandaag
bijzonder rusteloos zijn. Is dit het geval,
dan heeft een van beiden onvrede met

een bepaald aspect van de relatie, maar
wil  hier  toch  niet  mee  naar  voren
komen. Zo'n gevoel kan tot onenigheid
leiden.  Misschien  wil  een  van  beiden
ook wel iets totaal anders gaan doen,
iets  wat  de  relatie  uit  z'n  evenwicht
brengt of wat u dwingt een nieuw as-
pect ervan onder ogen te zien. Gaat het
om een zakenrelatie, dan is het moge-
lijk dat u een totale ommezwaai moet
maken  doordat  zich  een  onverwachte
factor voordoet.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Kansloos

In deze tijd brengen uw gevoelens, ver-
langens en stemmingen u danig van uw
stuk, wat uw zelfvertrouwen makkelijk
kan  ondergraven.   Het  is  moeilijk  te
zeggen  hoé  dat  zal  gebeuren.   Mis-
schien koopt u kleren waarin u er een

beetje raar uitziet, of daagt u iemand uit
tot een spelletje, waarvan u zeker weet
dat u dat niet kunt winnnen.  Op een of
andere  manier  bent  u,  onbewust,  van
plan  uzelf  tot  mikpunt  van  spot  te
maken  of  u  zelf  een  figuur  te  laten
slaan.  Het is mogelijk dat u dat niet
uzelf,  maar,  zonder  opzet,  een  ander
aandoet.  Vooral vrouwen en kinderen
in  uw  naaste  omgeving  zijn  daarbij
potentiële   slachtoffers.    Gelukkig   is
deze transit niet erg sterk en duurt die
hooguit een halve dag.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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De binnenkant van uw psyche

Onder deze transit bekommert men zich
om de diepere levensvragen. Vandaag
bent u geïnteresseerd in alles wat zich
onder  de  oppervlakte  bevindt;  u  bent
bereid net zo lang te graven tot u alles
hebt opgedolven. Deze energie kan zich
ook naar binnen keren wat vaak heel
nuttig  kan  zijn.  Misschien  is  het  wel
goed  vandaag  alleen  te  zijn:  anderen
kunnen u dan niet afleiden. U voelt zich
waarschijnlijk aangetrokken tot onder-
werpen  die  het  onderbewustzijn  bloot
kunnen  leggen,  zoals  psychologie  of
astrologie.  Misschien  ook  ontmoet  u
iemand  die  een  grote  invloed  op  uw
manier  van  denken  kan  hebben.  Een
goede  dag  om  iets  nieuws  te  leren:

nieuwe denkbeelden kunnen uw over-
tuigingen  diepgaand  veranderen.  Zelf
kunt u vandaag eveneens een sterke in-
vloed op de denkwijze van uw mede-
mensen hebben.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Maandag 31 okt. 2011
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B`05:06

Echt onbaatzuchtig

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
invloed kan uw diepste fantasieën uit
uw onderbewustzijn naar boven halen.
Vanavond brengt u een aanzienlijk deel
van   uw   tijd   dagdagdromend   door
zonder dat er veel uit uw handen komt,
maar  daar  hebt  u  geen  slecht  gevoel
over.  Dromen  kunnen  voor  de  geest

heel  verfrissend  zijn.  We  hebben  het
allemaal af en toe nodig je een beetje
uit de buitenwereld terug te trekken om
tot jezelf te komen. U hebt thans veel
medegevoel  voor  anderen,  weet  zich
goed in hun situatie te verplaatsen en u
weet perfect hoe u zich dan zou voelen.
U helpt graag anderen zonder daar zelf
van  te  willen  profiteren.  De  huidige
werkzame  kracht  maakt  u  écht  -  niet
alleen in schijn - onbaatzuchtig. U doet
uw  best  om  mensen  te  helpen  die
minder fortuinlijk zijn dan uzelf. Deze
invloed geeft vaak een sterke belang-
stelling voor paranormale en spirituele
zaken.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Maak het niet te bont

Geestelijk strijdlustig wordt u van deze
transit niet: waarschijnlijk voelt u zich
heel   plezierig.   In   uw   persoonlijke
relaties  kunnen  wat  spanningen  ont-
staan. Gebruik deze energie om met uw
geliefde te praten over uw verbintenis.
Misschien komt u beiden tot de ontdek-
king dat er heel wat minder wederzijds
begrip is dan u had aangenomen. Bent u

echter  bereid  zekere  compromissen  te
sluiten, dan zal het weinig moeite kos-
ten   tot   overeenstemming   te   komen.
Blijft u daarentegen halsstarrig op uw
stuk  staan,  dan  kunnen  zich  onenig-
heden voordoen die nog lange tijd voel-
baar  zullen  zijn.  Alles  hangt  van  uw
houding af. Gaat u naar een feestje, ge-
niet dan, doch maak het niet te bont en
blijf niet tot midden in de nacht.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Geestelijke arbeid

Een  uitstekende  transit  voor  alle  vor-
men van geestelijke arbeid, vooral wat
betreft toekomstplannen die krachtig en
met grote besluitvaardigheid samenge-
steld moeten worden. U bent positief en
vol zelfvertrouwen; dit maakt indruk en
overtuigt  de  mensen  wellicht  van  de
juistheid van uw standpunt. Het is even-
eens  een  goed  aspect  om  samen  met
anderen een idee uit te werken. U kunt
samen plannen maken of meningsver-
schillen  uit  de  weg  ruimen:  daarbij
krijgt u vaak uw zin zonder dat iemand
u als een bedreiging voelt. Een uitste-
kende tijd voor het maken van zakenrei-

zen. U beschikt over grote energie en
hebt geen rust eer de zaak rond is. U
bent   deze   paar   dagen   vol   zelfver-
trouwen, zowel wat uw ideeën als wat
uw omgang met mensen betreft. Over
de hele lijn een periode die veel voldoe-
ning kan schenken.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Een goed plan

Deze transit biedt een uitstekende kans
uzelf te leren kennen door uw relaties
en  het  effect  dat  u  op  uw  omgeving
hebt.  U  beschikt  over  grote  zelfdisci-
pline en bent in staat al uw energie te
richten  op  dat  wat  u  wilt  bereiken.
Tussen uzelf en wat u presteert, bestaat
een zeer nauwe relatie. Grijp deze kans
aan om uw leven en de daarin door u
aangebrachte structuren aan een nauw-
keurig onderzoek te onderwerpen. Van-
daag bent u in staat goede plannen te

maken en die ook uit te voeren. Aange-
zien u onder dit aspect nauwgezet en
zorgvuldig  te  werk  gaat,  zullen  de
resultaten beklijven. Het is tevens een
uitstekende dag om u bezig te houden
met elke vorm van studie die concen-
tratie en oog voor het detail verlangt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Vrijdag 4 nov. 2011

sept. 2011 okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

»

EH 3 BnD09:22 BH 9 00:19
BpC04:03 BqO22:34 Bafhk09:10

Bl12:48

Een uitdagende toon *

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den:  U  identificeert  zich  in  deze  tijd
volkomen met uw opvattingen en me-
ningen en bent geneigd daarover te re-
detwisten.  Is  iemand  het  niet  met  u
eens, dan vat u dit als een persoonlijke
aanval op. Tracht anderen niet tot uw
standpunt over te halen. U poneert uw
stellingen in deze periode zo opdringe-
rig, dat u uw medemensen ermee tegen
u  in  het  harnas  jaagt.  Zelfs  in  uw
communicatie van alledag slaat u een
verdedigende toon aan, vooral indien u
het gevoel hebt dat de ander u destijds
de  baas  was.  Moet  u  daarentegen  zo
iemand of in het algemeen in uw beroep

een idee "verkopen", doe het dan nu.
Zolang u de mensen maar niet de in-
druk geeft dat u hen aanvalt, zult u hen
imponeren  door  het  vuur  waarmee  u
voor uw overtuiging opkomt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Rustig vooruitzicht

Dit betekent een periode van evenwicht
en rust; u kunt uzelf zijn, zonder daarbij
door mensen of omstandigheden in de
wielen  te  worden  gereden.  Op  ver-
schillende  terreinen  ziet  het  leven  er

zonnig uit en u wordt in de verleiding
gebracht te denken dat dit wel altijd zo
zal blijven. Dit is echter de tijd waarin u
orde op zaken moet stellen en waarin u
zich ervan moet overtuigen of dat stevig
genoeg gebeurt om eventuele stormen
in de toekomst te doorstaan.

Richt  uw  aandacht  eveneens  op  alles
wat niet zo goed uitpakte en bereid u
voor op een nieuwe start. U vindt het
misschien    moeilijk    onderscheid    te
maken  tussen  wat  waard  is  om  mee
door te gaan en wat niet, maar uiteinde-
lijk zult u hier wel uitkomen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Nieuwe ervaringen *

Bewust of onbewust wilt u deze dag zo
vol maken als maar enigszins mogelijk
is. U wilt actief zijn en ervaringen op-
doen. U wenst vandaag ook niet op één
plaats te blijven. Men zou verwachten
dat dit een gevoel van ontevredenheid
met zich brengt; dit is echter niet het
geval: waar u ook achteraan gaat, u bent

ervan overtuigd dat u zult slagen. Op
intellectueel  niveau  kan  deze  transit
duiden  op  studie  of  geestverruimende
bezigheden. U hebt een groot verlangen
tot weten en begrijpen, zelfs van zaken
waarvan u anders denkt dat ze boven
uw bevattingsvermogen liggen. Het is
zeer  belangrijk  dat  u  vandaag  grote
zelfdiscipline betracht en u niet blinde-
lings stort in alles wat op uw pad komt.
Doe wat u aankunt, misschien een klein
beetje meer, maar niet veel meer. Ga
verstandig met uw krachten om en ver-
spil  ze  niet  door  een  gevoel  van  op-
timisme dat nergens op slaat.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 

Maandag 7 nov. 2011
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Opgesloten

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond  kan  de  omgang  met  anderen
sterke gevoelens in u oproepen; hoe u
daarmee omgaat kan positief of negatief
uitwerken. In het gunstige geval geven
ze een grote sensitiviteit naar anderen.
U voelt onmiddellijk aan in wat voor
stemming  zij  verkeren  en  kunt  daar
zodanig op reageren, dat u goed past in
het  gezelschap  waarin  u  verkeert.  U
hecht waarde aan emotionele contacten
en toont gevoel, warmte en betrokken-
heid. De schaduwzijde van deze transit
is  dat  u  zodanig  beheerst  wordt  door
eigen gemoedsgesteldheden dat u daar
niet  aan  kunt  ontsnappen  en  er  even
geen plaats is voor anderen. Misschien
wisselen uw stemmingen nu zo snel dat

u uw gevoelens niet al te serieus moet
nemen. Isoleer uzelf niet, want door u
te dwingen met anderen in contact te
treden komt de positieve kant van deze
transit beter tot zijn recht.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Meevallertje" (1.7.11) 
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Creatieve energieën ***

Deze transit verhoogt in sterke mate uw
seksuele aandriften, zodat u waarschijn-
lijk   veel   belangstelling   hebt   voor
vrouwen. Uw seksuele verlangens zijn
groot en u wilt niets liever dan hieraan
toegeven. Als die energie geen uitlaat-
klep vindt, dan kan er ruzie en onenig-
heid tussen u en uw geliefde ontstaan.
Het effect van deze transit blijft echter
niet tot het fysieke beperkt; er is sprake
van allerlei vormen van creatieve ener-
gie.  Een  goede  tijd  om  zich  bezig  te
houden    met    scheppend    werk    dat
lichamelijke   inspanning   vereist.   Het
schrijven   van   gedichten   of   muziek,
vooral in de gangbare populaire stijl, is
een prima abstracte en intellectuele uit-

ingsvorm, maar ook beeldhouwwerk of
een  andere  kunstvorm  die  fysieke  in-
spanning vraagt, zoals dansen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 

Woensdag 9 nov. 2011

sept. 2011 okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

CH 6 BH 11 07:13 BpD09:42

BqC04:11 BoJ03:40 BmO23:19

Bafha11:16 Bb13:15

Intellectuele arbeid

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den:  Het  is  een  uitstekende  tijd  voor
elke vorm van mentale arbeid. U hebt
een veel beter oog voor het detail dan
doorgaans   en   kiest   automatisch   de
juiste werkmethode. Wat u doet, wenst
u  zo  goed  mogelijk  te  doen  en  dat
maakt  dat  u  alles  uitstekend  voorbe-

reidt.  Deze  werkhouding  maakt  dat  u
over   het   algemeen   een   goede   ver-
standhouding  hebt  met  meerderen  en
collega's. Een uitstekende tijd om met
elkaar   aan   tafel   te   gaan   zitten   en
eventuele problemen te bespreken. Op
een ding moet u goed letten: wees voor-
zichtig met uw kritiek op anderen. Deze
transit verscherpt uw kritisch vermogen
en omdat u op het ogenblik minder last
hebt van uw eigen ego, zou u dat van
anderen ook wel eens wat minder voor-
zichtig  kunnen  behandelen.  Trap  de
mensen niet op hun ziel, zelfs niet als
het volgens u om de objectieve waar-
heid gaat.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Een snel oordeel

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag bent u erg ontvanke-
lijk voor de gemoedsgesteldheden van
anderen en staat u snel met uw oordeel

klaar.   U   leent   een   meelevend   en
vriendelijk   oor   aan   problemen   van
anderen, want u wilt graag uw vrienden
en vriendinnen beschermen en emotio-
neel ondersteunen. Rust en harmonie in
uw eigen wereld zijn nu heel belangrijk
voor u, en u wilt niets te maken hebben
met  iemands  verharde  gemoed,  tenzij
het   is   om   dat   te   ontdooien.   Uw
sensitiviteit naar anderen doet u tevens
in gezelschap goed functioneren. U gaat
mee  met  de  veranderingen  in  de  ge-
moedsgesteldheid van de groep en kunt
uw manier van praten bij die stemming
aanpassen. Dit is dus een geschikte tijd
voor een optreden in het openbaar, of
voor  een  situatie  waarin  u  een  groep
mensen iets moet verkopen of van uw
standpunt  moet  overtuigen.  Zo  laat  u
anderen duidelijk voelen één van hen te
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 

Vrijdag 11 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

DH 6 BqT09:14 BqJ16:11

BoD22:09 >18°05b01:46

>Volle Maan

Bafhb21:57

Ef09:45

Stilzwijgende overeenkomsten

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze tijd zult u uw behoefte aan af-
leiding wat moeten onderdrukken en u
bezighouden met de eisen die het hier
en nu aan u stelt. In uw relaties kunt u
met moeilijkheden te maken krijgen die
zich  nog  niet  eerder  hebben  voorge-
daan. Die problemen komen soms voort

uit  stilzwijgende  overeenkomsten  die
niet    duidelijk    waren    voor    beide
partners. Een goede tijd om hier eens
openlijk over te praten. Ook een goede
transit voor alles wat met werk of be-
roep  heeft  te  maken.  De  relatie  met
superieuren   en   ondergeschikten   ver-
loopt deze dagen zonder problemen. U
bent zich bewust van het feit dat bij een
goede verstandhouding de mensen be-
tere  prestaties  leveren.  U  bent  bereid
eventuele   moeilijkheden   gezamenlijk
op te lossen. Onverwacht kan uw werk-
gever u een financieel of ander voordeel
bezorgen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Uitstel" (24.12.11) 
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Zaterdag 12 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

CoI18:06 DoI11:33 BoB21:04

BoG21:41 BH 12 12:41 Bc01:40

Een mistige dag

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Het kan zijn dat u vandaag iets geheim
houdt  of  bepaalde  informatie  achter-
houdt, uit angst voor een confrontatie.
Dit is geen goede instelling, aangezien
het de mist en verwarring waarin u van-
daag bent gehuld, alleen maar vergroot.
Vermijd elke vorm van leugen en draai-
erij, zelfs indien u het gevoel zou heb-
ben dat dit tactvoller is. Houd uw con-
tacten zuiver en uw gedachten helder:
blijf bij feiten en realiteit. Doet u dit
niet, dan zou u wel eens in bijzonder
onaangename  situaties  terecht  kunnen
komen.  Zoekt  u  uitvluchten  om  een
confrontatie te vermijden, dan wordt u

later op een veel vernietigender wijze
met de neus op de feiten gedrukt. Wees
vandaag  tevens  voorzichtig  met  het
voeren  van  onderhandelingen  en  het
sluiten van zakelijke overeenkomsten: u
zou   het   slachtoffer   van   draaierijen
kunnen worden, ook al bent u daar zelf
de aanstichter niet van.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 

Zondag 13 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

CnN09:27 DnN00:55 BoT20:48

BpE13:54 BoI02:05 BmN03:27

Lastige vragen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit is een geschikte tijd voor kritische,
provocerende en lastige vragen.  Waar
zijn  de  afwijzingen  in  de  loop  van
iemands leven en de littekens op zijn
ziel  eigenlijk  voor  nodig?   Bestaat  er
zoiets  als  'zinloos  lijden'?   Eigenlijk
komen deze vragen voort uit het onder-
zoek naar de betekenis van iemands ei-
gen lijden en pijn, of dat van anderen.
Een ieder moet die voor zichzelf ont-
dekken,  omdat  het  leven  zelf  ons  er
keer op keer mee confronteert.  Inzicht
in oude psychologische wonden is even
lastig  te  verkrijgen  door  prikkelende
vragen  als  door  serieuze  bespiegelin-
gen.  Het is natuurlijk en noodzakelijk

dat uw verstand daartegen in opstand
komt.  U zult uzelf die vragen moeten
stellen,  want  ze  kunnen  anderen  wel-
licht kwetsen of in verlegenheid bren-
gen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Een mistige dag" (12.11.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Toewijding

Bij deze transit hebt u een helder in-
zicht in waar u mee bezig bent en in
waar  u  heen  wilt.  U  hebt  het  gevoel
uzelf te kennen en dat geeft u het ver-
trouwen  uw  doel  te  zullen  bereiken.
Daarenboven geeft deze transit tevens
kennis en beheersing van de noodzake-
lijke  hulpbronnen  en  technieken  die
hierbij zijn vereist. U weet heel goed
dat   zelfvertrouwen   alleen   niet   vol-
doende is. Vandaag zult u zich met veel
ijver op welke taak dan ook toeleggen;
u zult grote aandacht besteden aan ieder
detail en u zult daarbij van alle hulp-
middelen  gebruik  weten  te  maken.  U
zult trots zijn op het feit dat u een goed
stuk werk hebt afgeleverd en u weet dat
dit u weer wat nader tot uw doel heeft

gebracht.  Daarvoor  geniet  u  vandaag
tevens het respect van uw medemensen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Louter uit gewoonte

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen  kunt  u  zich  veel  emotioneler
voelen dan gewoonlijk. Of dat gunstig
of minder gunstig is hangt natuurlijk af
van hoe u normaliter met uw gevoelens
omgaat. Als u uw gevoel moeilijk toe-

laat, kunt u zich daar ook niet zo be-
wust van zijn. Dan handelt u in de om-
gang  met  anderen  automatisch,  louter
uit gewoonte. Onbewust reageert u op
signalen van anderen die noch door u
noch door die ander opgepikt worden.
De moeilijkheid hierbij is dat u niet in
staat bent om elk moment fris  en de
ander als een nieuw mens te beleven.
Kunt u echter de opgeroepen emoties
hanteren, dan zult u anderen met veel
gevoel  en  inlevingsvermogen  kunnen
bejegenen. De heersende invloed is heel
geschikt voor situaties waarin u en een
ander op een diep en intens niveau met
elkaar moeten omgaan.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Uit uw diepste innerlijk

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
transit   kan   heel   intense   emotionele
ervaringen met zich meebrengen, want
hij kan uit de diepste lagen van uw ziel
krachten vrijmaken en naar de opper-
vlakte brengen. Het is het soort energie
die een bezoek aan uw psychiater heel
vruchtbaar kan maken. Ook al bent u
niet in therapie, dan kunt u toch door
een intermenselijk contact tot een soort
zelf- analyse komen.  Vandaag de hele

dag  kunt  u  door  sommige  gebeurte-
nissen  meer  over  uw  werkelijke  ge-
voelens te weten komen. Relaties met
vrouwen kunnen in deze tijd ongewoon
intens zijn, en in een liefdesrelatie kan
deze kracht tot diepe emotionele erva-
ringen  leiden,  die  zowel  positief  als
negatief kunnen uitwerken. Pas op voor
spelletjes waarbij u en uw partner elk-
aar door emotionele manipulatie pogen
te  domineren.  Wees  ook  verdacht  op
gevoelens van bezitsdrang en jaloezie.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Erbij betrokken worden

Een gunstige transit voor bestaande ver-
bintenissen  en  voor  het  vormen  van
nieuwe   vriendschappen.   Het   aspect
wijst op een evenwicht tussen de be-
hoefte  zichzelf  te  doen  gelden  en  de
wens bij anderen te horen. In een seksu-
ele relatie komt dit tot uiting in het ver-
mogen   zowel   te   kunnen   geven   als
nemen.  In  vriendschappelijke  relaties
kunt u volledig uzelf zijn. Het is even-

eens  een  goed  aspect  voor  creatieve
prestaties. Bent u zelf niet artistiek, dan
zult u deze dag misschien gebruiken om
uw   directe   omgeving   te   verfraaien.
Deze transit geeft kansen op financieel
gebied,  vooral  wat  betreft  nieuwe  en
bijzondere investeringen. Uw persoon-
lijkheid komt het best tot zijn recht in
projecten  op  financieel  of  gevoelster-
rein die anders en nieuw zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 176 

Vrijdag 18 nov. 2011

10
Do

11
Vr

12
Za

13
Zo

14
Ma

15
Di

16
Wo

17
Do

18
Vr

19
Za

20
Zo

21
Ma

22
Di

23
Wo

24
Do

ApJ05:00 BH 3 16:32 BqE07:04

BqC19:57 ?e20:39

Transformerende energieën

Deze transit wijst erop dat u vandaag
behoefte  hebt  aan  krachtige  en  diep-
gaande   ervaringen,   opdat   u   zoveel
mogelijk kunt leren over de innerlijke
werking van de wereld in het algemeen
en  uw  individuele  leven  in  het  bij-
zonder. Onder deze transit kunt u met
vrucht een onderzoek of studie begin-

nen. Zoek naar de innerlijke motieven
die u bewegen, naar wat u nastreeft en
bekijk welke veranderingen u dient aan
te brengen opdat uw leven rustiger kan
verlopen. De transformatieve krachten
in uw leven veroorloven u vandaag dit
zonder veel moeite tot stand te brengen
en er bovendien grote voldoening aan te
beleven. In uw contacten met anderen
bent u in staat uzelf krachtig en doel-
treffend uit te drukken. Een uitstekende
dag om indruk op iemand te maken; ge-
bruik deze krachten echter niet ten ei-
gen bate of ten koste van anderen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 

Zaterdag 19 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011
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Een standpunt innemen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Grote kans dat u iemand van iets zult
moeten overtuigen. Dit zal niet in een
twistgesprek ontaarden: u zult veeleer
in een situatie terechtkomen waarin u
uw  zaak  krachtig  en  met  vuur  naar

voren  moet  brengen.  Probeert  iemand
anders u daarentegen tot zijn standpunt
over  te  halen,  dan  zult  u  uw  eigen
positie met gloed en succesvol verdedi-
gen.  Dit  is  geen  agressief  aspect.  U
maakt zeker niet de indruk van iemand
die ruzie zoekt en waarschijnlijk zult u
die  ook  niet  krijgen.  Integendeel,  de
mensen  zullen  het  respecteren  dat  u
voor  uw  overtuigingen  opkomt.  Het
vertrouwen dat u in uw eigen overtui-
gingen en ideeën hebt, maakt dat u elke
kans die op uw weg komt, weet te grij-
pen.  Aarzel  daarbij  niet,  doch  benut
hem! Onder invloed van dit aspect kunt
u zeer succesvol zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Innerlijke ontplooiing" (29.8.11) 
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Een dag van tegenstellingen

Voor de meeste mensen is dit een goede
transit: u wilt het liefste samen zijn met
iemand anders die u kunt laten merken
hoeveel u van hem of haar houdt. Een
amoureus aspect voor geliefden. U hebt
het sterke gevoel dat u alleen niet com-
pleet bent en dat u iemand anders nodig
hebt om tot een eenheid te komen. Dit
gevoel komt niet uit innerlijke onzeker-
heid voort, maar uit een wezenlijk ver-
langen liefde te geven en te ontvangen.
Voor sommige mensen heeft deze tran-
sit echter wel een negatief effect, vrij-

wel  tegengesteld  aan  wat  hierboven
werd  vermeld.  Dit  aspect  kan  maken
dat u volkomen in uzelf opgaat, waar-
door  u  niet  in  staat  bent  contact  met
anderen te leggen. U eist meer liefde
dan u kunt geven. Maar om dat te laten
gebeuren  moeten  deze  eigenschappen
reeds in aanleg aanwezig zijn.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Persoonlijke groei" (21.11.11) 

Maandag 21 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

»
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Bafhf03:51 Bg06:46

Persoonlijke groei **

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een  tijd  met  nieuwe  activiteiten  en
nieuwe        ontmoetingen,        waarvan
sommige totaal onverwacht zijn. Alles
is opwindend en draagt bij tot uw inner-
lijke  groei.  De  dagelijkse  gang  van
zaken heeft u onder deze invloed niet
genoeg te bieden. In deze periode krijgt
u  de  kans  eruit  te  breken  en  nieuwe
elementen aan uw leven toe te voegen
die  uw  geest  jong  en  levend  houden.
Hierdoor bent u in staat tot enkele bui-
tengewone dingen, die u echter uitste-
kend in de hand weet te houden. Wat u
ook doet, u laat anderen facetten van
uw karakter zien waar ze geen idee van
hadden: misschien wist u zelf niet dat u
deze dingen in u had. Dit is een aspect
van innerlijke groei en een ontdekken

van uzelf dat belangrijke gevolgen voor
uw persoonlijke ontwikkeling kan heb-
ben.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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Kalmeer!

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag is het niet de tijd om
zaken  te  bespreken  die  voor  u  van
cruciaal belang zijn, want u hebt moeite
rustig   te   blijven   en   niet   kwaad   te
worden. Anderzijds, wanneer iemand u
onheus bejegent, zult u zich niet kunnen
inhouden. Belangrijkste oorzaak is dat
uw visie zo vertekend kan zijn, dat u
hoofd- en bijzaken niet van elkaar kunt
scheiden, en in beide even veel energie
steekt.  Ook  kunt  u  sommige  zaken
zonder  overleg  en  op  een  impulsieve
manier afraffelen. Het enige dat u voor

ogen  lijkt  te  staan,  is  uw  zin  door-
drijven. Blijkbaar dwingt deze transit u
te kalmeren en op elk vlak tot overeen-
stemming te komen waar dat geen hals-
zaak voor u is.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Persoonlijke groei" (21.11.11) 
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De emotionele gevolgen

Een  goed  moment  om  over  liefde  en
verbintenissen te praten. Dit aspect laat
zo'n gesprek niet zozeer al dan niet be-
vredigend verlopen, maar het maakt dat
zo'n   gesprek   tenminste   kan   plaats
vinden. U denkt na over de dingen en
wilt  er  tevens  over  discussiëren,  niet
alleen  over  liefdesrelaties,  maar  ook
over vriendschappen en dergelijke. Een

geschikt  moment  ook  om  uw  partner
met eventuele moeilijkheden binnen de
relatie te confronteren. Misschien kunt
u de spanningen die tussen u heersen
wat verlichten: u bent kalm, rationeel
en u weet afstand te nemen. De ratio-
nele kant van uw persoonlijkheid doet u
uw   emoties   niet   helemaal   serieus
nemen. Die kant wil verstandelijk over
de dingen praten en wil geen aandacht
besteden aan de emotionele gevolgen.
Wees onder deze transit heel voorzich-
tig met wat u zegt over dierbaren en
vrienden.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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Innerlijk evenwicht

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen voelt u zich goed in uw vel en
in staat doelbewust te doen wat gedaan
moet  worden.  Uw  energie  ondervindt
weinig weerstand, zodat het leven voor
u nu veel gemakkelijker lijkt. Daardoor
is ook de omgang met andere mensen
veel  makkelijker,  want  uw  innerlijke
evenwichtigheid  straalt  op  anderen  af
en zij voelen zich daarom tot u aange-
trokken. Dit is dus een geschikte tijd

voor elke vorm van groepsactiviteit. U
kunt uw eigen belang afstemmen op dat
van de groep, zodat iedereen daarvan
profiteert.  Ook  de  verhoudingen  met
vrouwen  worden  om  diezelfde  reden
merkbaar beter. Omdat deze tijd er een
is van oprecht begrip, kan een huwe-
lijks- of samenleven nu heel harmoni-
eus  verlopen.  Lichamelijk  drukt  deze
kracht   zich   uit   in   een   gevoel   van
vitaliteit, ook als u even geen zin hebt
uw werk af te maken.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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Een "geluksaspect"

Een  prettig  aspect  dat  een  goede  in-
vloed    op    verbintenissen    uitoefent,
alhoewel u wellicht niet bijzonder actief
zult  zijn.  Vandaag  trekt  u  gebeurte-
nissen,   omstandigheden,   mensen   en
dingen, en ook geld aan, die later van
nut kunnen blijken te zijn. Dit is een

zogenaamd "geluksaspect", dat wil zeg-
gen dat u het geluk aantrekt doordat u
ontspannen  bent  en  bereid  het  leven
zonder  tegenstribbelen  te  aanvaarden.
Vele zaken in dit leven gaan onze neus
voorbij, doordat wij te gespannen zijn
ze toe te laten. Een andere keer jaagt u
de mensen misschien ongewild tegen u
in het harnas, bent u te voorzichtig of
ziet u door uw gespannen houding een
mogelijkheid over het hoofd. Deze tran-
sit behoedt u voor een dergelijke nega-
tieve instelling.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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Zaterdag 26 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011
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Overbodige ballast ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit kan een moeilijke periode in uw le-
ven   betekenen.   Omstandigheden   en
mensen zijn er de oorzaak van dat het u
vrijwel  onmogelijk  is  de  door  u  ge-
wenste veranderingen in uw omgeving
aan te brengen. U kunt bijvoorbeeld in
uw  werk  niet  verder:  superieuren  en
collega's rijden u daarbij in de wielen.
U     wordt     misschien     gedwongen
drastisch te bezuinigen omdat de nodige
gelden u ontbreken. Soms heeft men bij
dit aspect het gevoel door onzichtbare
ketenen te zijn gebonden. U komt in de
verleiding   zich   hiertegen   met   alle
middelen waarover u beschikt, te ver-
zetten.

Maar dit is zeker niet de beste methode:
u brengt hierdoor destructieve krachten

in beweging die u zelf niet in de hand
hebt.   Soms   wordt   dit   aspect   ge-
associeerd  met  gewelddadigheid:  pas
dus  op.  De  beste  manier  is  trachten

enige afstand te nemen. Natuurlijk raakt
u van streek door de obstakels die u op
uw weg vindt. Beschouw deze echter
als  een  gelegenheid  om  erachter  te
komen op welke terreinen in uw leven
de zaken wel of niet marcheren. Dit as-
pect is meestal een oproep om onnodige
en overbodige elementen uit uw leven
te verwijderen. Dit aspect eist van u de
nutteloze en dode elementen in uw le-
venspatroon aan te pakken. Doet u dit
vrijwillig, dan is dat heel wat makke-
lijker.

Na afloop van deze transit staat u veel
steviger  in  uw  schoenen  dan  ervoor.
Spaar uw krachten en komt u in financi-
ele moeilijkheden, reorganiseer dan uw
leven,  opdat  u  met  minder  toe  kunt
komen.
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Zondag 27 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

»

GpC BpD05:38 BpO16:57

BnC01:06 Bafhi05:36 Bj08:34

Geestelijke discipline ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
In deze tijd hebben zowel uw geest als
uw  gezichtspunten  en  uw  wijze  van
denken een evenwicht bereikt. U voelt
zich zeker; u weet hoe en wat u over de
dingen denkt. Dit is geen periode van
veranderingen doch een tijd van geeste-
lijke voorbereiding waarin u zich bezig-
houdt met taken die geestelijke disci-
pline  en  diepgaande  studie  vereisen.
Geen goede periode voor werk waarbij
men  over  inspiratie,  intuïtie  en  crea-
tiviteit  moet  kunnen  beschikken.  Uw
resultaten  komen  uit  harde  en  me-
thodische arbeid voort, niet uit "godde-
lijke" inspiratie.

Op vele terreinen in uw leven kunt u
plannen  maken  en  uitvoeren.  U  hebt
een ordelijke geest en die weerspiegelt
zich in uw daden. Breng uw ideeën in
praktijk en voer plannen die u op lange
termijn hebt gemaakt, in deze periode
uit. Denkt u erover een nieuw project te

beginnen, een nieuwe zaak of organisa-
tie op te richten, doe het dan nu.  Het
gevaar bestaat dat uw denkwijze te star
wordt.  Het  is  heel  belangrijk  dat  uw
ideeën vaste vorm hebben en evenwich-
tig zijn, want in de toekomst zullen ze
krachtig worden aangevallen. Wilt u die
uitdaging het hoofd kunnen bieden, dan
zult u vrij zeker van uzelf moeten zijn.
Flexibiliteit speelt daarbij een belang-
rijke rol en hoezeer u ook het gevoel
hebt in uw recht te staan, starheid kan
alles alleen maar erger maken.

In deze periode hebt u een ongekend
vermogen de verschillende onderdelen
waaruit   de   dingen   zijn   opgebouwd
helder  en  duidelijk  te  onderscheiden.
Uw kritische blik is dan ook veel groter
dan doorgaans en u weet onmiddellijk
de vinger op de zwakke plek te leggen.
Zorg  ervoor  dat  dit  niet  in  gefit  ont-
aardt.
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Maandag 28 nov. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011

»
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Plicht en werk

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Het enige probleem waarmee u in deze
periode misschien te worstelen krijgt, is
de tweede viool te moeten spelen. Dat
wil zeggen dat u zich bij uw werk wel-
licht   naar   een   ander   zult   moeten
schikken. Dit geeft u echter de kans te
ontdekken of u in staat bent zonodig uw
ego op een laag pitje te zetten. Kunt u
dit  niet,  dan  kunt  u  gedurende  deze
periode  op  moeilijkheden  rekenen  en
een    gevoel    van    onbehagen    gaan
koesteren. Dit is het huis van de dienst-
baarheid en in deze tijd heeft het geen
zin uw eigen wil door te drijven. Zelfs
indien u uw eigen baas bent, zullen uw

handelingen  bepaald  worden  door  de
noden van anderen zoals klanten. Het
kan ook zijn dat het hele proces zich in
uzelf  afspeelt.  Niettemin  zult  u  het
heerlijk vinden wat u doet goed te doen
en dit zal veel meer waarde voor u heb-
ben dan welke andere voldoening dan
ook.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 

Dinsdag 29 nov. 2011

24
Do

25
Vr

26
Za

27
Zo

28
Ma

29
Di

30
Wo

1
Do

2
Vr

3
Za

4
Zo

5
Ma

6
Di

7
Wo

8
Do

BH 8 13:45 InD07:50 GpC07:08

C#qE03:47 BnJ04:05 BoO21:29

B`19:24 Bafhj04:31 Bk12:32

Emotionele ontmoetingen

In deze periode zijn emotionele erva-
ringen  intenser  dan  anders,  wat  zich
weerspiegelt in het soort mensen waar-
mee u in aanraking komt en de situaties
waarin u verzeild raakt. Zo kunt u bij-

zonder diepvoelende of krachtige men-
sen aantrekken, waar u erg van onder de
indruk raakt. Door emotionele ontmoe-
tingen met die mensen ontstaan dikwijls
bepaalde   stemmingen   of   gevoelens
waarin u zichzelf niet herkent. Zij lijken
zo anders dat u zich afvraagt of u dat
werkelijk zelf bent. Ook kunt u iets ver-
langen dat een ander toebehoort, of wilt
u meer zeggenschap over iets gemeen-
schappelijks. In zo'n geval is het goed
te bedenken dat die gehechtheid geen
echt doel dient en een potentiële bron
van onenigheid is.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
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Nieuwe stimulans

Een goede dag om iets anders te doen.
De dagelijkse sleur hangt u de keel uit
en u zoekt naar een nieuwe stimulans.
U tracht deze niet slechts te vinden in
de vorm van afleiding, doch tevens in
uw vrienden. De mensen die u vandaag
ontmoet, zijn totaal verschillend van uw
gebruikelijke  kennissen.  Een  liefdes-
relatie die vandaag tot stand komt, is
elektrisch   geladen,   opwindend,   on-
stabiel en van korte duur. Bij dit aspect
zoekt u ook geen blijvende verbintenis,
wel een ongebruikelijke. U en uw ge-

liefde komen tot enkele bijzonder onge-
wone afspraken: bijvoorbeeld het elkaar
toestaan   van   seksuele   banden   met
anderen.  Deze  transit  veroorzaakt  te-
vens plotselinge liefdesaffaires die bin-
nen de kortste keren alle stadia door-
lopen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 

Donderdag 1 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

»

EmB BnD16:53 BH 9 08:02
BpC11:41 Bafhk16:57 Bl20:15

De laatste druppel ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Tijdens deze transit kunt u zich geïrri-
teerd voelen en hebt u de neiging de
mensen af te snauwen: u hebt er waar-

schijnlijk geen idee van hoe u in deze
stemming  verzeild  bent  geraakt,  het
komt  u  volkomen  irreëel  voor.  Toch
wortelt die boosheid waarschijnlijk in
iets wat een poosje geleden is gebeurd.
Deze transit veroorzaakt dan gebeurte-
nissen  die  u  herinneren  aan  onaange-
name voorvallen uit het verleden waar u
destijds  niet  op  hebt  gereageerd.  Nu
dringt zich dit met een dergelijke grote
kracht aan u op, dat u wel iets moet
laten merken. Een kleinigheid kan nu
de  laatste  druppel  zijn  die  de  emmer
doet overlopen en u volkomen razend
maken.  Uw  woede  richt  zich  in  de
eerste  plaats  op  vrienden  en  familie-
leden,  niet  zozeer  op  mensen  die  u
minder na staan.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
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Vrijdag 2 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

»

EnG21:54 EmB04:46 EqQ17:39

AoB12:48 AoG20:00 BnB15:09

BmG15:45 BnI20:07 BoN21:29

BpQ15:36 BpA21:23 BqO05:51

BpF22:28 =l15:22 Bafhl23:36

Een kritieke fase **

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Voor veel mensen is dit een zeer lastige
transit,   waarin   uw   geduld   en   ver-
draagaamheid op de proef worden ge-
steld, en u zich beter een poosje op de
achtergrond   kunt   houden.   In   deze
periode  kunt  u  zich  eenzaam  voelen,
afgesneden van uw medemensen, alsof
er een muur tussen u en hen staat waar
u niet doorheen kunt. U bent momen-
teel  in  staat  met  volle  concentratie
uiterst secuur werk te doen. Was u daar

al langer mee bezig, dan nadert dit nu
zijn voltooiing of het werk komt in een
kritieke fase. Lukt het niet uw project af
te   ronden,   dan   komt   dat   doordat
anderen   uw   voortgang   hebben   be-
lemmerd.  Maar  ook  hebt  u  uzelf  on-
voldoende   voorbereid   om   de   uitda-
gingen van uw medemensen met vrucht
te weerstaan. Verg niet het uiterste van
uw lichaam. Zoek zoveel mogelijk af-
leiding  en  vermijd  situaties  die  span-
ningen kunnen veroorzaken.
langdurend: "De laatste druppel" (zie 1.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Zaterdag 3 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

C#nN18:45 BmT14:56 BH 10 14:56
BpJ21:51 BoC22:22

Lastige vragen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit is een geschikte tijd voor kritische,
provocerende en lastige vragen.  Waar
zijn  de  afwijzingen  in  de  loop  van
iemands leven en de littekens op zijn
ziel  eigenlijk  voor  nodig?   Bestaat  er
zoiets  als  'zinloos  lijden'?   Eigenlijk
komen deze vragen voort uit het onder-

zoek naar de betekenis van iemands ei-
gen lijden en pijn, of dat van anderen.
Een ieder moet die voor zichzelf ont-
dekken,  omdat  het  leven  zelf  ons  er
keer op keer mee confronteert.  Inzicht
in oude psychologische wonden is even
lastig  te  verkrijgen  door  prikkelende
vragen  als  door  serieuze  bespiegelin-
gen.  Het is natuurlijk en noodzakelijk
dat uw verstand daartegen in opstand
komt.  U zult uzelf die vragen moeten
stellen,  want  ze  kunnen  anderen  wel-
licht kwetsen of in verlegenheid bren-
gen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Een kritieke fase" (2.12.11) 
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Indirecte steun

Een uitstekende transit voor alles wat in
de  huiselijke,  persoonlijke  of  emotio-
nele sfeer ligt. Een prima aspect voor
verbintenissen: vandaag hebt u een in-
nige behoefte iedereen met warmte en
vriendelijkheid tegemoet te treden. De
mensen voelen dat u dit ernstig meent
en reageren dienovereenkomstig. Voor-
al  contacten  met  vrouwen  profiteren
van  dit  aspect.  Ook  seksuele  relaties
varen wel bij deze transit. Niet in de
eerste plaats door het feit dat de seksu-
ele  drang  wordt  aangewakkerd,  maar

doordat de gevoelens van liefde zoveel
inniger  zijn.  Er  is  geen  sprake  van
laaiende  emoties;  er  heerst  een  sfeer
van rust en een behoefte samen geluk-
kig te zijn. Deze dag is tevens zeer ge-
schikt voor het verfraaien en opknappen
van uw woning.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
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Uiterste zelfbeheersing

In deze tijd bent u lichtgeraakt, voelt u
zich onzeker, en bent u snel gekwetst of
beledigd, of u neigt ertoe uzelf verdriet
te doen - wellicht uitgelokt, maar eigen-
lijk zonder aanwijsbare oorzaak.  In het
contact  met  anderen  is  daarbij  dan
uiterste   zelfbeheersing   noodzakelijk.

Om te voorkomen dat de verhoudingen
tussen  u  en  anderen  verstoord  raken,
zult u echt iedereen met fluwelen hand-
schoenen  moeten  aanpakken.   Hebt  u
reeds onenigheid met iemand, dan moet
u die persoon een tijdje mijden. Of u nu
een ruzie wilt bijleggen of een menings-
verschil uitpraten, het kan alleen maar
tot meer nodeloos, wederzijds verdriet
leiden.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Overbodige ballast" (26.11.11) 
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Voor aller bestwil

Dit   kan   een   heerlijke   transit   zijn,
hoewel niet best voor arbeidsprestaties.
In plaats van te werken brengt u uw dag
waarschijnlijk    fantaserend    en    dag-
dromend door. Bent u echter op creatief
vlak werkzaam dan zouden uw dromen
vandaag wel eens gestalte kunnen krij-
gen. Op zijn best stelt deze transit u in
staat de mensen met grote tederheid en
medeleven  tegemoet  te  treden.  U  be-

grijpt hun gedachten en gevoelens. In
uw  contact  met  mensen  van  wie  u
houdt, laat u hun wensen en verlangens
prevaleren boven de uwe. Een verbinte-
nis die onder deze transit begint, kan
zeer spiritueel zijn, doch ook onwerke-
lijk en illusoir. De tijd zal moeten uit-
maken in welke categorie deze relatie
valt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Meningen en vooroordelen" (23.12.11) 
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Hopelijk een rustige dag

Deze transit kan u een plezierige tijd
bezorgen,  laat  u  aardige  mensen  ont-
moeten,  genoegens  van  seksuele  aard
beleven en genieten van uw vrienden.
De problemen waar u eventueel mee te
maken zult krijgen, zijn: onmatigheid,
gebrek aan zelfdiscipline en een tegen-
zin om te werken. Dit aspect maakt u
ongeschikt voor werk dat een grote in-
zet vereist en voor moeilijke situaties: u
bent waarschijnlijk lui en hebt er geen
zin in om in beweging te komen. Ligt er
niets  dringends  op  u  te  wachten,  dan
kan deze stemming geen kwaad: dit is
een dag om het wat kalmer aan te doen.
Eet en drink echter niet te veel: het ge-
voel  van  welbehagen  dat  u  vandaag
hebt,  kan  morgen  ontaarden  in  een
kater! De creativiteit wordt door deze

transit  gestimuleerd,  maar  gebrek  aan
zelfdiscipline  maakt  het  moeilijk  daar
vorm aan te geven.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Zonder eigenbelang" (8.12.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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Donderdag 8 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

»

EmI07:23 BqT16:01 BqJ22:57

Zonder eigenbelang ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een    zeer    eigenaardige    transit    die
vreemde gevoelens opwekt. Zonder te
weten  waarom  kunt  u  zich  uitermate
geïrriteerd en aangebrand voelen. Bo-

vendien bent u ontmoedigd en niet in
staat iets nuttigs te doen. Gevoelens van
zwakte en minderwaardigheid horen bij
dit  aspect,  en  het  beste  is  deze  ge-
voelens niet al te ernstig te nemen. Een
goed aspect voor alles wat men zonder
eigen belang voor anderen doet. Deze
activiteiten vormen een uitzondering op
de regel dat men niets dient te begin-
nen. U moet zeker weten dat u bij dit
soort activiteiten toch niet heimelijk op
uw eigen voordeel uit bent, want dan
komt  hier  niets  van  terecht.  In  deze
periode dient u alles na te laten wat u

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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lichamelijk kan schaden.
Helemaal niet zo slecht

Dezer dagen neigt u ertoe uzelf terug te
trekken en uw gevoelens te verbergen,
vooral als u zich onzeker voelt. Wel-
licht dacht u altijd al, zoals zovelen, dat
anderen u niet zouden mogen als zij u
volledig zouden kennen. En dus houdt u

uw gevoelens voor u. Maar wat u voor
anderen verbergt, verstopt u ook voor
uzelf. En zoiets kan uw gehele leven
gaan beheersen zonder dat u zich daar
bewust van bent. Onbewuste motivaties
en  angsten  kunnen  voor  grote  pro-
blemen zorgen. U zult over uw diepste
roerselen      met      anderen      moeten
communiceren,  het  liefst  met  iemand
die u helemaal vertrouwt. Mogelijk hebt
u nu even geen zin gezellig te doen. En
dat hoeft ook niet want eigenlijk is deze
tijd heel geschikt om alleen te zijn en
elk facet van uzelf, waar u anders voor
weg liep, eens goed onder ogen te zien.
Misschien is het zo slecht nog niet!
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Zonder eigenbelang" (8.12.11) 
langdurend: "Geestelijke discipline" (27.11.11) 
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>Volle Maan
{Maansverduistering (t)

Een troostend woord

De energie van deze transit kan op di-
verse   manieren   uitwerken.    Bent   u
momenteel in een slecht humeur, dan
kan de minste geringste kritiek of afwij-
zing tot een overtrokken reactie leiden.
Zo ontstaan er snel misverstanden, en in

plaats  van  die  uit  de  weg  te  ruimen,
kruipt u, misschien een beetje schuldbe-
wust, in uw schulp.  Kunt u echter in-
schatten hoezeer die situatie het gevolg
is van uw eigen bange voorgevoel, dan
is dit de juiste tijd om invoelend en be-
gripsvol naar anderen te zijn.  Dan hebt
u voor ieder die in net zo'n stemming
verkeert  als  u  een  troostend  woord.
Poëtische en romantische muziek doet u
goed in deze tijd.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Blakend optimisme" (11.12.11) 
langdurend: "Zonder eigenbelang" (8.12.11) 

Zondag 11 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

»

EqF08:27 DoE12:02 BmC10:19

BqD15:34 BoT03:07 Bafhc15:54

Bd18:56

Blakend optimisme

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit is een goed aspect voor zakelijke en
commerciële  ondernemingen  en  voor
alle onderhandelingen waarbij men per-
soonlijk succes kan boeken. Uw doel-
stellingen staan u klaar voor ogen en
dat stelt u in staat op verstandige wijze
te onderhandelen en er het beste uit te
halen  wat  er  voor  u  inzit.  Bovendien
blaakt   u   van   enthousiasme   en   op-
timisme,   wat   op   zich   zelf   al   een
gunstige voorwaarde is. Het is een bij-

zonder gunstige tijd voor besprekingen
met gezagsdragers: ze staan open voor
uw  ideeën  en  zijn  makkelijk  tot  uw
standpunt over te halen. Het is eveneens
een  goed  aspect  voor  alles  wat  met
recht en wet te maken heeft. Niet alleen
uw  activiteiten  doch  tevens  uw  erva-
ringen  breiden  zich  uit  en  verdiepen
zich, waardoor dit aspect uw kansen op
persoonlijke groei bevordert.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
langdurend: "Overschaduwen" (14.10.11) 
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Een uitbarsting van energie

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond  ervaart  u  deze  periode  als  uw
persoonlijke  "nieuwe  Maan",  waarin
lichaam en geest weer voor de komende
maand   worden   opgeladen.    Uw   ge-
voelens worden nu sterk beïnvloed door
de grotere emotionele patronen die uw
leven bepalen. Deze kracht wordt vaak
beleefd als een uitbarsting van energie,
waarbij lichamelijke vitaliteit en emotie
harmonieus  samenwerken.  De  schei-
ding tussen gevoel en verstand waar wij
dikwijls zoveel last van hebben, is nu
nagenoeg afwezig. En de omgang met
anderen, vooral met vrouwen, loopt nu
van een leien dakje. Dit is een uiterlijke
manifestatie van uw innerlijke harmo-
nie.  Werken  in  groepsverband  wordt
door  deze  kracht  heel  positief  beïn-
vloed, omdat u de mensen om u heen

heel goed aanvoelt.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Blakend optimisme" (11.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Stoom afblazen

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen bestaat er grote kans op over-
bodige discussies, irritaties, emotionele

reacties,   overhaast   handelen   en   ge-
jaagdheid, wat later tot schade of onge-
rief kan leiden. U zult een tijdje moei-
lijk    met    andere    mensen    overweg
kunnen.  De  uitdaging  nu  voor  u  is
stoom  af  te  blazen  zonder  onnodig
brokken te maken. Als u zich af en toe
wat  ontmoedigd  voelt  dan  moet  u  in
deze tijd extra oppassen. Alles wat nu
op u afkomt ziet u als een bedreiging,
waardoor u dan veel te snel in de verde-
diging gaat. Bent u wat doortastender
en hebt u wat meer zelfvertrouwen, dan
bent u geneigd te snel en overhaast te
handelen, en overkritisch naar anderen
te  zijn.  Of  u  maakt  snel  ongelukken.
Deze transit maakt u minder voorzich-
tig dan u zou moeten zijn, waardoor u
zichzelf schade kunt berokkenen.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Blakend optimisme" (11.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Zomaar een vriendelijk woord

Deze transit maakt dat u in positieve zin
veel  nadenkt  over  uw  relatie  tot  uw
medemensen.  In  een  bestaande  ver-
bintenis bent u, veel meer dan anders,
bereid  dingen  die  u  als  uw  onver-
vreemdbaar recht beschouwt, op te ge-
ven ten einde de vrede en de harmonie
te bewaren. U bent in een toegeeflijke
bui en vindt dat de meeste dingen het
niet  waard  zijn  erover  te  redetwisten.

Dit heeft natuurlijk zowel een positieve
als  een  negatieve  zijde  maar  voor  de
meeste mensen is dit toch een bijzonder
plezierig aspect. U doet wat u kunt om
mensen  met  moeilijkheden  te  helpen,
zelfs  al  gaat  dit  niet  verder  dan  een
vriendelijk woord. Bent u op het ogen-
blik alleen, dan hunkert u echter naar
het   gezelschap   van   iemand   anders.
Deze transit kan eveneens op gevoelens
van eenzaamheid duiden.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
langdurend: "Blakend optimisme" (11.12.11) 

Donderdag 15 dec. 2011

8
Do

9
Vr

10
Za

11
Zo

12
Ma

13
Di

14
Wo

15
Do

16
Vr

17
Za

18
Zo

19
Ma

20
Di

21
Wo

22
Do

BqE12:33 BH 3 22:05 BoF03:54

BqN02:59

Een eerlijke kans

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag kunt u evengoed met
anderen als alleen werken. In groeps-
verband zult u een hoop onafhankelijk-
heid nodig hebben of een soort leiders-

rol moeten vervullen om te kunnen er-
varen dat u een eerlijke kans hebt ge-
kregen.  Hoogst  waarschijnlijk  zal  die
gelegenheid  u  ook  geboden  worden.
Vaker dan gewoonlijk wilt u het initia-
tief  nemen  en  blaakt  u  van  zelfver-
trouwen. U kunt anderen heel goed het
gevoel geven dat u met hen naar het-
zelfde doel streeft, zodat zij graag be-
reid zijn met u samen te werken. Komt
het zover dat u uw standpunt moet ver-
dedigen, dan moet u niet lui achterover-
leunen  maar  uw  zaak  met  kracht  en
gloedvol    beargumenteren.    Anderen
zullen dat in u waarderen, zelfs waar zij
het niet met u eens zijn. U hebt geen
behoefte  om  u  door  onredelijke  uit-
vallen te handhaven.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
langdurend: "Overschaduwen" (14.10.11) 
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BpO18:15 BmD06:22 BqC01:31

Bafhe06:50 Bf09:28

Grillig gedrag

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
avond bent u naarstig op zoek naar een
soort  van  emotionele  opwinding,  die
zich   duidelijk   onderscheidt   van   de
dagelijkse   sleur.   Daarvoor   zoekt   u
waarschijnlijk  mensen  uit  die  anders
zijn dan die welke u gewoonlijk tegen-
komt. Of brengt u de dag juist in een
totaal    andere    omgeving    door.    En
hoewel  u  soms  een  beetje  impulsief
bent, doet afleiding u eerder voelen dat

u lééft dan dat u geneigd bent overhaast
of dom te handelen. Iets minder enerve-
rend  is  deze  kracht  heel  geschikt  om
veranderingen in uw eigen privé-leven
of uw huiselijke omstandigheden aan te
brengen.    Terwijl    anderen    kunnen
schrikken van uw grillige gedrag, horen
zulke veranderingen de situatie juist te
verbeteren en zullen ze door uw huisge-
noten geaccepteerd worden. Krijgt u te
maken met groepen mensen of met pu-
bliek, dan zult u pleiten voor verande-
ring en nieuw beleid.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 

Zaterdag 17 dec. 2011
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BqQ03:02

Gelijkmoedigheid

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen ervaart u een tijd van innerlijke
en uiterlijke berusting. U kunt rustig de
balans van uw leven opmaken zonder
geheel door de waan van de dag in be-
slag genomen te worden. Zelfs als uw
zaken niet gladjes verlopen, geeft deze
kracht u een adempauze. Voelde u zich
gemangeld, dan krijgt u nu ten minste
een korte gelegenheid het kalm aan te
doen. Als u het niet druk hebt, zult u
zich   zelfs   beter   voelen.   Momenteel
heeft u goede relaties met groepen en
vrienden.  U  voelt  de  behoeften  van
anderen goed aan zonder daarbij uw ei-
gen  streven  naar  vervulling  te  veron-
achtzamen.    Uit    onverwachte    hoek

kunnen  zich  nieuwe  kansen  voordoen
die uw leven op zijn minst een iets be-
tere  wending  kunnen  geven.  In  het
algemeen zal het goed voor u zijn om
naar buiten te treden en zoveel mogelijk
in contact met anderen te komen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Zondag 18 dec. 2011
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Een voortdurende dialoog

Deze   transit   betekent   een   krachtige
stimulans  voor  de  geest  en  voor  alle
contact en communicatie met uw mede-
mensen. U zult wellicht de hele dag met
anderen van gedachten moeten wisselen
en daaruit moet u precies kunnen con-
cluderen waar u staat en hoe men op u
reageert. Het is van het allergrootste be-
lang open te staan voor alles wat op u
afkomt. Bent u alleen maar met uzelf en
uw  eigen  positie  bezig  en  totaal  niet

meer in staat naar anderen te luisteren,
dan dreigt dit een dag vol onvruchtbare
onaangenaamheden     en     ruzies     te
worden. Bent u echter ontvankelijk, dan
kunt  u  vandaag  veel  leren.  Maakt  u
anderen  duidelijk  dat  uw  opvattingen
geen bedreiging voor hen betekenen en
dat  u  volledig  bereid  bent  met  hen
samen  te  werken,  dan  zal  men  zeker
naar u luisteren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 

Maandag 19 dec. 2011

okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012 feb. 2012

CH 6 01:17 BoQ06:33 BoA11:31

BmE20:29 BpN11:35

Intellectuele arbeid

Werkzaam gedurende meerdere maan-
den:  Het  is  een  uitstekende  tijd  voor
elke vorm van mentale arbeid. U hebt
een veel beter oog voor het detail dan
doorgaans   en   kiest   automatisch   de
juiste werkmethode. Wat u doet, wenst
u  zo  goed  mogelijk  te  doen  en  dat
maakt  dat  u  alles  uitstekend  voorbe-
reidt.  Deze  werkhouding  maakt  dat  u
over   het   algemeen   een   goede   ver-
standhouding  hebt  met  meerderen  en
collega's. Een uitstekende tijd om met
elkaar   aan   tafel   te   gaan   zitten   en
eventuele problemen te bespreken. Op

een ding moet u goed letten: wees voor-
zichtig met uw kritiek op anderen. Deze
transit verscherpt uw kritisch vermogen
en omdat u op het ogenblik minder last
hebt van uw eigen ego, zou u dat van
anderen ook wel eens wat minder voor-
zichtig  kunnen  behandelen.  Trap  de
mensen niet op hun ziel, zelfs niet als
het volgens u om de objectieve waar-
heid gaat.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
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Een goede investering

Vandaag  bent  u  zeer  gevoelig  voor
schoonheid  en  hebt  grote  waardering
voor  mooie  dingen.  Dit  is  een  goede
transit om kleren of kunstvoorwerpen te
kopen of om iets aan uw huis te doen. U
hebt een sterke behoefte de zinnen te
strelen, doch zonder tot excessen te ver-
vallen. Geeft u veel geld uit voor iets
wat u wilde hebben, dan bestaat er een
grote kans dat dit een goede investering

blijkt te zijn. U kunt vandaag het beste
dingen kopen die in waarde vermeer-
deren naarmate ze ouder worden, zoals
bijvoorbeeld juwelen of antiquiteiten. U
zult zich zeer aanhankelijk voelen, mis-
schien zelfs romantisch ten aanzien van
degenen van wie u houdt. Deze tijd is
uitermate geschikt om eventuele moei-
lijkheden met anderen glad te strijken.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 

Woensdag 21 dec. 2011
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Moederlijke instincten

Zwakke, kortdurende uitwerking: Deze
tijd is gunstig voor al uw contacten met
anderen, uw relaties zijn vol warmte en
medegevoel.  Vanmorgen  houdt  u  niet
van  oppervlakkige,  formele  contacten.
Liever schept u een persoonlijke band
met ieder die u ontmoet. Daarbij hebt u
een sterke behoefte mensen om wie u

geeft te beschermen en te verzorgen. De
manier  waarop  u  voor  anderen  zorgt
heeft iets moederlijks. Ook bent u erg
ontvankelijk  voor  de  emotionele  be-
hoeften  en  verlangens  van  anderen,
waardoor    u    die    heel    begripsvol
tegemoet  kunt  treden.  U  wilt  kunnen
voelen dat u tot een groep behoort waar
u zich momenteel thuis bij voelt. Daar-
bij kunt u gelukkig ook anderen het ge-
voel geven tot de uwen te behoren. Uw
gevoelens liggen zo dicht onder de op-
pervlakte van uw wezen dat u ze helder
kunt ervaren.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Donderdag 22 dec. 2011
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Een ernstige bui

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag zijn uw gevoelens en
emoties  veel  sterker,  en  tegelijkertijd
wordt   uw   sensitiviteit   gestimuleerd.
Alles wordt door u veel krachtiger dan
gewoonlijk beleefd, en u zult dat ge-
voel, en dat van anderen serieus moeten
nemen. Dat brengt u in een ernstige ge-
moedsgesteldheid en doet u de meest
diepgaande  en  intieme  ontmoetingen
met anderen zoeken. Seksuele relaties
kunnen er door verrijkt worden, omdat
deze invloed u dieper doet gaan dan het
niveau van de oppervlakkige communi-
catie die wellicht een wig dreef tussen u
en uw partner. Zo kunt u zich weer heel
voelen.  Algemeen  gesteld  vraagt  het

leven u het met enige passie en gevoel
tegemoet te treden. Kunt u dááraan be-
antwoorden,  dan  kan  dit  een  rijke  en
lonende  ervaring  worden  waardoor  u
veel  over  uw  gevoel  te  weten  kunt
komen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 

Vrijdag 23 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

CoB22:08 BoB09:37 BoG10:07

BoI13:48 BnN14:56 BH 6 02:39
BqE23:43

Meningen en vooroordelen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Eigenlijk  zou  u  deze  dag  moeten  ge-
bruiken om uit te zoeken hoe u gevoels-
matig tegenover de dingen staat. Mis-
schien is dat geen onverdeeld plezierig
proces,  maar  zo  erg  is  het  toch  ook
weer niet. Uw gedachten worden vol-
ledig door uw gevoelens beheerst en uw
reacties  op  anderen  zijn  zo  gekleurd
door onbewuste dwangmatigheden dat
u daar moeilijkheden door kunt krijgen.
Het is onmogelijk ons te bevrijden van
alle vooroordelen, maar we kunnen daar
altijd een begin mee maken en dit is
daar  het  juiste  moment  voor.  Omdat
vrouwen vaak het doelwit zijn van onze
onbewuste projecties (of u nu man of
vrouw bent) wordt deze transit dikwijls

geassocieerd met verschil van mening
met  vrouwen.  Iedereen  die  ertoe  bij-
draagt  dat  onbewuste  gedragspatronen
worden  geactiveerd,  kan  u  vandaag
moeilijkheden bezorgen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Uitstel" (24.12.11) 

 p. 195   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Zaterdag 24 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

CoG05:07 BoT05:34 BnC11:47

BpD16:20 <2°34j23:37

<Nieuwe Maan

Bafhi17:06

Bj19:17

Uitstel

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Een  goede  transit  voor  zware  geeste-
lijke arbeid en voor alles waarbij men
gedisciplineerd  moet  denken.  U  bent
zeer  kritisch  en  legt  hoge  maatstaven
aan. U vindt het echter moeilijk u met
anderen te verstaan: of u wordt niet be-
grepen, of u komt veel negatiever over
dan in uw bedoeling lag. Geen goede
dag  voor  belangrijke  zakelijke  onder-
handelingen  en  transacties:  of  er  is
sprake van uitstel, of van misverstand.

U bent niet in staat een goede indruk te
maken, stel persoonlijke contacten een
paar   dagen   uit.   Uw   vermogen   tot
praktisch denken is een van de positieve
effecten van deze transit zolang dat niet
omslaat in bekrompenheid en een totaal
gebrek aan visie.

langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Meningen en vooroordelen" (23.12.11) 
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BpI16:03 BqF18:05 BpO03:39

Zuinig en zorgvuldig

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
daag de hele dag kunt u zich nogal in de
steek gelaten voelen, alleen met uw ge-
dachten en gevoelens. U bent niet echt
in een slecht humeur of gedeprimeerd;
u wilt enkel alles rustig kunnen over-
denken.  Waarschijnlijk  bent  u  niet  in
een  stemming  voor  frivole  zaken.  U
verkiest  het  gezelschap  van  serieuze
mensen, zo die er zijn, en u wilt dat het
gesprek  over  echt  belangrijke  zaken
gaat.  Misschien  wilt  u  in  deze  tijd
iemand die u om zijn brede blik res-
pecteert om raad vragen. Uw emotio-
nele behoeften en gevoel voor rechten
en  plichten  zijn  met  elkaar  in  even-

wicht. U bent zich heel bewust van uw
gevoelens, maar u laat zich niet door
hen domineren. U gaat bij alles wat u
aanpakt zuinig en zorgvuldig te werk. U
zult   niet   gauw   een   bepaalde   taak
hoeven overdoen, noch zal iemand an-
ders uw rommel hoeven op te ruimen.
langdurend: "Duistere problemen" (zie 11.2.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Een uitdagende toon" (4.11.11) 
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Maandag 26 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

CnN19:31 CoI05:17 BnJ14:26

BH 8 23:57 BqT08:24 BoE02:19

Bafhj19:06 Bk22:44

Lastige vragen

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Dit is een geschikte tijd voor kritische,
provocerende en lastige vragen.  Waar
zijn  de  afwijzingen  in  de  loop  van
iemands leven en de littekens op zijn
ziel  eigenlijk  voor  nodig?   Bestaat  er
zoiets  als  'zinloos  lijden'?   Eigenlijk
komen deze vragen voort uit het onder-
zoek naar de betekenis van iemands ei-
gen lijden en pijn, of dat van anderen.
Een ieder moet die voor zichzelf ont-
dekken,  omdat  het  leven  zelf  ons  er
keer op keer mee confronteert.  Inzicht
in oude psychologische wonden is even

lastig  te  verkrijgen  door  prikkelende
vragen  als  door  serieuze  bespiegelin-
gen.  Het is natuurlijk en noodzakelijk
dat uw verstand daartegen in opstand
komt.  U zult uzelf die vragen moeten
stellen,  want  ze  kunnen  anderen  wel-
licht kwetsen of in verlegenheid bren-
gen.

langdurend: "Een mistige dag" (zie 12.11.11) 
langdurend: "Hechte relaties" (29.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Dinsdag 27 dec. 2011
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Ontdekkingen doen

Deze transit is uitermate geschikt om
iets  nieuws  te  beginnen,  om  ontdek-
kingen te doen over uzelf en uw om-
geving. Er is vandaag een element van
opwinding in uw leven. Maak hier ge-
bruik  van  door  dingen  over  uzelf  te
weten  te  komen  op  een  manier  die
meestal niet mogelijk is. Uw waarne-

mingsvermogen is zo scherp, dat u in
staat bent veranderingen aan te brengen
in het volledig besef van de relatie die
er tussen de verschillende facetten van
uw leven bestaat. Dit aspect is zeer ge-
schikt voor het bestuderen van alles wat
een wezenlijke bijdrage kan leveren om
de verborgenheden van het heelal bloot
te   leggen:   natuurwetenschappen   en
techniek,  astrologie  of  andere  occulte
wetenschappen. U wenst uw kennis te
verdiepen en hoe opwindender de stu-
die is, hoe meer u er zich op zult toeleg-
gen.

langdurend: "Hechte relaties" (zie 29.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Lastige vragen" (13.11.11) 
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Woensdag 28 dec. 2011
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Enthousiasme

Zwakke, kortdurende uitwerking: Van-
morgen staat u stevig in uw schoenen
en zonodig kunt u zich op een duide-
lijke manier laten gelden. U voelt zich
wellicht sterker en zekerder dan anders,
wat zich uit in het leggen van gevoels-
matige contacten met anderen, waartoe
u het initiatief neemt. U bent heel direct
en  krachtig  in  uw  optreden  zonder
agressief te zijn, hetgeen anderen zeer
in u zullen waarderen. Het is een heel
geschikte tijd om als leider van groepen
mensen op te treden. U voelt goed aan
wat gedaan moet worden en u kunt uw
belang en dat van de groep goed met
elkaar verenigen door de groep van uw
standpunt te overtuigen. In gesprekken
met anderen straalt u enthousiasme uit,
waardoor het lijkt of u direct tot actie

kunt overgaan. De tijd is gunstig voor
het   opzetten   van   nieuwe   projecten,
waarbij u echter wel moet bedenken dat
deze invloed van korte duur is en dat hij
niet lang uitwerkt.
langdurend: "Hechte relaties" (zie 29.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 

Donderdag 29 dec. 2011

nov. 2011 dec. 2011 jan. 2012

GqD BqO14:38 BnD01:58

BnB23:45 B`12:52 Bafhk03:01

Bl05:15

Hechte relaties ***

Werkzaam gedurende meerdere weken:
Uw relaties zijn in deze periode voor u
van groot praktisch nut. U ziet de nood-
zaak van samenwerking in en bent be-
reid  aan  de  behoeften  van  anderen
tegemoet te komen zolang zij hetzelfde
doen ten aanzien van u. U bent op het

ogenblik niet bepaald idealistisch inge-
steld.

Dit aspect wordt het beste verwoord in
beroeps- en zakelijke contacten. Beide
partijen weten heel goed wat men van
elkaar mag en kan verwachten en beide
zijn bereid de tot stand gekomen over-
eenkomsten  na  te  leven.  Zijn  er  ver-
schillen van mening, dan zult u trachten
die  ongedaan  te  maken.  Er  is  geen
sprake van dat u rustig achteroverleunt
in de verwachting dat alles wel vanzelf
goed zal komen.

Begint u in deze periode aan een seksu-
ele relatie, dan is er kans op groot leef-
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tijdsverschil.  De  oudere  neemt  de  rol
van vader-leermeester op zich: u kunt
daarbij  zowel  leermeester  als  leerling
zijn.  Ook  zonder  leeftijdsverschil  kan
deze rolverdeling blijven bestaan.

Deze transit stelt u in de gelegenheid
minitieuze  en  gedetailleerde  creatieve
projecten  uit  te  werken  waarbij  inge-
wikkelde technieken worden toegepast.
Alles wat op dit gebied uit uw handen
komt,  is  bedoeld  om  praktisch  nut  te
hebben.

Al uw relaties worden gekenmerkt door
een    zekere    stabiliteit.    Uiteindelijk
zullen  deze  alleen  maar  een  overle-
vingskans blijken te hebben, indien ze
aan de werkelijke noden en behoeften
van de betrokkenen tegemoetkomen. U
bent zich daar op dit ogenblik terdege
van bewust en daarmee is het nu de tijd
uw relaties onder de loep te nemen. Hoe
hechter deze nu zijn, hoe groter de kans
dat ze een crisis kunnen doorstaan.

Vrijdag 30 dec. 2011
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Bafhl19:07

Warmte en genegenheid

Zwakke,  kortdurende  uitwerking:  He-
laas duurt deze invloed maar kort, want
hij geeft u zo'n heerlijk gevoel van wel-
bevinden. Vanmorgen bent u warm en
vriendelijk naar de mensen om u heen,
en  wilt  graag  iedereen  die  het  nodig
heeft   emotionele   en   materiele   hulp
bieden.  U  bent  edelmoedig  en  geeft
graag. Mensen zullen zich aan u kunnen

warmen, en u krijgt terug wat u anderen
schenkt, zoals warmte en genegenheid.
Daardoor trekt u waarschijnlijk dan ook
echt  gelukkige  en  positief  ingestelde
mensen   aan   met   wie   u   een   heel
plezierige tijd kunt hebben. Dat komt
niet door een simpele kijk op de werke-
lijkheid waardoor u de zorgen en het
leed in de wereld over het hoofd ziet,
maar  door  een  hecht  gevoel  van  ver-
bondenheid eenheid met anderen. U be-
seft dat u door anderen te helpen ook
uzelf een dienst bewijst. Op een ander
vlak wijst deze kracht op betrokkenheid
bij het algemeen belang.
langdurend: "Hechte relaties" (zie 29.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
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Excessen

Meestal een prettig aspect: u voelt zich
goed en geniet van het gezelschap van
anderen. Een uitstekende dag om iets te
doen wat u werkelijk prettig vindt; ten-
minste als er geen dringend werk op u
ligt  te  wachten.  Waarschijnlijk  ont-
breekt het u aan zelfdiscipline: u hebt
misschien wel de neiging alles te doen
wat helemaal niet goed voor u is. Wees
voorzichtig met het doen van inkopen.

Koop niets wat niet strikt noodzakelijk
is, tenzij u natuurlijk zwemt in het geld.
Er  bestaat  neiging  tot  het  kopen  van
dure  dingen,  vooral  sieraden,  mooie
kleren  en  kunstvoorwerpen.  Weet  u
echter voldoende zelftucht op te bren-
gen, dan kunt u vandaag enige uitste-
kende investeringen doen. Handel niet
impulsief:   hoewel   uw   verstand   wel
juiste beslissingen weet te nemen, zal
uw gevoel u tot excessen verleiden.

langdurend: "Hechte relaties" (zie 29.12.11) 
langdurend: "Duistere problemen" (11.2.11) 
langdurend: "Een standpunt innemen" (19.11.11) 

Zondag 1 jan. 2012
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Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 200 

JANUARI 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

Z 1 6 4113 10j12'11 29h14 19i50 23h34 18j22 26l33 16g40 26l58 26k44 5j20 2j18 2j46 27k37

Z 2 6 45 9 11°13'21 12i39 20° 9 24°32 19° 9 26°41 16°42 26°59 26°46 5°22 2°15 2°46 27°40
M 3 6 49 6 12°14'32 25°51 20°35 25°30 19°55 26°49 16°45 27° 0 26°48 5°24 2°12 2°47 27°43
D 4 6 53 3 13°15'43 8j49 21° 8 26°29 20°42 26°58 16°47 27° 2 26°49 5°26 2° 9 2°R47 27°47
W 5 6 5659 14°16'54 21°34 21°46 27°28 21°28 27° 6 16°49 27° 3 26°51 5°28 2° 6 2°46 27°50
D 6 7 056 15°18'04 4k 5 22°30 28°28 22°15 27°15 16°52 27° 5 26°53 5°31 2° 3 2°45 27°53
V 7 7 452 16°19'15 16°24 23°19 29°28 23° 2 27°24 16°54 27° 6 26°55 5°33 1°59 2°43 27°56
Z 8 7 849 17°20'25 28°31 24°12 0i29 23°48 27°33 16°56 27° 8 26°57 5°35 1°56 2°41 28° 0

Z 9 7 1245 18°21'35 10l30 25° 9 1°30 24°35 27°42 16°58 27°10 26°58 5°37 1°53 2°38 28° 3
M10 7 1642 19°22'44 22°24 26° 9 2°32 25°22 27°51 16°59 27°11 27° 0 5°39 1°50 2°36 28° 7
D11 7 2038 20°23'53 4a15 27°12 3°33 26° 8 28° 1 17° 1 27°13 27° 2 5°41 1°47 2°35 28°10
W12 7 2435 21°25'01 16° 9 28°18 4°36 26°55 28°10 17° 3 27°15 27° 4 5°43 1°44 2°D34 28°13
D13 7 2831 22°26'09 28°10 29°27 5°38 27°42 28°20 17° 4 27°17 27° 6 5°45 1°40 2°34 28°17
V14 7 3228 23°27'16 10b24 0j37 6°41 28°29 28°30 17° 6 27°19 27° 8 5°48 1°37 2°35 28°20
Z 15 7 3625 24°28'23 22°53 1°50 7°44 29°16 28°40 17° 7 27°20 27°10 5°50 1°34 2°36 28°24

Z 16 7 4021 25°29'29 5c44 3° 4 8°48 0k 3 28°50 17° 8 27°22 27°12 5°52 1°31 2°38 28°28
M17 7 4418 26°30'34 18°57 4°20 9°52 0°49 29° 0 17° 9 27°24 27°14 5°54 1°28 2°39 28°31
D18 7 4814 27°31'39 2d36 5°37 10°56 1°36 29°10 17°10 27°27 27°16 5°56 1°24 2°R40 28°35
W19 7 5211 28°32'43 16°39 6°56 12° 0 2°23 29°20 17°11 27°29 27°18 5°58 1°21 2°39 28°39
D20 7 56 7 29°33'47 1e 3 8°16 13° 5 3°10 29°31 17°11 27°31 27°20 6° 0 1°18 2°37 28°42
V21 8 0 4 0k34'49 15°43 9°37 14°10 3°57 29°42 17°12 27°33 27°22 6° 2 1°15 2°34 28°46
Z 22 8 4 1 1°35'52 0f31 10°59 15°15 4°44 29°52 17°13 27°35 27°24 6° 4 1°12 2°29 28°50

Z 23 8 757 2°36'53 15°19 12°22 16°20 5°31 0a 3 17°13 27°37 27°26 6° 6 1° 9 2°25 28°54
M24 8 1154 3°37'54 0g 1 13°47 17°26 6°19 0°14 17°13 27°40 27°29 6° 8 1° 5 2°21 28°57
D25 8 1550 4°38'55 14°29 15°12 18°32 7° 6 0°25 17°14 27°42 27°31 6°10 1° 2 2°18 29° 1
W26 8 1947 5°39'55 28°41 16°38 19°38 7°53 0°36 17°R14 27°44 27°33 6°12 0°59 2°16 29° 5
D27 8 2343 6°40'55 12h34 18° 4 20°45 8°40 0°47 17°14 27°47 27°35 6°14 0°56 2°D16 29° 9
V28 8 2740 7°41'54 26° 9 19°32 21°51 9°27 0°59 17°13 27°49 27°37 6°16 0°53 2°17 29°13
Z 29 8 3136 8°42'53 9i26 21° 0 22°58 10°14 1°10 17°13 27°52 27°39 6°17 0°50 2°19 29°17

Z 30 8 3533 9°43'51 22°28 22°30 24° 5 11° 2 1°22 17°13 27°54 27°41 6°19 0°46 2°20 29°21
M31 8 3930 10k44'48 5j17 24j 0 25i12 11k49 1a33 17g12 27l57 27k44 6j21 0j43 2°R21 29k25

FEBRUARI 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

D 1 8 4326 11k45'44 17j53 25j30 26i20 12k36 1a45 17°R12 27l59 27k46 6j23 0j40 2°R20 29k29
W 2 8 4723 12°46'40 0k20 27° 2 27°27 13°23 1°57 17g11 28° 2 27°48 6°25 0°37 2j16 29°33
D 3 8 5119 13°47'34 12°37 28°34 28°35 14°11 2° 9 17°10 28° 5 27°50 6°27 0°34 2°11 29°37
V 4 8 5516 14°48'28 24°46 0k 7 29°43 14°58 2°21 17° 9 28° 7 27°53 6°29 0°30 2° 3 29°41
Z 5 8 5912 15°49'20 6l48 1°40 0j51 15°45 2°33 17° 9 28°10 27°55 6°30 0°27 1°55 29°45

Z 6 9 3 9 16°50'11 18°45 3°14 1°59 16°33 2°45 17° 7 28°13 27°57 6°32 0°24 1°46 29°49
M 7 9 7 5 17°51'00 0a37 4°50 3° 8 17°20 2°58 17° 6 28°16 27°59 6°34 0°21 1°37 29°53
D 8 9 11 2 18°51'48 12°28 6°25 4°16 18° 7 3°10 17° 5 28°18 28° 2 6°35 0°18 1°30 29°57
W 9 9 1459 19°52'35 24°20 8° 2 5°25 18°55 3°22 17° 3 28°21 28° 4 6°37 0°15 1°24 0l 1
D10 9 1855 20°53'21 6b19 9°39 6°34 19°42 3°35 17° 2 28°24 28° 6 6°39 0°11 1°21 0° 5
V11 9 2252 21°54'04 18°28 11°18 7°43 20°29 3°47 17° 0 28°27 28° 8 6°41 0° 8 1°D19 0° 9
Z 12 9 2648 22°54'47 0c52 12°57 8°52 21°17 4° 0 16°59 28°30 28°11 6°42 0° 5 1°19 0°13

Z 13 9 3045 23°55'27 13°36 14°36 10° 1 22° 4 4°13 16°57 28°33 28°13 6°44 0° 2 1°20 0°17
M14 9 3441 24°56'06 26°45 16°17 11°10 22°51 4°26 16°55 28°36 28°15 6°45 29i59 1°R21 0°21
D15 9 3838 25°56'44 10d22 17°59 12°19 23°39 4°39 16°53 28°39 28°17 6°47 29°56 1°21 0°25
W16 9 4234 26°57'19 24°27 19°41 13°29 24°26 4°51 16°51 28°42 28°20 6°48 29°52 1°19 0°29
D17 9 4631 27°57'53 9e 0 21°24 14°38 25°13 5° 4 16°49 28°45 28°22 6°50 29°49 1°14 0°33
V18 9 5028 28°58'25 23°55 23° 8 15°48 26° 1 5°18 16°46 28°48 28°24 6°52 29°46 1° 7 0°37
Z 19 9 5424 29°58'56 9f 5 24°53 16°58 26°48 5°31 16°44 28°51 28°27 6°53 29°43 0°58 0°42

Z 20 9 5821 0l59'25 24°18 26°39 18° 8 27°36 5°44 16°42 28°54 28°29 6°54 29°40 0°49 0°46
M21 10 217 1°59'53 9g25 28°26 19°18 28°23 5°57 16°39 28°57 28°31 6°56 29°36 0°40 0°50
D22 10 614 3° 0'20 24°15 0l14 20°28 29°10 6°10 16°36 29° 0 28°33 6°57 29°33 0°33 0°54
W23 10 1010 4° 0'45 8h42 2° 3 21°38 29°58 6°24 16°34 29° 4 28°36 6°59 29°30 0°28 0°58
D24 10 14 7 5° 1'08 22°43 3°52 22°49 0l45 6°37 16°31 29° 7 28°38 7° 0 29°27 0°25 1° 2
V25 10 18 3 6° 1'31 6i19 5°43 23°59 1°33 6°51 16°28 29°10 28°40 7° 1 29°24 0°D24 1° 6
Z 26 10 22 0 7° 1'52 19°31 7°34 25° 9 2°20 7° 4 16°25 29°13 28°42 7° 3 29°21 0°25 1°10

Z 27 10 2557 8° 2'12 2j22 9°27 26°20 3° 7 7°18 16°22 29°17 28°45 7° 4 29°17 0°R25 1°14
M28 10 2953 9l 2'30 14j57 11l20 27j31 3l55 7a32 16g19 29l20 28k47 7j 5 29i14 0j24 1l18
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MAART 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

D 1 10 3350 10l 2'47 27j19 13l13 28j41 4l42 7a45 16°R15 29l23 28k49 7j 6 29i11 0°R21 1l22
W 2 10 3746 11° 3'02 9k32 15° 8 29°52 5°30 7°59 16g12 29°26 28°51 7° 8 29° 8 0j15 1°27
D 3 10 4143 12° 3'16 21°37 17° 3 1k 3 6°17 8°13 16° 9 29°30 28°54 7° 9 29° 5 0° 6 1°31
V 4 10 4539 13° 3'27 3l36 18°58 2°14 7° 4 8°27 16° 5 29°33 28°56 7°10 29° 1 29i54 1°35
Z 5 10 4936 14° 3'37 15°32 20°54 3°25 7°52 8°40 16° 2 29°36 28°58 7°11 28°58 29°40 1°39

Z 6 10 5332 15° 3'46 27°25 22°50 4°36 8°39 8°54 15°58 29°40 29° 0 7°12 28°55 29°26 1°43
M 7 10 5729 16° 3'52 9a17 24°45 5°47 9°26 9° 8 15°54 29°43 29° 3 7°13 28°52 29°12 1°47
D 8 11 125 17° 3'56 21° 9 26°41 6°58 10°14 9°22 15°51 29°46 29° 5 7°14 28°49 29° 0 1°51
W 9 11 522 18° 3'58 3b 3 28°36 8° 9 11° 1 9°36 15°47 29°50 29° 7 7°15 28°46 28°50 1°55
D10 11 919 19° 3'59 15° 3 0a29 9°21 11°48 9°50 15°43 29°53 29° 9 7°16 28°42 28°42 1°59
V11 11 1315 20° 3'57 27°11 2°22 10°32 12°35 10° 4 15°39 29°56 29°11 7°17 28°39 28°38 2° 3
Z 12 11 1712 21° 3'53 9c32 4°13 11°43 13°23 10°19 15°35 0a 0 29°13 7°18 28°36 28°36 2° 6

Z 13 11 21 8 22° 3'47 22°11 6° 1 12°55 14°10 10°33 15°31 0° 3 29°16 7°19 28°33 28°36 2°10
M14 11 25 5 23° 3'38 5d13 7°48 14° 6 14°57 10°47 15°27 0° 7 29°18 7°20 28°30 28°36 2°14
D15 11 29 1 24° 3'28 18°40 9°31 15°18 15°44 11° 1 15°23 0°10 29°20 7°20 28°27 28°35 2°18
W16 11 3258 25° 3'15 2e38 11°10 16°29 16°32 11°15 15°19 0°14 29°22 7°21 28°23 28°32 2°22
D17 11 3654 26° 3'00 17° 4 12°46 17°41 17°19 11°30 15°14 0°17 29°24 7°22 28°20 28°26 2°26
V18 11 4051 27° 2'42 1f57 14°17 18°53 18° 6 11°44 15°10 0°20 29°26 7°23 28°17 28°18 2°30
Z 19 11 4448 28° 2'23 17°10 15°43 20° 4 18°53 11°58 15° 6 0°24 29°28 7°23 28°14 28° 8 2°33

Z 20 11 4844 29° 2'01 2g32 17° 4 21°16 19°40 12°13 15° 1 0°27 29°30 7°24 28°11 27°56 2°37
M21 11 5241 0a 1'38 17°51 18°19 22°28 20°27 12°27 14°57 0°31 29°32 7°25 28° 7 27°45 2°41
D22 11 5637 1° 1'12 2h57 19°27 23°40 21°14 12°41 14°53 0°34 29°34 7°25 28° 4 27°36 2°45
W23 12 034 2° 0'45 17°39 20°29 24°52 22° 1 12°56 14°48 0°37 29°36 7°26 28° 1 27°29 2°48
D24 12 430 3° 0'16 1i54 21°24 26° 3 22°48 13°10 14°44 0°41 29°38 7°26 27°58 27°25 2°52
V25 12 827 3°59'45 15°39 22°12 27°15 23°35 13°25 14°39 0°44 29°40 7°27 27°55 27°23 2°56
Z 26 12 1223 4°59'13 28°56 22°52 28°27 24°22 13°39 14°35 0°48 29°42 7°27 27°52 27°23 2°59

Z 27 12 1620 5°58'39 11j49 23°25 29°39 25° 9 13°53 14°30 0°51 29°44 7°28 27°48 27°23 3° 3
M28 12 2017 6°58'03 24°21 23°51 0l51 25°56 14° 8 14°25 0°55 29°46 7°28 27°45 27°22 3° 6
D29 12 2413 7°57'25 6k37 24° 8 2° 3 26°43 14°22 14°21 0°58 29°48 7°28 27°42 27°19 3°10
W30 12 2810 8°56'45 18°43 24°19 3°16 27°30 14°37 14°16 1° 1 29°50 7°29 27°39 27°13 3°13
D31 12 32 6 9a56'04 0l41 24°R21 4l28 28l17 14a51 14g11 1a 5 29k52 7j29 27i36 27i 5 3l17

APRIL 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

V 1 12 36 3 10a55'20 12l34 24°R17 5l40 29l 4 15a 6 14°R 7 1a 8 29k54 7j29 27i33 26°R53 3l20
Z 2 12 3959 11°54'35 24°26 24a 5 6°52 29°51 15°20 14g 2 1°12 29°55 7°30 27°29 26i40 3°24

Z 3 12 4356 12°53'48 6a18 23°47 8° 4 0a37 15°35 13°57 1°15 29°57 7°30 27°26 26°26 3°27
M 4 12 4752 13°52'58 18°11 23°23 9°17 1°24 15°49 13°53 1°18 29°59 7°30 27°23 26°13 3°30
D 5 12 5149 14°52'07 0b 7 22°53 10°29 2°11 16° 4 13°48 1°22 0l 1 7°30 27°20 26° 1 3°34
W 6 12 5546 15°51'14 12° 7 22°19 11°41 2°57 16°18 13°43 1°25 0° 2 7°30 27°17 25°51 3°37
D 7 12 5942 16°50'18 24°14 21°40 12°53 3°44 16°33 13°39 1°28 0° 4 7°30 27°13 25°44 3°40
V 8 13 339 17°49'20 6c28 20°58 14° 6 4°31 16°48 13°34 1°32 0° 6 7°30 27°10 25°40 3°44
Z 9 13 735 18°48'21 18°54 20°14 15°18 5°17 17° 2 13°30 1°35 0° 8 7°R30 27° 7 25°38 3°47

Z 10 13 1132 19°47'18 1d35 19°28 16°30 6° 4 17°17 13°25 1°38 0° 9 7°30 27° 4 25°D38 3°50
M11 13 1528 20°46'14 14°35 18°42 17°43 6°50 17°31 13°20 1°42 0°11 7°30 27° 1 25°R38 3°53
D12 13 1925 21°45'07 27°57 17°56 18°55 7°37 17°46 13°16 1°45 0°12 7°30 26°58 25°38 3°56
W13 13 2321 22°43'58 11e44 17°11 20° 8 8°23 18° 0 13°11 1°48 0°14 7°30 26°54 25°37 3°59
D14 13 2718 23°42'47 25°58 16°27 21°20 9°10 18°14 13° 7 1°51 0°16 7°30 26°51 25°33 4° 2
V15 13 3115 24°41'33 10f37 15°47 22°33 9°56 18°29 13° 2 1°55 0°17 7°30 26°48 25°27 4° 5
Z 16 13 3511 25°40'17 25°36 15°10 23°45 10°42 18°43 12°58 1°58 0°19 7°30 26°45 25°19 4° 8

Z 17 13 39 8 26°38'59 10g47 14°36 24°57 11°29 18°58 12°53 2° 1 0°20 7°30 26°42 25°10 4°11
M18 13 43 4 27°37'39 26° 1 14° 7 26°10 12°15 19°12 12°49 2° 4 0°21 7°29 26°38 25° 2 4°13
D19 13 47 1 28°36'17 11h 5 13°43 27°22 13° 1 19°27 12°44 2° 7 0°23 7°29 26°35 24°54 4°16
W20 13 5057 29°34'53 25°52 13°23 28°35 13°47 19°41 12°40 2°11 0°24 7°29 26°32 24°49 4°19
D21 13 5454 0b33'27 10i14 13° 8 29°48 14°33 19°55 12°35 2°14 0°26 7°28 26°29 24°46 4°22
V22 13 5850 1°32'00 24° 8 12°58 1a 0 15°19 20°10 12°31 2°17 0°27 7°28 26°26 24°D45 4°24
Z 23 14 247 2°30'31 7j33 12°D54 2°13 16° 5 20°24 12°27 2°20 0°28 7°28 26°23 24°46 4°27

Z 24 14 643 3°29'00 20°32 12°54 3°25 16°51 20°38 12°23 2°23 0°30 7°27 26°19 24°47 4°29
M25 14 1040 4°27'28 3k 8 12°59 4°38 17°37 20°53 12°19 2°26 0°31 7°27 26°16 24°R47 4°32
D26 14 1437 5°25'54 15°26 13°10 5°51 18°23 21° 7 12°14 2°29 0°32 7°26 26°13 24°47 4°34
W27 14 1833 6°24'19 27°31 13°25 7° 3 19° 9 21°21 12°10 2°32 0°33 7°26 26°10 24°44 4°37
D28 14 2230 7°22'42 9l28 13°45 8°16 19°55 21°36 12° 6 2°35 0°34 7°25 26° 7 24°40 4°39
V29 14 2626 8°21'03 21°20 14° 9 9°29 20°41 21°50 12° 2 2°38 0°36 7°25 26° 4 24°34 4°41
Z 30 14 3023 9b19'23 3a11 14a37 10a41 21a27 22a 4 11g59 2a41 0l37 7j24 26i 0 24i26 4l43

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 202 

MEI 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

Z 1 14 3419 10b17'40 15a 4 15a10 11a54 22a12 22a18 11°R55 2a44 0l38 7°R23 25i57 24°R17 4l46
M 2 14 3816 11°15'57 27° 1 15°47 13° 7 22°58 22°32 11g51 2°47 0°39 7j23 25°54 24i 9 4°48
D 3 14 4212 12°14'11 9b 3 16°27 14°19 23°44 22°46 11°47 2°49 0°40 7°22 25°51 24° 2 4°50
W 4 14 46 9 13°12'24 21°13 17°11 15°32 24°29 23° 0 11°44 2°52 0°41 7°21 25°48 23°56 4°52
D 5 14 50 6 14°10'36 3c32 17°59 16°45 25°15 23°14 11°40 2°55 0°42 7°21 25°44 23°52 4°54
V 6 14 54 2 15° 8'45 16° 0 18°50 17°58 26° 0 23°28 11°37 2°58 0°43 7°20 25°41 23°50 4°56
Z 7 14 5759 16° 6'53 28°39 19°44 19°10 26°46 23°42 11°33 3° 1 0°44 7°19 25°38 23°D50 4°58

Z 8 15 155 17° 4'59 11d32 20°42 20°23 27°31 23°56 11°30 3° 3 0°44 7°18 25°35 23°51 5° 0
M 9 15 552 18° 3'03 24°40 21°42 21°36 28°16 24°10 11°26 3° 6 0°45 7°17 25°32 23°52 5° 1
D10 15 948 19° 1'05 8e 6 22°46 22°49 29° 1 24°24 11°23 3° 9 0°46 7°16 25°29 23°54 5° 3
W11 15 1345 19°59'05 21°51 23°52 24° 1 29°47 24°38 11°20 3°11 0°47 7°16 25°25 23°R54 5° 5
D12 15 1741 20°57'03 5f55 25° 1 25°14 0b32 24°51 11°17 3°14 0°48 7°15 25°22 23°53 5° 7
V13 15 2138 21°54'59 20°18 26°12 26°27 1°17 25° 5 11°14 3°16 0°48 7°14 25°19 23°51 5° 8
Z 14 15 2535 22°52'53 4g57 27°27 27°40 2° 2 25°19 11°11 3°19 0°49 7°13 25°16 23°48 5°10

Z 15 15 2931 23°50'46 19°46 28°43 28°53 2°47 25°32 11° 8 3°21 0°50 7°12 25°13 23°43 5°11
M16 15 3328 24°48'37 4h38 0b 2 0b 5 3°32 25°46 11° 6 3°24 0°50 7°11 25°10 23°39 5°12
D17 15 3724 25°46'26 19°25 1°24 1°18 4°17 25°59 11° 3 3°26 0°51 7°10 25° 6 23°36 5°14
W18 15 4121 26°44'14 4i 0 2°48 2°31 5° 2 26°13 11° 0 3°28 0°51 7° 9 25° 3 23°34 5°15
D19 15 4517 27°42'01 18°16 4°14 3°44 5°47 26°26 10°58 3°31 0°52 7° 8 25° 0 23°D32 5°16
V20 15 4914 28°39'46 2j 8 5°43 4°57 6°31 26°40 10°56 3°33 0°52 7° 6 24°57 23°33 5°18
Z 21 15 5310 29°37'30 15°36 7°14 6°10 7°16 26°53 10°53 3°35 0°53 7° 5 24°54 23°34 5°19

Z 22 15 57 7 0c35'13 28°39 8°47 7°23 8° 1 27° 6 10°51 3°38 0°53 7° 4 24°50 23°35 5°20
M23 16 1 4 1°32'55 11k20 10°22 8°35 8°45 27°19 10°49 3°40 0°54 7° 3 24°47 23°37 5°21
D24 16 5 0 2°30'36 23°42 12° 0 9°48 9°30 27°32 10°47 3°42 0°54 7° 2 24°44 23°38 5°22
W25 16 857 3°28'15 5l51 13°40 11° 1 10°14 27°46 10°45 3°44 0°54 7° 1 24°41 23°R38 5°23
D26 16 1253 4°25'54 17°49 15°22 12°14 10°59 27°59 10°43 3°46 0°55 7° 0 24°38 23°37 5°23
V27 16 1650 5°23'32 29°42 17° 7 13°27 11°43 28°12 10°41 3°48 0°55 6°58 24°35 23°36 5°24
Z 28 16 2046 6°21'08 11a34 18°53 14°40 12°28 28°24 10°40 3°50 0°55 6°57 24°31 23°34 5°25

Z 29 16 2443 7°18'44 23°29 20°42 15°53 13°12 28°37 10°38 3°52 0°55 6°56 24°28 23°31 5°26
M30 16 2839 8°16'19 5b31 22°33 17° 6 13°56 28°50 10°37 3°54 0°55 6°54 24°25 23°29 5°26
D31 16 3236 9c13'53 17b41 24b27 18b19 14b40 29a 3 10g35 3a56 0l55 6j53 24i22 23i27 5l27

JUNI 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

W 1 16 3633 10c11'26 0c 2 26b22 19b32 15b25 29a15 10°R34 3a58 0l56 6°R52 24i19 23°R25 5l27
D 2 16 4029 11° 8'58 12°35 28°20 20°45 16° 9 29°28 10g33 3°59 0°56 6j51 24°16 23i24 5°28
V 3 16 4426 12° 6'28 25°22 0c20 21°58 16°53 29°40 10°32 4° 1 0°R56 6°49 24°12 23°D24 5°28
Z 4 16 4822 13° 3'58 8d22 2°22 23°11 17°37 29°53 10°31 4° 3 0°56 6°48 24° 9 23°25 5°28

Z 5 16 5219 14° 1'27 21°35 4°25 24°24 18°20 0b 5 10°30 4° 5 0°56 6°46 24° 6 23°25 5°29
M 6 16 5615 14°58'55 5e 2 6°31 25°37 19° 4 0°17 10°29 4° 6 0°56 6°45 24° 3 23°26 5°29
D 7 17 012 15°56'21 18°43 8°38 26°50 19°48 0°30 10°29 4° 8 0°55 6°44 24° 0 23°27 5°29
W 8 17 4 9 16°53'46 2f35 10°46 28° 3 20°32 0°42 10°28 4° 9 0°55 6°42 23°56 23°27 5°29
D 9 17 8 5 17°51'10 16°39 12°56 29°16 21°16 0°54 10°28 4°11 0°55 6°41 23°53 23°R27 5°R29
V10 17 12 2 18°48'33 0g53 15° 6 0c29 21°59 1° 6 10°27 4°12 0°55 6°39 23°50 23°27 5°29
Z 11 17 1558 19°45'54 15°15 17°18 1°42 22°43 1°18 10°27 4°14 0°55 6°38 23°47 23°27 5°29

Z 12 17 1955 20°43'15 29°40 19°29 2°55 23°26 1°29 10°27 4°15 0°54 6°37 23°44 23°27 5°29
M13 17 2351 21°40'35 14h 5 21°41 4° 9 24°10 1°41 10°D27 4°16 0°54 6°35 23°41 23°26 5°29
D14 17 2748 22°37'53 28°26 23°53 5°22 24°53 1°53 10°27 4°18 0°54 6°34 23°37 23°26 5°28
W15 17 3144 23°35'11 12i37 26° 5 6°35 25°36 2° 4 10°27 4°19 0°53 6°32 23°34 23°D26 5°28
D16 17 3541 24°32'29 26°34 28°16 7°48 26°20 2°16 10°27 4°20 0°53 6°31 23°31 23°R26 5°28
V17 17 3938 25°29'46 10j14 0d26 9° 1 27° 3 2°27 10°27 4°21 0°53 6°29 23°28 23°26 5°27
Z 18 17 4334 26°27'02 23°34 2°35 10°14 27°46 2°38 10°28 4°22 0°52 6°28 23°25 23°26 5°27

Z 19 17 4731 27°24'17 6k35 4°43 11°27 28°29 2°49 10°28 4°23 0°52 6°26 23°22 23°26 5°26
M20 17 5127 28°21'33 19°16 6°50 12°41 29°12 3° 0 10°29 4°24 0°51 6°25 23°18 23°25 5°25
D21 17 5524 29°18'48 1l40 8°54 13°54 29°55 3°11 10°30 4°25 0°51 6°23 23°15 23°25 5°25
W22 17 5920 0d16'02 13°50 10°57 15° 7 0c38 3°22 10°31 4°26 0°50 6°22 23°12 23°24 5°24
D23 18 317 1°13'17 25°50 12°59 16°20 1°21 3°33 10°31 4°27 0°49 6°20 23° 9 23°D24 5°23
V24 18 713 2°10'31 7a44 14°58 17°33 2° 3 3°44 10°33 4°28 0°49 6°19 23° 6 23°24 5°22
Z 25 18 1110 3° 7'46 19°37 16°55 18°47 2°46 3°54 10°34 4°28 0°48 6°17 23° 2 23°24 5°22

Z 26 18 15 7 4° 5'00 1b34 18°50 20° 0 3°29 4° 5 10°35 4°29 0°47 6°16 22°59 23°25 5°21
M27 18 19 3 5° 2'14 13°38 20°43 21°13 4°12 4°15 10°36 4°30 0°47 6°14 22°56 23°26 5°20
D28 18 23 0 5°59'28 25°54 22°34 22°27 4°54 4°25 10°38 4°30 0°46 6°13 22°53 23°27 5°19
W29 18 2656 6°56'42 8c24 24°23 23°40 5°37 4°36 10°39 4°31 0°45 6°11 22°50 23°28 5°17
D30 18 3053 7d53'56 21c12 26d10 24c53 6c19 4b46 10g41 4a31 0l44 6j 9 22i47 23°R28 5l16

 p. 203   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



JULI 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

V 1 18 3449 8d51'10 4d17 27d54 26c 7 7c 1 4b56 10g43 4a32 0°R44 6°R 8 22i43 23°R28 5°R15
Z 2 18 3846 9°48'24 17°40 29°36 27°20 7°44 5° 5 10°44 4°32 0l43 6j 6 22°40 23i27 5l14

Z 3 18 4242 10°45'38 1e19 1e16 28°33 8°26 5°15 10°46 4°33 0°42 6° 5 22°37 23°25 5°12
M 4 18 4639 11°42'51 15°12 2°54 29°47 9° 8 5°25 10°48 4°33 0°41 6° 3 22°34 23°23 5°11
D 5 18 5036 12°40'04 29°16 4°30 1d 0 9°50 5°34 10°50 4°33 0°40 6° 2 22°31 23°21 5°10
W 6 18 5432 13°37'17 13f27 6° 4 2°14 10°32 5°43 10°53 4°33 0°39 6° 0 22°27 23°18 5° 8
D 7 18 5829 14°34'30 27°41 7°35 3°27 11°14 5°53 10°55 4°34 0°38 5°59 22°24 23°17 5° 7
V 8 19 225 15°31'42 11g56 9° 4 4°41 11°56 6° 2 10°57 4°34 0°37 5°57 22°21 23°D16 5° 5
Z 9 19 622 16°28'54 26° 9 10°31 5°54 12°38 6°11 11° 0 4°34 0°36 5°56 22°18 23°16 5° 3

Z 10 19 1018 17°26'06 10h17 11°56 7° 8 13°20 6°19 11° 2 4°R34 0°35 5°54 22°15 23°17 5° 2
M11 19 1415 18°23'18 24°19 13°18 8°21 14° 2 6°28 11° 5 4°34 0°34 5°53 22°12 23°18 5° 0
D12 19 1811 19°20'30 8i13 14°38 9°35 14°43 6°37 11° 8 4°34 0°33 5°51 22° 8 23°20 4°58
W13 19 22 8 20°17'42 21°57 15°56 10°48 15°25 6°45 11°11 4°34 0°32 5°50 22° 5 23°R20 4°56
D14 19 26 5 21°14'54 5j29 17°11 12° 2 16° 6 6°53 11°14 4°33 0°30 5°48 22° 2 23°20 4°54
V15 19 30 1 22°12'06 18°49 18°23 13°15 16°48 7° 2 11°17 4°33 0°29 5°47 21°59 23°18 4°53
Z 16 19 3358 23° 9'18 1k54 19°33 14°29 17°29 7°10 11°20 4°33 0°28 5°46 21°56 23°15 4°51

Z 17 19 3754 24° 6'31 14°43 20°41 15°43 18°11 7°17 11°23 4°33 0°27 5°44 21°53 23°10 4°49
M18 19 4151 25° 3'44 27°18 21°46 16°56 18°52 7°25 11°26 4°32 0°26 5°43 21°49 23° 5 4°47
D19 19 4547 26° 0'58 9l39 22°48 18°10 19°33 7°33 11°30 4°32 0°24 5°41 21°46 23° 0 4°44
W20 19 4944 26°58'12 21°47 23°47 19°24 20°14 7°40 11°33 4°31 0°23 5°40 21°43 22°55 4°42
D21 19 5340 27°55'27 3a46 24°43 20°37 20°56 7°48 11°37 4°31 0°22 5°38 21°40 22°51 4°40
V22 19 5737 28°52'42 15°40 25°35 21°51 21°37 7°55 11°40 4°30 0°20 5°37 21°37 22°48 4°38
Z 23 20 134 29°49'59 27°32 26°25 23° 5 22°18 8° 2 11°44 4°30 0°19 5°36 21°33 22°D47 4°36

Z 24 20 530 0e47'16 9b28 27°11 24°19 22°59 8° 9 11°48 4°29 0°18 5°34 21°30 22°48 4°33
M25 20 927 1°44'34 21°32 27°54 25°32 23°39 8°15 11°52 4°29 0°16 5°33 21°27 22°49 4°31
D26 20 1323 2°41'54 3c50 28°33 26°46 24°20 8°22 11°56 4°28 0°15 5°32 21°24 22°51 4°29
W27 20 1720 3°39'14 16°25 29° 8 28° 0 25° 1 8°28 12° 0 4°27 0°14 5°30 21°21 22°R52 4°26
D28 20 2116 4°36'34 29°21 29°39 29°14 25°42 8°35 12° 4 4°26 0°12 5°29 21°18 22°52 4°24
V29 20 2513 5°33'56 12d40 0f 6 0e28 26°22 8°41 12° 8 4°25 0°11 5°28 21°14 22°50 4°21
Z 30 20 29 9 6°31'19 26°22 0°29 1°42 27° 3 8°47 12°12 4°24 0° 9 5°27 21°11 22°46 4°19

Z 31 20 33 6 7e28'42 10e25 0f47 2e56 27c43 8b52 12g17 4a23 0l 8 5j25 21i 8 22i41 4l16

AUGUSTUS 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

M 1 20 37 3 8e26'07 24e45 1f 0 4e10 28c24 8b58 12g21 4°R22 0°R 6 5°R24 21i 5 22°R34 4°R14
D 2 20 4059 9°23'31 9f17 1° 9 5°23 29° 4 9° 3 12°26 4a21 0l 5 5j23 21° 2 22i27 4l11
W 3 20 4456 10°20'57 23°53 1°R12 6°37 29°44 9° 9 12°30 4°20 0° 3 5°22 20°59 22°20 4° 9
D 4 20 4852 11°18'23 8g27 1°10 7°51 0d25 9°14 12°35 4°19 0° 2 5°21 20°55 22°15 4° 6
V 5 20 5249 12°15'50 22°53 1° 3 9° 5 1° 5 9°19 12°40 4°18 0° 0 5°19 20°52 22°11 4° 3
Z 6 20 5645 13°13'17 7h 8 0°51 10°19 1°45 9°23 12°44 4°17 29k59 5°18 20°49 22°D10 4° 1

Z 7 21 042 14°10'46 21° 9 0°33 11°33 2°25 9°28 12°49 4°16 29°57 5°17 20°46 22°10 3°58
M 8 21 438 15° 8'15 4i57 0°11 12°47 3° 5 9°32 12°54 4°14 29°56 5°16 20°43 22°11 3°55
D 9 21 835 16° 5'45 18°31 29e43 14° 1 3°45 9°36 12°59 4°13 29°54 5°15 20°39 22°R12 3°52
W10 21 1232 17° 3'15 1j52 29°10 15°16 4°24 9°40 13° 4 4°12 29°52 5°14 20°36 22°11 3°50
D11 21 1628 18° 0'47 15° 1 28°33 16°30 5° 4 9°44 13° 9 4°10 29°51 5°13 20°33 22° 9 3°47
V12 21 2025 18°58'19 27°58 27°52 17°44 5°44 9°48 13°15 4° 9 29°49 5°12 20°30 22° 4 3°44
Z 13 21 2421 19°55'53 10k44 27° 8 18°58 6°23 9°51 13°20 4° 7 29°48 5°11 20°27 21°57 3°41

Z 14 21 2818 20°53'27 23°19 26°21 20°12 7° 3 9°55 13°25 4° 6 29°46 5°10 20°24 21°48 3°38
M15 21 3214 21°51'03 5l43 25°32 21°26 7°42 9°58 13°31 4° 4 29°44 5° 9 20°20 21°37 3°36
D16 21 3611 22°48'40 17°56 24°42 22°40 8°22 10° 1 13°36 4° 2 29°43 5° 8 20°17 21°26 3°33
W17 21 40 7 23°46'18 29°59 23°51 23°54 9° 1 10° 3 13°42 4° 1 29°41 5° 7 20°14 21°16 3°30
D18 21 44 4 24°43'58 11a55 23° 1 25° 9 9°40 10° 6 13°47 3°59 29°39 5° 6 20°11 21° 7 3°27
V19 21 48 1 25°41'39 23°47 22°14 26°23 10°19 10° 8 13°53 3°57 29°38 5° 6 20° 8 21° 0 3°24
Z 20 21 5157 26°39'22 5b37 21°29 27°37 10°59 10°11 13°58 3°56 29°36 5° 5 20° 5 20°55 3°21

Z 21 21 5554 27°37'06 17°31 20°47 28°51 11°38 10°12 14° 4 3°54 29°35 5° 4 20° 1 20°53 3°18
M22 21 5950 28°34'52 29°33 20°11 0f 6 12°17 10°14 14°10 3°52 29°33 5° 3 19°58 20°D52 3°15
D23 22 347 29°32'40 11c49 19°39 1°20 12°55 10°16 14°16 3°50 29°31 5° 2 19°55 20°53 3°12
W24 22 743 0f30'30 24°23 19°14 2°34 13°34 10°17 14°22 3°48 29°30 5° 2 19°52 20°R53 3° 9
D25 22 1140 1°28'21 7d20 18°56 3°49 14°13 10°18 14°28 3°47 29°28 5° 1 19°49 20°52 3° 6
V26 22 1536 2°26'14 20°44 18°45 5° 3 14°52 10°19 14°34 3°45 29°26 5° 0 19°45 20°49 3° 3
Z 27 22 1933 3°24'09 4e35 18°D42 6°17 15°30 10°20 14°40 3°43 29°25 5° 0 19°42 20°43 3° 0

Z 28 22 2330 4°22'05 18°53 18°46 7°32 16° 9 10°21 14°46 3°41 29°23 4°59 19°39 20°35 2°57
M29 22 2726 5°20'03 3f34 18°59 8°46 16°47 10°21 14°52 3°39 29°21 4°59 19°36 20°25 2°55
D30 22 3123 6°18'02 18°29 19°20 10° 0 17°26 10°R21 14°58 3°37 29°20 4°58 19°33 20°14 2°52
W31 22 3519 7f16'03 3g29 19e49 11f15 18d 4 10b21 15g 5 3a35 29k18 4j58 19i30 20i 4 2l49

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 204 

SEPTEMBER 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

D 1 22 3916 8f14'06 18g26 20e26 12f29 18d42 10°R21 15g11 3°R32 29°R17 4°R57 19i26 19°R55 2°R46
V 2 22 4312 9°12'09 3h10 21°11 13°44 19°21 10b21 15°17 3a30 29k15 4j57 19°23 19i49 2l43
Z 3 22 47 9 10°10'15 17°37 22° 4 14°58 19°59 10°20 15°24 3°28 29°13 4°56 19°20 19°45 2°40

Z 4 22 51 5 11° 8'21 1i43 23° 4 16°12 20°37 10°19 15°30 3°26 29°12 4°56 19°17 19°44 2°37
M 5 22 55 2 12° 6'30 15°27 24°10 17°27 21°15 10°18 15°37 3°24 29°10 4°55 19°14 19°43 2°34
D 6 22 5859 13° 4'39 28°52 25°24 18°41 21°52 10°17 15°43 3°22 29° 9 4°55 19°11 19°43 2°31
W 7 23 255 14° 2'50 11j59 26°43 19°56 22°30 10°16 15°50 3°19 29° 7 4°55 19° 7 19°42 2°28
D 8 23 652 15° 1'03 24°51 28° 7 21°10 23° 8 10°14 15°56 3°17 29° 5 4°54 19° 4 19°38 2°25
V 9 23 1048 15°59'16 7k31 29°37 22°25 23°45 10°12 16° 3 3°15 29° 4 4°54 19° 1 19°32 2°23
Z 10 23 1445 16°57'32 20° 0 1f11 23°39 24°23 10°10 16°10 3°13 29° 2 4°54 18°58 19°23 2°20

Z 11 23 1841 17°55'49 2l20 2°49 24°54 25° 0 10° 8 16°16 3°10 29° 1 4°54 18°55 19°11 2°17
M12 23 2238 18°54'08 14°31 4°30 26° 8 25°38 10° 5 16°23 3° 8 28°59 4°54 18°51 18°57 2°14
D13 23 2634 19°52'28 26°35 6°14 27°23 26°15 10° 3 16°30 3° 6 28°58 4°54 18°48 18°43 2°11
W14 23 3031 20°50'51 8a33 8° 1 28°37 26°52 10° 0 16°37 3° 3 28°56 4°53 18°45 18°30 2° 9
D15 23 3428 21°49'15 20°26 9°49 29°52 27°29 9°57 16°44 3° 1 28°55 4°53 18°42 18°18 2° 6
V16 23 3824 22°47'42 2b16 11°39 1g 6 28° 7 9°54 16°51 2°59 28°53 4°53 18°39 18° 9 2° 3
Z 17 23 4221 23°46'10 14° 5 13°30 2°21 28°43 9°50 16°58 2°56 28°52 4°D53 18°36 18° 2 2° 1

Z 18 23 4617 24°44'41 25°58 15°21 3°35 29°20 9°47 17° 4 2°54 28°50 4°53 18°32 17°58 1°58
M19 23 5014 25°43'14 7c58 17°13 4°50 29°57 9°43 17°11 2°52 28°49 4°53 18°29 17°57 1°55
D20 23 5410 26°41'49 20°11 19° 5 6° 4 0e34 9°39 17°18 2°49 28°48 4°53 18°26 17°56 1°53
W21 23 58 7 27°40'26 2d41 20°58 7°19 1°11 9°35 17°25 2°47 28°46 4°54 18°23 17°56 1°50
D22 0 2 3 28°39'06 15°35 22°50 8°34 1°47 9°31 17°33 2°44 28°45 4°54 18°20 17°55 1°48
V23 0 6 0 29°37'47 28°55 24°41 9°48 2°24 9°26 17°40 2°42 28°43 4°54 18°16 17°53 1°45
Z 24 0 957 0g36'31 12e44 26°33 11° 3 3° 0 9°22 17°47 2°40 28°42 4°54 18°13 17°47 1°43

Z 25 0 1353 1°35'17 27° 4 28°23 12°17 3°36 9°17 17°54 2°37 28°41 4°54 18°10 17°39 1°40
M26 0 1750 2°34'06 11f50 0g13 13°32 4°12 9°12 18° 1 2°35 28°39 4°55 18° 7 17°30 1°38
D27 0 2146 3°32'56 26°56 2° 2 14°47 4°48 9° 7 18° 8 2°32 28°38 4°55 18° 4 17°19 1°35
W28 0 2543 4°31'48 12g11 3°51 16° 1 5°24 9° 1 18°15 2°30 28°37 4°55 18° 1 17° 9 1°33
D29 0 2939 5°30'42 27°25 5°38 17°16 6° 0 8°56 18°23 2°27 28°36 4°56 17°57 17° 0 1°31
V30 0 3336 6g29'39 12h28 7g25 18g30 6e36 8b50 18g30 2a25 28k34 4j56 17i54 16i53 1l29

OKTOBER 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

Z 1 0 3732 7g28'37 27h10 9g11 19g45 7e12 8°R44 18g37 2°R23 28°R33 4j56 17i51 16°R50 1°R26

Z 2 0 4129 8°27'37 11i28 10°56 21° 0 7°47 8b38 18°44 2a20 28k32 4°57 17°48 16°D48 1l24
M 3 0 4525 9°26'39 25°20 12°40 22°14 8°23 8°32 18°52 2°18 28°31 4°57 17°45 16i48 1°22
D 4 0 4922 10°25'42 8j46 14°23 23°29 8°58 8°26 18°59 2°16 28°30 4°58 17°42 16°R49 1°20
W 5 0 5319 11°24'47 21°50 16° 6 24°43 9°34 8°20 19° 6 2°13 28°29 4°58 17°38 16°48 1°18
D 6 0 5715 12°23'54 4k35 17°48 25°58 10° 9 8°13 19°13 2°11 28°28 4°59 17°35 16°46 1°16
V 7 1 112 13°23'03 17° 5 19°28 27°13 10°44 8° 6 19°21 2° 8 28°27 5° 0 17°32 16°41 1°14
Z 8 1 5 8 14°22'13 29°23 21° 8 28°27 11°19 8° 0 19°28 2° 6 28°26 5° 0 17°29 16°34 1°12

Z 9 1 9 5 15°21'25 11l31 22°48 29°42 11°54 7°53 19°35 2° 4 28°25 5° 1 17°26 16°24 1°10
M10 1 13 1 16°20'39 23°33 24°26 0h56 12°29 7°46 19°43 2° 1 28°24 5° 2 17°22 16°13 1° 8
D11 1 1658 17°19'55 5a29 26° 4 2°11 13° 3 7°39 19°50 1°59 28°23 5° 2 17°19 16° 1 1° 7
W12 1 2054 18°19'13 17°22 27°41 3°26 13°38 7°31 19°57 1°57 28°22 5° 3 17°16 15°50 1° 5
D13 1 2451 19°18'33 29°13 29°17 4°40 14°12 7°24 20° 5 1°55 28°21 5° 4 17°13 15°41 1° 3
V14 1 2848 20°17'56 11b 4 0h52 5°55 14°47 7°17 20°12 1°52 28°20 5° 5 17°10 15°33 1° 2
Z 15 1 3244 21°17'20 22°56 2°27 7°10 15°21 7° 9 20°19 1°50 28°19 5° 6 17° 7 15°28 1° 0

Z 16 1 3641 22°16'47 4c52 4° 1 8°24 15°55 7° 2 20°27 1°48 28°18 5° 7 17° 3 15°25 0°58
M17 1 4037 23°16'16 16°55 5°35 9°39 16°29 6°54 20°34 1°46 28°18 5° 7 17° 0 15°D24 0°57
D18 1 4434 24°15'47 29°10 7° 7 10°53 17° 3 6°46 20°41 1°43 28°17 5° 8 16°57 15°25 0°56
W19 1 4830 25°15'20 11d39 8°40 12° 8 17°37 6°38 20°49 1°41 28°16 5° 9 16°54 15°26 0°54
D20 1 5227 26°14'56 24°29 10°11 13°23 18°10 6°30 20°56 1°39 28°15 5°10 16°51 15°R27 0°53
V21 1 5623 27°14'34 7e43 11°42 14°37 18°44 6°23 21° 3 1°37 28°15 5°11 16°48 15°26 0°52
Z 22 2 020 28°14'14 21°24 13°12 15°52 19°17 6°15 21°10 1°35 28°14 5°13 16°44 15°24 0°50

Z 23 2 417 29°13'56 5f33 14°42 17° 6 19°50 6° 6 21°18 1°33 28°14 5°14 16°41 15°20 0°49
M24 2 813 0h13'41 20°10 16°11 18°21 20°23 5°58 21°25 1°31 28°13 5°15 16°38 15°14 0°48
D25 2 1210 1°13'28 5g 8 17°39 19°36 20°56 5°50 21°32 1°29 28°12 5°16 16°35 15° 7 0°47
W26 2 16 6 2°13'17 20°21 19° 7 20°50 21°29 5°42 21°40 1°27 28°12 5°17 16°32 15° 0 0°46
D27 2 20 3 3°13'08 5h38 20°34 22° 5 22° 2 5°34 21°47 1°25 28°11 5°18 16°28 14°55 0°45
V28 2 2359 4°13'01 20°48 22° 1 23°19 22°35 5°26 21°54 1°23 28°11 5°19 16°25 14°51 0°44
Z 29 2 2756 5°12'56 5i42 23°27 24°34 23° 7 5°18 22° 1 1°21 28°11 5°21 16°22 14°49 0°44

Z 30 2 3152 6°12'53 20°12 24°52 25°49 23°39 5°10 22° 8 1°19 28°10 5°22 16°19 14°D49 0°43
M31 2 3549 7h12'51 4j15 26h16 27h 3 24e11 5b 1 22g16 1a17 28k10 5j23 16i16 14i50 0l42

 p. 205   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



NOVEMBER 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

D 1 2 3946 8h12'51 17j51 27h40 28h18 24e43 4°R53 22g23 1°R16 28°R10 5j25 16i13 14i51 0°R42
W 2 2 4342 9°12'53 1k 1 29° 2 29°32 25°15 4b45 22°30 1a14 28k 9 5°26 16° 9 14°52 0l41
D 3 2 4739 10°12'56 13°48 0i24 0i47 25°47 4°37 22°37 1°12 28° 9 5°27 16° 6 14°R53 0°40
V 4 2 5135 11°13'01 26°16 1°45 2° 2 26°19 4°29 22°44 1°10 28° 9 5°29 16° 3 14°51 0°40
Z 5 2 5532 12°13'07 8l29 3° 5 3°16 26°50 4°21 22°51 1° 9 28° 9 5°30 16° 0 14°49 0°40

Z 6 2 5928 13°13'15 20°32 4°23 4°31 27°21 4°13 22°58 1° 7 28° 8 5°32 15°57 14°44 0°39
M 7 3 325 14°13'24 2a28 5°40 5°45 27°52 4° 5 23° 5 1° 6 28° 8 5°33 15°53 14°39 0°39
D 8 3 721 15°13'35 14°20 6°56 7° 0 28°23 3°57 23°12 1° 4 28° 8 5°35 15°50 14°34 0°39
W 9 3 1118 16°13'48 26°10 8°10 8°14 28°54 3°50 23°19 1° 3 28° 8 5°36 15°47 14°29 0°39
D10 3 1514 17°14'02 8b 2 9°23 9°29 29°24 3°42 23°26 1° 1 28°D 8 5°38 15°44 14°24 0°39
V11 3 1911 18°14'19 19°56 10°34 10°44 29°55 3°34 23°33 1° 0 28° 8 5°39 15°41 14°21 0°D38
Z 12 3 23 8 19°14'37 1c55 11°42 11°58 0f25 3°27 23°40 0°58 28° 8 5°41 15°38 14°19 0°39

Z 13 3 27 4 20°14'56 14° 1 12°48 13°13 0°55 3°19 23°47 0°57 28° 8 5°42 15°34 14°D18 0°39
M14 3 31 1 21°15'18 26°14 13°51 14°27 1°25 3°12 23°54 0°56 28° 9 5°44 15°31 14°18 0°39
D15 3 3457 22°15'41 8d39 14°51 15°42 1°54 3° 5 24° 0 0°54 28° 9 5°46 15°28 14°20 0°39
W16 3 3854 23°16'06 21°17 15°47 16°56 2°24 2°57 24° 7 0°53 28° 9 5°47 15°25 14°21 0°39
D17 3 4250 24°16'33 4e11 16°40 18°11 2°53 2°50 24°14 0°52 28° 9 5°49 15°22 14°23 0°40
V18 3 4647 25°17'02 17°24 17°28 19°25 3°22 2°43 24°20 0°51 28° 9 5°51 15°19 14°24 0°40
Z 19 3 5044 26°17'33 0f58 18°11 20°40 3°51 2°36 24°27 0°50 28°10 5°53 15°15 14°R24 0°40

Z 20 3 5440 27°18'05 14°55 18°48 21°54 4°20 2°30 24°34 0°49 28°10 5°54 15°12 14°23 0°41
M21 3 5837 28°18'39 29°14 19°19 23° 9 4°48 2°23 24°40 0°48 28°10 5°56 15° 9 14°22 0°42
D22 4 233 29°19'15 13g53 19°43 24°23 5°16 2°17 24°47 0°47 28°11 5°58 15° 6 14°20 0°42
W23 4 630 0i19'53 28°46 19°59 25°38 5°44 2°10 24°53 0°46 28°11 6° 0 15° 3 14°18 0°43
D24 4 1026 1°20'32 13h47 20°R 7 26°52 6°12 2° 4 24°59 0°45 28°12 6° 2 14°59 14°16 0°44
V25 4 1423 2°21'13 28°47 20° 5 28° 6 6°40 1°58 25° 6 0°44 28°12 6° 3 14°56 14°15 0°44
Z 26 4 1819 3°21'56 13i37 19°53 29°21 7° 7 1°52 25°12 0°44 28°13 6° 5 14°53 14°D15 0°45

Z 27 4 2216 4°22'40 28°10 19°30 0j35 7°34 1°47 25°18 0°43 28°13 6° 7 14°50 14°15 0°46
M28 4 2613 5°23'25 12j20 18°57 1°50 8° 1 1°41 25°25 0°42 28°14 6° 9 14°47 14°16 0°47
D29 4 30 9 6°24'11 26° 4 18°13 3° 4 8°28 1°36 25°31 0°42 28°15 6°11 14°44 14°17 0°48
W30 4 34 6 7i24'58 9k22 17i18 4j19 8f54 1b30 25g37 0a41 28k15 6j13 14i40 14i17 0l49

DECEMBER 2011 00:00 UT
Dag Sid.t A B C D E F G O I J K L N

D 1 4 38 2 8i25'46 22k15 16°R14 5j33 9f20 1°R25 25g43 0°R41 28k16 6j15 14i37 14i18 0l51
V 2 4 4159 9°26'34 4l47 15i 2 6°47 9°46 1b21 25°49 0a40 28°17 6°17 14°34 14°R18 0°52
Z 3 4 4555 10°27'24 17° 2 13°43 8° 2 10°11 1°16 25°55 0°40 28°17 6°19 14°31 14°18 0°53

Z 4 4 4952 11°28'15 29° 5 12°21 9°16 10°37 1°11 26° 1 0°40 28°18 6°21 14°28 14°18 0°55
M 5 4 5348 12°29'06 10a59 10°59 10°30 11° 2 1° 7 26° 6 0°39 28°19 6°23 14°25 14°18 0°56
D 6 4 5745 13°29'59 22°49 9°38 11°45 11°26 1° 3 26°12 0°39 28°20 6°25 14°21 14°18 0°57
W 7 5 142 14°30'52 4b39 8°21 12°59 11°51 0°59 26°18 0°39 28°21 6°27 14°18 14°D18 0°59
D 8 5 538 15°31'46 16°33 7°12 14°13 12°15 0°55 26°24 0°39 28°22 6°29 14°15 14°18 1° 1
V 9 5 935 16°32'41 28°33 6°12 15°28 12°39 0°52 26°29 0°39 28°23 6°31 14°12 14°18 1° 2
Z 10 5 1331 17°33'37 10c42 5°21 16°42 13° 2 0°48 26°35 0°D39 28°24 6°33 14° 9 14°R18 1° 4

Z 11 5 1728 18°34'33 23° 1 4°42 17°56 13°26 0°45 26°40 0°39 28°25 6°35 14° 5 14°18 1° 6
M12 5 2124 19°35'31 5d32 4°14 19°10 13°48 0°42 26°45 0°39 28°26 6°37 14° 2 14°18 1° 7
D13 5 2521 20°36'30 18°15 3°57 20°24 14°11 0°39 26°51 0°39 28°27 6°39 13°59 14°17 1° 9
W14 5 2917 21°37'29 1e12 3°D51 21°39 14°33 0°37 26°56 0°39 28°28 6°41 13°56 14°16 1°11
D15 5 3314 22°38'30 14°22 3°56 22°53 14°55 0°34 27° 1 0°39 28°29 6°43 13°53 14°15 1°13
V16 5 3711 23°39'31 27°46 4° 9 24° 7 15°17 0°32 27° 6 0°39 28°30 6°45 13°50 14°14 1°15
Z 17 5 41 7 24°40'34 11f24 4°32 25°21 15°38 0°30 27°11 0°40 28°32 6°47 13°46 14°13 1°17

Z 18 5 45 4 25°41'37 25°16 5° 2 26°35 15°59 0°28 27°16 0°40 28°33 6°49 13°43 14°D13 1°19
M19 5 49 0 26°42'41 9g22 5°39 27°49 16°19 0°27 27°21 0°40 28°34 6°52 13°40 14°13 1°22
D20 5 5257 27°43'46 23°40 6°22 29° 3 16°39 0°26 27°26 0°41 28°35 6°54 13°37 14°14 1°24
W21 5 5653 28°44'52 8h 7 7°11 0k17 16°59 0°24 27°31 0°41 28°37 6°56 13°34 14°15 1°26
D22 6 050 29°45'59 22°41 8° 5 1°31 17°18 0°23 27°35 0°42 28°38 6°58 13°31 14°16 1°28
V23 6 446 0j47'07 7i15 9° 3 2°45 17°37 0°23 27°40 0°43 28°40 7° 0 13°27 14°R17 1°31
Z 24 6 843 1°48'15 21°45 10° 4 3°59 17°56 0°22 27°44 0°43 28°41 7° 2 13°24 14°17 1°33

Z 25 6 1240 2°49'24 6j 4 11° 9 5°13 18°14 0°22 27°49 0°44 28°42 7° 4 13°21 14°16 1°36
M26 6 1636 3°50'33 20° 7 12°17 6°27 18°31 0°D22 27°53 0°45 28°44 7° 7 13°18 14°14 1°38
D27 6 2033 4°51'43 3k50 13°28 7°41 18°48 0°22 27°57 0°46 28°45 7° 9 13°15 14°11 1°41
W28 6 2429 5°52'52 17°10 14°41 8°54 19° 5 0°22 28° 2 0°47 28°47 7°11 13°11 14° 8 1°43
D29 6 2826 6°54'02 0l 8 15°56 10° 8 19°21 0°23 28° 6 0°48 28°49 7°13 13° 8 14° 4 1°46
V30 6 3222 7°55'11 12°44 17°12 11°22 19°37 0°24 28°10 0°48 28°50 7°15 13° 5 14° 1 1°49
Z 31 6 3619 8j56'21 25l 3 18i30 12k36 19f52 0b25 28g14 0a50 28k52 7j17 13i 2 13i59 1l51
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ASTROLOGISCHE BEGRIPPEN EN SYMBOLEN
De  tekst  bevat  geen  astrologische  vaktermen  en  kan  gelezen  worden  zonder
astrologische voorkennis. Symbolen voor de planeten, aspecten, en tekens van de
dierenriem worden alleen in de tabellen gebruikt. Alle astrologische tekens worden
aan het begin van het dagboek verklaard, op de bladzijde met uw geboortegege-
vens (pagina 4).

LANGER DOORWERKENDE INVLOEDEN
Een kortdurende transit, slechts geldend voor enkele dagen, gaat vaak onopge-
merkt voorbij. U moet daarom niet verrast zijn als de tekst voor een bepaalde dag
niet geheel of geheel niet lijkt te kloppen. Houdt daarom steeds de langer durende
transits in het oog: daartoe vindt u bij de meeste dagen verwijzingen naar lang
lopende thema's die kunnen worden opgezocht onder de diverse datums. Het over-
zicht op bladzijde 5 kan daarbij van pas komen.

EEN SELECTIE VAN DE TRANSITS
Besproken worden de transits van de Zon, de Maan, Mercurius tot en met Pluto,
alsook die van Cheiron. In uw geboortehoroscoop gaat het om dezelfde planeten,
de AC (Ascendant), het MC (Midhemel) en de 0°, 60°, 90°, 120° en 180° aspecten.
Ook de betekenis van de transits van de snelle planeten Zon, Maan, Mercurius,
Venus en Mars door de huizen van de geboortehoroscoop wordt behandeld.

Op de meeste dagen zullen er meerdere transits zijn, waarvan alleen de belang-
rijkste wordt besproken. Om tekstherhalingen in het dagboek te voorkomen wordt
een terugkerende, doch reeds besproken transit niet opnieuw weergegeven als zich
voor die betreffende dag nog een andere transit voordoet. Vaak wordt dan alleen
van laatstgenoemde de interpretatie gegeven. Er gaat door deze selectie echter
geen tekst verloren, integendeel: met behulp van het jaaroverzicht kunt u gemakke-
lijk de dag terugvinden waarop elke transit wordt besproken. Belangrijke transits
zijn voorzien van ***, ** of * achter het kopje bovenaan de pagina.

Transits van de Maan zijn gewoonlijk maar zo'n halve dag merkbaar, meestal als
stemmingswisselingen. Deze worden alleen besproken als er zich op die dag geen
andere belangrijke transits voordoen. Zij zijn echter vooral van belang als zij zich
tijdens een eclips voordoen (->).

Veel transits duren aanzienlijk langer dan een enkele dag, sommige verscheidene
weken of zelfs maanden. En transits van de langzaam lopende planeten kunnen
wel twee jaar duren.
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Deze met een bepaalde dag verbinden is dan niet zo belangrijk. Langdurende tran-
sits worden daarom vaak besproken op een dag waarop er zich geen andere be-
langrijke transits voordoen, ook al wordt die transit enkele dagen eerder of later
exact. Die "verschoven" transits zijn te herkennen aan het ontbreken van een tijds-
aanduiding. Wanneer die transit exact is, kan worden afgelezen in de grafische ta-
bel. Het jaaroverzicht vermeldt de "verschoven" transits meer dan eens: voor de
dag waarop deze wordt besproken (onderstreept) en voor de dag waarop hij exact
wordt. Ook "snelle" transits kunnen verschoven zijn naar de dag voor of het na het
exact worden, als dat plaatsvindt in de late avond of de vroege morgen.

TRANSITS VAN DE SNELLOPENDE PLANETEN
Op de meeste dagen vindt u de transit van een snellopende planeet als hét onder-
werp van de dag. Maar hoe belangrijk zijn deze transits nu eigenlijk? Zij duren
immers meestal maar een halve dag. Alleen wanneer Mercurius, Venus of Mars
retrograde lopen of wanneer de transit van een planeet een huis van uw geboorte-
horoscoop doorloopt, kan zo'n transit verscheidene weken duren.
Zonder twijfel worden langere periodes van uw leven gekleurd door de transits van
de langzaam bewegende planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto,
waarvan de invloeden zich gedurende maanden of zelfs jaren kunnen doen gelden.
En zoals het nogal vervelend is dagelijks hetzelfde 'nieuws' in de krant te lezen of
op de televisie te zien, is het onjuist zich uitsluitend tot deze langdurende transits
te beperken. Het nieuws van alledag is even belangrijk voor ons dagelijkse leven
als de lange termijn tendenzen zijn voor het leven als geheel.
Zo moet ook het verschil tussen de TRANSIT-ANALYSE en het PERSOON-
LIJKE HOROSCOOPDAGBOEK worden verstaan. Beide berusten op de inter-
pretaties van transits volgens Robert Hand; de transit-analyse echter legt zich
speciaal toe op de onderliggende thema's voor een langere tijdsspanne, terwijl in
het dagboek elke dag als een op zich zelf staande periode wordt beschouwd. Net
zoals opiniebladen en dagbladen eerder elkaar aanvullen dan elkaar beconcurreren,
zo  hebben  de  TRANSIT-ANALYSE  en  het  PERSOONLIJKE  HOROSCOOP-
DAGBOEK elk hun eigen bestaansreden.

DE SCHIJNGESTALTEN VAN DE MAAN
Strikt genomen zijn de Volle Maan en de Nieuwe Maan geen persoonlijke transits;
zij kunnen echter wel vrij grote betekenis hebben in samenhang met andere korter
of langer durende astrologische invloeden. Belangrijk tijdens deze fasen is de
positie van de Maan in huis en teken van de geboortehoroscoop, evenals de as-
pecten die Zon en Maan dan naar de geboortehoroscoop maken.
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Daarom vindt u in het Horoscoopdagboek niet alleen de juiste tijd waarop de Maan
vol of nieuw is, maar ook haar juiste graad in de dierenriem. Wilt u weten welke
aspecten een Volle of Nieuwe Maan naar uw geboortehoroscoop maakt, dan kunt u
in de aspectentabel de meest nabije Maan-transits opzoeken. Alle aspecten binnen
zo'n 15 uur voor of na Volle of Nieuwe Maan moeten daarbij worden betrokken.
Het huis van de geboortehoroscoop waarin de Volle of Nieuwe Maan staat kan
worden gevonden door een of twee dagen terug te gaan tot u de laatste huiswisse-
ling van de transitaire Maan vindt. Op zichzelf hebben Volle en Nieuwe Maan
geen betekenis; zij hebben echter wel een activerende of intensiverende werking
op de diverse thema's, huizen en aspecten in de geboortehoroscoop. De Nieuwe
Maan geeft een nieuw begin aan voor het betreffende gebied of thema, terwijl dat
thema tijdens Volle Maan het meest pregnant is. De activerende werking van de
Nieuwe of de Volle Maan duurt gewoonlijk tot de volgende Nieuwe of Volle
Maan, dus zo'n 14 dagen.

BETEKENIS VAN DE ECLIPSEN
Gemiddeld genomen zijn er jaarlijks twee maansverduisteringen bij Volle Maan en
twee zonsverduisteringen bij Nieuwe Maan. Maansverduisteringen zijn overal ter
wereld te zien als de Maan boven de horizon staat, terwijl zonsverduisteringen
alleen in verhoudingsgewijs smalle zones zichtbaar zijn. In de astrologie speelt de
zichtbaarheid van eclipsen geen rol. Zij versterken de activerende werking van de
Volle of de Nieuwe Maan zodat die steeds enkele maanden uitwerkt. Nogmaals:
het huis in uw geboortehoroscoop waarin de eclips plaatsvindt en alle planeten bin-
nen een orb van 10 graden van de eclips verwijderd of die daar een aspect mee
vormen, zijn daarbij betrokken. Die planeten zijn gemakkelijk te vinden door te
kijken naar de transits van de Maan voor en na de eclips, zoals boven beschreven.
Door in de inhoudsopgave de bijbehorende tekst op te zoeken krijgt u snel een in-
zicht in wat er dan speelt.

OVERGANG VAN DE ZON NAAR EEN NIEUW TEKEN
Tussen de 18de en de 23de van elke maand gaat de Zon een nieuw dierenriem-
teken binnen. Dit ingaan in een nieuw teken is te vinden in de lijst van transits van
de betreffende dag. Met de hoofdtekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok be-
ginnen de seizoenen lente, zomer, herfst en winter. Astrologisch betekent het in-
gaan in een nieuw teken een verdieping of een versnelling van de ontwikkeling
van het bewustzijn op het gebied dat door het nieuwe teken wordt aangeraakt.
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WANNEER DE MAAN WISSELT VAN TEKEN
Elke twee of drie dagen gaat de Maan een nieuw teken van de dierenriem binnen.
Deze zogenaamde wisseling van teken worden net als de transits onderaan de
pagina aangegeven. Over het algemeen representeert de Maan emotionele sferen,
de stemming van individuen of van een gemeenschap. Wanneer de Maan een
nieuw teken van de dierenriem ingaat verandert deze stemming naargelang de ei-
genschappen van het teken. Dat effect is echter nogal vluchtig.
Wanneer de Maan van teken wisselt eindigt de 'afhoudende' fase van de Maan. Dit
markeert het einde van de reflectieperiode en rusttijd die een afhoudende Maan
aangeeft (zie ook uitleg van de 'afhoudende Maan'). Nu kan er iets nieuws ont-
staan. Dit nieuwe begin neemt de kleur aan van het dierenriemteken waarin de
Maan staat.

DE AFHOUDENDE MAAN (afh)
Wanneer de Maan het laatste aspect met een planeet heeft gemaakt voordat hij het
volgende dierenriemteken binnengaat is er een fase die we "afhoudende Maan"
noemen. Die 'laatste' aspecten die meetellen voor de berekening van de afhou-
dende Maan zijn conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek en sextiel. Aspecten met
de Maansknopen, Lilith en Cheiron tellen niet mee. De fase eindigt waneer de
Maan het volgende dierenriemteken binnengaat.
De afhoudende Maan werd oorspronkelijk in de 17e eeuw geïntroduceerd door de
astroloog William Lilly. Hij beweerde dat de fase van een afhoudende Maan niet
gunstig zou zijn voor belangrijke beslissingen en activiteiten. Maar Lilly opperde
ook dat deze periode gunstig uitpakt wanneer de Maan in Stier, Kreeft, Boog-
schutter of Vissen zou staan, ofwel, in een van de tekens die heersen over - of in
verhoging staan van - de weldoeners Jupiter en Venus.
De tijdsduur van een afhoudende Maan kan enorm variëren. Soms heel kort -
slechts een paar seconden - maar soms kan het ook wel twee dagen zo blijven. Het
kan zelfs voorkomen dat de Maan een teken helemaal doorloopt zonder ook maar
een aspect met een andere planeet te maken. In dat geval is de afhoudende Maan
een verlenging, het vervolg van de afhoudende Maan in het vorige teken. Deze
fase eindigt zodra de Maan weer een volgend teken ingaat.
Ontdekt u in de Dagelijkse Horoscoop dat de Maan afhoudend is en wilt u weten
wanneer die periode eindigt, zoek dan op wanneer de Maan het volgende teken
binnentreedt. Dat kan dezelfde dag nog gebeuren, of een van de volgende dagen.
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DEZELFDE MAANFASE ALS IN DE GEBOORTEHOROSCOOP
De symbolen van de Maan en de aspectenhoek geven aan dat het de exacte tijd is
waarop de Zon en de Maan dezelfde hoek maken als ten tijde van uw geboorte.
Deze  zogeheten  Maanfase  komt  elke  maand  terug.  Sommige  astrologen  be-
schouwen deze dag als bijzonder vruchtbaar en gunstig voor de conceptie. In de
Horoscoopkalenders van vrouwen worden deze symbolische aanduiding bovenaan
de pagina, net onder de datum, weergegeven.

DE OPGEGEVEN TIJDEN
Transits verwijzen meestal eerder naar stemmingen, emoties en mogelijkheden dan
naar concrete gebeurtenissen. Om die reden zullen transits meestal niet exact op de
berekende datum uitwerken. U zult echter dikwijls verbaasd zijn hoe transits, over
een langere periode beschouwd, synchroon blijken te lopen met bepaalde gebeurte-
nissen in uw leven - niet alleen in de zin van iets dat voorspeld kan worden, maar
ook als u de exacte tijd van de transit pas opzoekt nadat een gebeurtenis al heeft
plaats gevonden.
Om bestudering ervan te vergemakkelijken is van alle transits de exacte tijd ver-
meld. Deze tijden gelden voor de tijdzone van uw woonplaats, eventueel gecorri-
geerd voor zomertijd. De toegepaste tijdzone vindt u onderaan pagina 4, de blad-
zijde met de berekende horoscoopstanden.

EFEMERIDE
De efemeride (tabel van planeetstanden) zoals gegeven in de bijlage is berekend
voor 0:00 uur Universal Time (vroeger vaak Greenwichtijd genoemd), wat gebrui-
kelijk is voor astrologische efemeriden. Efemeriden stellen de astroloog in staat de
beweging van de planeten door de dierenriem van dag tot dag te volgen. Zo hoeft u
zich niet te beperken tot de transits en de aspecten die de computer al voor u heeft
berekend, maar kunt u zichzelf een beeld vormen, en tevens de computerbereke-
ningen controleren. Efemeriden zijn ook nodig om te bepalen wanneer een planeet
terugloopt, retrograde is. Vooral de retrograde beweging van Mercurius wordt dik-
wijls geïnterpreteerd als een periode waarin communicatie in de breedste zin be-
moeilijkt kan zijn - veel astrologen bijvoorbeeld vermijden tijdens zo'n periode het
reizen. Begin en einde van de zomertijd zijn in de linkerkolom van de tabel onder-
streept.

DE DAGBOEKTEKST EN AANVULLENDE LITERATUUR
De teksten van het Horoscoopdagboek komen uit "Planets in Transit" van Robert
Hand, uitgebreid met gedeelten, die geschreven zijn door het schrijversteam van
Astrodienst. In elke goede boekwinkel kunt u meer studiemateriaal over transits en
hun betekenis vinden. p. 211   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 
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AmA 5.7 AnG 3.9 AmT 12.3 BoF 29.3 CnA 23.1 CpE 11.6 CoI 4.12
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AoA 3.4 2.12 AoT 13.6 BmG 19.7 22.4 19.11 CpI 23.1

6.10 ApG 2.7 14.12 BnG 2.8 24.4 29.11 24.5
ApA 4.3 3.11 ApT 14.7 BoG 26.7 3.10 30.12 CqI 22.6

5.11 AqG 1.1 14.11 BqG 25.12 CpA 1.3 31.12 21.10
AqA 3.5 30.4 AqT 12.1 BmN 10.12 22.10 CmF 22.10 CmJ 29.6

6.9 AmN 4.6 13.5 BnN 29.10 CqA 24.5 CnF 25.5 CnJ 1.2
AmB 2.9 AnN 5.12 AH 1 2.7 BoN 9.10 16.9 CoF 12.2 CoJ 12.5
AnB 28.2 AoN 4.3 AH 2 24.7 BpN 4.8 CmB 15.9 11.7 10.10
AoB 31.5 6.9 AH 3 17.8 BqN 10.5 CnB 27.2 CpF 1.3 CpJ 7.3

2.12 ApN 2.2 AH 4 15.9 BmO 23.7 CoB 7.6 23.6 30.10
ApB 30.4 6.10 24.9 BnO 12.6 10.11 CqF 24.1 CqJ 31.5
AqB 2.7 AqN 3.4 AH 5 21.10 BoO 30.7 6.12 17.9 23.9

2.11 5.8 23.10 BpO 16.12 23.12 CmG 27.2 CmQ 21.6
AmC 17.6 AmO 25.4 AH 6 28.11 BqO 28.7 CpB 21.1 CnG 15.9 CnQ 21.1
AnC 18.12 AnO 28.10 AH 7 1.1 BmI 26.9 22.5 CoG 7.6 CoQ 15.3
AoC 16.3 AoO 25.1 AH 8 21.1 BnI 1.4 CqB 21.6 10.11 1.10

19.9 28.7 AH 9 12.2 BoI 2.10 19.10 5.12 CpQ 27.2
ApC 14.2 ApO 28.8 AH 10 12.3 BpI 31.10 CmC 14.6 24.12 20.10

19.10 27.12 14.3 BmJ 16.11 CnC 9.1 CpG 21.6 CqQ 22.5
AqC 16.4 AqO 24.2 AH 11 17.4 BnJ 28.3 CoC 7.3 20.10 15.9

19.8 26.6 27.4 BoJ 25.6 23.9 CqG 21.1 CmT 5.3
AmD 21.8 27.6 AH 12 27.5 BpJ 22.12 CpC 19.2 23.5 CnT 21.9
AnD 17.2 AmI 5.9 30.5 BqJ 28.6 10.10 CmN 9.6 CoT 5.1
AoD 19.5 AnI 3.3 BmA 12.12 BmQ 15.11 CqC 12.5 CnN 13.11 13.6

21.11 AoI 3.6 BnA 7.9 BnQ 23.4 21.7 3.12 CpT 27.6
ApD 18.4 5.12 BoA 25.10 BoQ 20.3 22.7 26.12 27.10

20.12 ApI 3.1 BpA 24.11 7.11 14.8 CoN 1.3 28.10
AqD 20.6 3.5 BqA 17.12 BpQ 21.12 15.8 16.9 CqT 29.1

22.10 AqI 4.7 BmB 18.3 BqQ 10.11 6.9 CpN 12.2 29.5
AmE 12.10 5.11 BnB 5.2 BmT 6.2 CmD 25.7 3.10 CH 1 21.6
AnE 8.4 AmJ 18.7 BoB 25.2 BnT 19.3 11.8 CqN 17.3 CH 2 2.7
AoE 8.1 AnJ 16.1 BpB 10.2 24.10 8.9 21.4 17.8

9.1 AoJ 15.4 BmC 9.4 BoT 30.1 CnD 21.2 22.4 CH 3 20.7
11.7 18.10 BnC 9.8 BpT 7.8 CoD 2.6 25.4 4.9

ApE 7.2 19.10 BoC 2.4 BqT 24.4 1.11 10.7 CH 4 21.9
9.6 ApJ 16.3 BpC 10.9 BH 2 26.8 CpD 11.1 CmO 19.5 22.9

AqE 11.8 18.11 BqC 17.3 BH 3 1.8 12.1 CnO 16.10 CH 5 11.10
10.12 AqJ 16.5 BmD 11.5 BH 4 3.8 14.5 CoO 7.2 14.10

AmF 6.11 18.9 BnD 14.8 BH 5 29.9 CqD 16.6 5.7 10.12
AnF 4.5 AmQ 2.7 BoD 15.1 BH 6 4.9 12.10 CpO 17.1 CH 6 7.11
AoF 2.2 AnQ 1.1 BqD 7.5 BH 7 4.10 CmE 6.10 12.9 9.11

6.8 AoQ 31.3 BmE 22.11 BH 8 29.11 CnE 21.3 CqO 24.2 19.12
ApF 4.3 3.10 BoE 13.12 BH 9 17.7 11.4 19.6 CH 7 21.1

6.7 ApQ 1.3 BpE 28.12 BH 10 10.10 5.5 CmI 16.9 26.1
AqF 4.1 2.11 BqE 15.12 BH 11 19.8 CoE 27.1 CnI 28.2 CH 8 4.2

6.9 AqQ 30.4 BmF 10.7 BH 12 9.12 25.6 CoI 8.6 CH 9 18.2
AmG 1.3 3.9 BnF 14.1 CmA 23.6 CpE 15.2 12.11 CH 10 5.3
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CH 11 13.5 DqD 8.10 DnO 13.10 DoT 28.1 EqC 5.5 EqI 22.8 FqG 17.8
17.5 DmE 30.9 DoO 6.3 27.6 2.11 EmJ 11.9 27.8

CH 12 5.6 DnE 6.5 1.8 20.11 EmD 7.11 EnJ 10.1 13.9
DmA 14.7 DoE 20.2 2.8 DpT 22.7 8.11 EoJ 5.5 FqN 23.3
DnA 15.2 19.7 25.12 26.10 EnD 21.2 EpJ 27.3 FmO 1.7

7.12 11.12 DpO 8.2 DqT 23.2 EoD 18.6 EqJ 14.6 31.10
DoA 1.5 DpE 17.3 9.2 3.6 EpD 9.5 15.6 FoJ 14.5

2.5 24.6 26.8 14.12 EqD 31.7 EmQ 18.8 FoQ 9.3
25.9 DqE 24.1 30.11 DH 1 12.7 1.8 EoQ 15.4 10.3

DpA 7.4 12.8 DqO 31.3 16.7 EnE 26.4 EpQ 7.3 FqQ 15.8
19.10 17.11 8.7 DH 2 29.7 EoE 1.1 EqQ 24.5 14.9

DqA 26.5 DmF 20.10 DmI 1.9 DH 3 16.8 31.8 2.12 GoA 12.4
1.9 DnF 27.5 DnI 6.4 DH 4 8.9 EpE 8.2 EmT 22.3 16.4

DmB 30.8 DoF 13.3 DoI 19.1 9.9 17.7 EoT 22.7 4.8
DnB 4.4 8.8 19.6 DH 5 7.10 EqE 20.10 EpT 6.9 8.8
DoB 17.1 31.12 12.11 DH 6 13.1 EnF 29.5 EqT 5.1 GpC 27.11

17.6 DpF 7.4 DpI 15.2 7.11 EoF 2.2 9.6 29.11
10.11 15.7 26.5 11.11 11.10 10.6 GqD 29.12

DpB 13.2 DqF 16.2 6.12 DH 7 13.2 EpF 12.3 EH 1 18.8 31.12
24.5 2.9 DqI 14.7 4.12 24.8 25.8 GmE 28.9
4.12 7.12 19.10 DH 8 2.3 EqF 11.12 EH 2 20.9 GpN 10.4

DqB 12.7 DmG 4.4 DmJ 25.7 21.12 EmG 8.3 EH 3 30.10 16.4
17.10 5.4 DnJ 26.2 DH 9 22.3 EnG 2.12 4.11 9.8

DmC 30.6 DnG 30.8 17.12 24.3 EoG 5.7 EH 8 17.1 GoJ 26.11
DnC 31.1 DoG 17.1 DoJ 12.5 DH 10 14.4 EpG 18.8 18.1 NnD 7.1

23.11 18.6 5.10 20.4 EqG 24.5 EH 9 15.2 12.1
DoC 17.4 10.11 DpJ 2.1 DH 11 13.5 EmN 9.7 22.2 NqO 28.4

11.9 DpG 12.7 17.4 21.5 EoN 11.3 EH 10 22.3 7.5
DpC 23.3 17.10 29.10 DH 12 14.6 10.12 30.3 7.7

5.10 DqG 13.2 DqJ 5.6 EmA 23.8 EpN 1.2 EH 11 7.5 12.7
DqC 12.5 24.5 6.6 EoA 19.4 EqN 19.4 8.5 InD 11.2

18.8 4.12 11.9 EpA 11.3 11.10 EH 12 29.6 13.2
DmD 20.8 DmN 20.6 DmQ 12.7 EqA 28.5 EmO 18.5 13.7 15.10
DnD 26.3 DnN 20.1 DnQ 13.2 9.12 EoO 22.1 FoA 23.3 21.10
DoD 6.1 13.11 4.12 EmB 1.12 27.9 25.3 24.11

8.6 DoN 7.4 DoQ 29.4 2.12 EpO 21.11 FpB 11.8 29.11
1.11 1.9 23.9 EnB 7.3 EqO 1.3 13.8 JpO 29.8

DpD 2.2 DpN 13.3 DpQ 4.4 EoB 5.7 10.8 10.9 4.10
3.2 25.9 17.10 EpB 24.5 11.8 18.9
14.5 31.12 DqQ 24.5 EqB 18.8 EmI 8.12 FqC 15.5
25.11 DqN 2.5 30.8 EmC 27.7 EnI 10.3 FpD 27.5

DqD 2.7 8.8 DmT 14.4 EoC 27.3 EoI 8.7 FnE 13.4
3.7 DmO 20.5 DnT 8.9 EpC 17.2 EpI 27.5 14.4
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