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                                                                Hoofdstuk I

                                                           INTRODUCTIE
                                                      De toekomst omarmen

De Griekse filosoof Heraclitus schreef ooit dat niets zeker is behalve verandering. De laatste twee
decennia hebben ons gedwongen deze waarheid te onderkennen, door de diepgaande veranderingen
die zijn ontstaan in de vertrouwde religieuze, economische en maatschappelijke structuren en onze
manieren om de werkelijkheid te zien. Omdat de mens een soort instinctieve angst heeft voor ver-
andering zijn we geneigd te denken dat zich vreselijke rampen zullen voordoen, zoals de grote
tsunami in december 2004 of de gevolgen van het broeikaseffect, en raken al vlug in de verleiding
om universele redding te zoeken in iets of iemand, of om te rekenen op diepgaande veranderingen in
de aard van de samenleving waardoor op een of andere wonderbaarlijke wijze de vrede en ons ver-
trouwen in onze medemensen hersteld zullen worden. Is deze nieuwe eeuw werkelijk een bijzondere
tijd, zowel spiritueel als materieel? Wacht er werkelijk een New Age achter de coulissen? Of is het
een mentale constructie? Een manier om onze alomtegenwoordige angst te verzachten in een wereld
die in hoger tempo blijft veranderen dan we kunnen bijbenen?

Astrologische  cycli  houden  geen  rekening  met  menselijke  tijdrekening.  De  bewegingen  van  de
planeten hebben hun eigen logica en timing. Als we in de geschiedenis een willekeurige periode van
zes jaar bekijken, zien we vermoedelijk een aantal planetaire configuraties die een bepaald karakter
en een bepaalde betekenis aan die periode geven. Het feit dat we zo'n belang toekennen aan onze
recente entree in de 21e eeuw betekent dat we het karakter en de betekenis van deze tijd door een
speciale bril zien. We verwachten heel wat van de komende decennia, ten goede of ten kwade, en
daarom, vanuit een psychologisch oogpunt, zijn we bijzonder ontvankelijk voor wat er in deze tijd
speelt en zullen daarom misschien in staat zijn om verstandiger te reageren, met meer hoop en crea-
tiviteit. Het is in zekere zin niet van belang dat onze indeling van de tijd in eeuwen en millennia
kunstmatig is; de menselijke psyche geeft er betekenis aan, en dat is wat telt.

Wat is de karakteristieke "kleur" van deze tijd? Wat kan astrologie ons vertellen over de ervaringen
die de 21e eeuw ons beetje bij beetje zal brengen? Astrologen hebben het vaak over het komende
Waterman-tijdperk, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

De komst van het Waterman-tijdperk

De overgang van het ene astrologische tijdperk naar het volgende hangt samen met het verschuiven
van de lente-equinox (de eerste graad van de dierenriem) naar een nieuw sterrenbeeld. Dit gebeurt
ongeveer elke tweeduizend jaar. In deze tijd verschuift de lente-equinox van het sterrenbeeld Vissen
naar het sterrenbeeld Waterman. Het tijdperk van Christus tot nu werd ingeluid door de verschui-
ving van de lente-equinox van Ram naar Vissen. Dergelijke belangrijke kosmische bewegingen
vinden we op menselijk niveau vooral terug in de manier waarop we God zien en in het wereldbeeld
dat we voor "waar" houden. Als we terugkijken naar de geschiedenis is duidelijk dat ten tijde van de
dageraad van het Vissen-tijdperk het beeld van de werkelijkheid radicaal veranderde, hetgeen een
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weerklank vond in het ontstaan van nieuwe religies (het christendom en de islam) en een totaal
andere visie van de zin en het doel van het leven. Dergelijke grote veranderingen voltrekken zich
niet donderdag om 3 uur 's middags, maar strekken zich uit over een paar eeuwen, en de overgangs-
tijd is vaak een periode van chaos waarin oude waarden en goden hun validiteit en betekenis begin-
nen te verliezen en een steeds angstiger en meer gedesoriënteerde mensheid zoekt naar nieuwe be-
naderingswijzen.

Wat kan deze verschuiving van Vissen naar Waterman dan voor ons allen betekenen? Waterman is
een teken dat tot het astrologische element lucht behoort. Dit betekent dat men geleidelijk meer
waarde gaat toekennen aan het verstand dan aan het hart. Menselijk vernuft en menselijke in-
ventiviteit, weerspiegeld in technologie en beter begrip van hoe de kosmos "werkt", vormen belang-
rijke dimensies van het karakter van Waterman. Menselijke broederschap is ook uiterst belangrijk.
De waarden die landen ertoe brengen om niet alleen de wederzijdse rechten te erkennen maar om
ook oog te hebben voor de onderlinge gelijkenissen zullen waarschijnlijk een afspiegeling vinden in
een groeiende tendens om de wereld als één geheel te ervaren en om zich "wereldburger" te voelen.
Waterman is ook het teken van de massa, en dit betekent nivellering van uitersten en zoeken naar
gemeenschappelijke waarden in onderwijs, financiën, mode, kunst en alle andere vlakken waarop
menselijke creativiteit en inspanning hun stempel kunnen drukken. Is het dan een "goed" of een
"slecht" tijdperk? Dat hangt af van wat we ervan maken. Naarmate de 21e eeuw zich verder voor
ons ontvouwt, wordt ieder van ons er als individu toe uitgedaagd om te reageren op, en te werken
met de nieuwe energie die in deze tijd zulke diepe veranderingen veroorzaakt in maatschappelijke en
politieke structuren en op het gebied van wetenschap, godsdienst en communicatie.
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                                      Hoofdstuk II

                         De planetaire configuraties

Ieder van ons heeft een individuele horoscoop die de invloed on-
dergaat  van  de  veranderende  planetaire  configuraties  van  de
langzame  planeten.  Deze  planetaire  configuraties  houden  geen
direct verband met het verschuiven van astrologische tijdperken
maar moeten evengoed worden gezien als mijlpalen in belangrijke
verschuivingen  en  veranderingen  in  de  collectieve  psyche,  die
meer op maatschappelijk dan op individueel niveau merkbaar zijn.
De drie buitenplaneten - Uranus, Neptunus en Pluto - weerspie-
gelen  veranderingen  in  onze  houding  tegenover  respectievelijk
vooruitgang, spirituele aspiraties en overleven. Hun configuraties
vinden plaats ongeacht of er al dan niet een "New Age" op komst
is, maar wanneer zich belangrijke configuraties voordoen in een
periode waarin we bovendien psychisch zo bezig zijn met ver-
wachtingen - zowel van rampen als van wonderen - krijgen onze
reacties een speciaal karakter. Wat betekent dit voor ons allen?
Na de Tweede Wereldoorlog was er overal sprake van een nieuwe
tijdgeest, gedeeltelijk gevoed door de ellende en het lijden dat zo
veel mensen had getroffen, maar ook gedreven door vurige hoop
en verlangen naar vernieuwing, en door een verheven droom van
harmonie en vrede. In deze tijd is er sprake van een vergelijkbare
tijdgeest. De drie buitenplaneten, die alledrie te maken hebben
met collectieve bewegingen en tendensen, lijken ons ook een beeld
te bieden van een betere en stralender wereld.

Dit betekent niet dat we allemaal op de drempel van een pro-
bleemloze toekomst vol vreugde staan. Veel gebieden in de wereld
worden geteisterd door veel lijden en grote onzekerheid, en er zijn
individuen genoeg die pijnlijke en teleurstellende problemen het
hoofd moeten bieden. Daarom wordt het soort wereldbeeld dat in
deze tijd in zo veel mensen ontstaat niet per se door iedereen ge-
deeld. Idealisme en toekomstvisie kunnen ook vergezeld gaan van
gebrek aan erkenning van individuele rechten en gevoelens, en het
collectieve streven naar vooruitgang, al is het vervat in veel mooie
woorden, kan er af en toe blijk van geven een verkeerd tijdsbeeld
te hebben en zich geen rekenschap te geven van de menselijke
broosheid. Sommige mensen voelen zich waarschijnlijk onder druk
gezet en overbelast door het karakter van deze tijd, alsof van ze
wordt verwacht dat ze plotseling alles moeten leren, en moeizaam
verworven waarden en zekerheden moeten opgeven omdat de ge-
meenschap dat eist. Om de komende configuraties van de buiten-
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«  J^ Pluto in Steenbok

planeten in de context van het veranderende tijdperk te begrijpen
en zo goed mogelijk te benutten, is het nodig dat we eerst onszelf
begrijpen en inzicht hebben in de manier waarop deze planeten
ons persoonlijk beïnvloeden.

Pluto in Steenbok

Pluto in Steenbok
2008 tot maart 2023

Pluto  vertegenwoordigt  het  ritme  van  de  grote  trom  in  het
planetaire pantheon en doet op zijn gemak 249 jaar over zijn reis
rond de dierenriem. Hij begint in 2008 zijn transit door het teken
Steenbok en gaat pas in 2023 het teken Waterman binnen. Het
tweede decennium van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door deze
belangrijke transit van Pluto door het teken Capricornus, de Steen-
bok, dat te maken heeft met structuren, hiërarchie, gezag en het
wezen van bestuur of regering. Pluto symboliseert de diepe, onder-
grondse krachten in de collectieve psyche die alles wat oud en
achterhaald is afbreken en vernieuwen. Hij werkt als een machine
die de bodem van een vijver dregt en alles naar boven haalt wat rot
is en rijp is voor de composthoop, zodat zich nieuw leven kan ont-
wikkelen dat schoner, stralender en sterker is dan daarvoor. De
transit van Pluto door Boogschutter werd gekenmerkt door be-
zielde aandacht voor onze manier om God en ethiek te definiëren.
Nu hebben we een punt bereikt waarop we zoeken naar verande-
ringen in de gezagsstructuren die zorgen voor samenhang en wet-
geving in onze wereld. Op wereldniveau kunnen we veel verande-
ringen verwachten - vrijwillig of door strijd - op het gebied van
politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Machtsmisbruik
dat ooit als "normaal" gold, wordt nu waarschijnlijk aan de kaak
gesteld, en dit geldt ook voor de manier waarop we onze leiders
kiezen  en  gezag  geven.  Wanneer  idealisme  geleidelijk  plaats
maakt voor een realistischer beoordeling van wat de mens nodig
heeft, kunnen nationale grenzen en politieke structuren radicaal
veranderen. We kunnen ook een nieuwe houding verwachten ten
aanzien  van  het  milieu,  vergezeld  van  nieuwe  wetten  die  het
mogelijk maken het milieu te sparen en beschermen - met inbegrip
van het dierenleven op de planeet dat het zo lang met de onderste
sport van de hiërarchische ladder heeft moeten stellen.

De diepe dilemma's rond persoonlijke en collectieve verantwoor-
delijkheid die Pluto naar boven brengt wanneer hij door Steenbok
loopt, zullen in de buitenwereld waarschijnlijk op veel vlakken
zichtbaar zijn. Ze kunnen ook u op bijzonder persoonlijke wijze
uitdagen, en u beseft aanvankelijk misschien niet dat de vraag-
stukken waarmee u wordt geconfronteerd niet alleen de uwe zijn,
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«  J^ Pluto in Steenbok

»
 J^ Pluto in Waterman

maar dat u ze deelt met veel andere mensen die op hun eigen per-
soonlijke manier hun best doen om een nieuw beeld te krijgen van
wat ze als gezag interpreteren. Zelfs als de transit van Pluto zijn
invloed doet gelden op bijzonder persoonlijke levensvlakken, is
het waarschijnlijk zinvol om u af te vragen: "Wat is de diepere be-
tekenis van wat ik doormaak? Wat moet ik hiervan leren? Hoe kan
ik deze tijd benutten om een nieuw beeld te krijgen van mijn ver-
antwoordelijkheden tegenover mijzelf, mijn gemeenschap en mijn
land? En hoe zelfstandig ben ik werkelijk in een wereld die van
mij eist dat ik nieuwe manieren vind om op eigen benen te staan,
op een stevige eigen basis?"

Pluto in Waterman

Pluto in Waterman
Maart 2023 tot 2044

Pluto begint zijn transit door het teken Waterman in 2023 en gaat
pas in 2044 het teken Vissen binnen. Deze belangrijke transit van
Pluto door het teken Waterman, de waterdrager, heeft te maken
met wetenschappelijke kennis en research, en met maatschappe-
lijke vooruitgang die ongelijke kansen kan effenen en het ideaal
van een volmaakte wereld naar boven kan brengen. Toen Pluto
door Steenbok liep kregen we te maken met afbraak en vernieu-
wing van structuren waarop we onze zekerheid als maatschappij
baseren: op politiek en financieel gebied en ook in verband met
het milieubeleid. Nu hebben we een punt bereikt waarop we op
zoek zijn naar een nieuwe visie van de mensheid, een nieuwe ma-
nier om onze onderlinge relaties op maatschappelijk niveau te be-
palen en nieuwe manieren om wetenschap en technologie zo toe te
passen dat het leven van de mens erop vooruit gaat. Op wereldni-
veau kunnen we veel conflicten verwachten in samenhang met
maatschappelijke structuren, gekenmerkt door een lastig mengsel
van idealisme en dogmatisme, en van inzet voor het welzijn van de
mens en onverdraagzaamheid ten aanzien van verschillen tussen
mensen. We zullen waarschijnlijk ook belangrijke veranderingen
zien in het beeld dat de wetenschap geeft van de realiteit, en er
kunnen ook diepgaande verschuivingen ontstaan in onze houding
tegenover onderwerpen als astrologie, die eens werden beschouwd
als "randverschijnselen".

De diepe dilemma's met betrekking tot onze interpretatie van de
samenleving en van maatschappelijke structuren die Pluto naar bo-
ven brengt tijdens zijn transit door Waterman zullen zich waar-
schijnlijk op veel vlakken doen gelden. Ze kunnen ook u op erg
persoonlijke manier raken, en u beseft aanvankelijk misschien niet
dat de vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd niet alleen
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»
 J^ Pluto in Waterman

«
J^ Pluto in 8e Huis

de uwe zijn, maar dat u ze deelt met veel mensen die op hun eigen
persoonlijke manier hun best doen om een nieuw beeld te krijgen
van wat in hun ogen de gemeenschappelijke basis vormt waarop
een samenleving is gebaseerd. Ook als de transit van Pluto zijn in-
vloed doet gelden op bijzonder persoonlijke levensvlakken, is het
waarschijnlijk zinvol om u af te vragen: "Wat is de diepere beteke-
nis van wat ik doormaak? Wat moet ik hiervan leren? Hoe kan ik
deze tijd benutten om te ontdekken wat ik gemeenschappelijk heb
met mijn medemensen? Hoe kunnen nieuwe ontdekkingen op het
gebied van wetenschap en technologie mijn leven en dat van mijn
medemensen verbeteren? Waar liggen mijn vooroordelen en on-
verdraagzaamheid,  en  hoe  duidelijk  zie  ik  mijn  plaats  in  het
grotere geheel waarvan mijn persoonlijke leven maar een klein on-
derdeel is?"

De verborgen kant van het leven

Pluto in 8e Huis
2019 tot april 2028

De transformerende aard van Pluto zal zich vermoedelijk in uw
leven manifesteren op een manier die u bewuster maakt van de
diepere niveaus van het bestaan. Dit betekent dat u misschien naar
binnen moet kijken en een nieuwe blik moet werpen op veel van
uw emotionele reacties en onderliggende gevoelspatronen, vooral
binnen hechte relaties. Het betekent ook dat u profijt kunt hebben
van nadenken over de diepere mysteries van het leven en het soort
geloofssysteem dat u in het verleden hebt geadopteerd om deze
mysteries te begrijpen. De langdurige transit van Pluto door het
taaie en standvastige teken Steenbok en het beheerste, verstande-
lijke teken Waterman, manifesteert zich waarschijnlijk op het le-
vensvlak dat te maken heeft met wat onder de oppervlakte ligt en
zal u waarschijnlijk verlossen van veel oude gevoelspatronen, en u
daarmee de vrijheid geven om meer als een echt zelfstandig in-
dividu naar de toekomst te kijken. Dit kan betekenen dat er een
paar eerlijke confrontaties op het emotionele vlak zullen plaats-
vinden met mensen in uw naaste omgeving of dat u te maken
krijgt met situaties waarin het nodig is dat u zich ergens van los-
maakt en verandering aanvaardt, ook als u daar niet meteen de
reden van inziet of geen sympathie hebt voor wat er gebeurt. Kort-
om, deze belangrijke periode zal u waarschijnlijk veel leren over
de relatie tussen het individu en een hogere wil die actief is in elk
individueel leven.

Bepaalde mentale houdingen kunnen bijzonder creatief en positief
blijken als u uw best doet ze te ontwikkelen. Het belangrijkste is
de bereidheid om mee te gaan met wat het leven brengt in plaats

10hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN:  De planetaire configuraties
voor  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

«
J^ Pluto in 8e Huis

sr sd sr sd sr sd  J^pC Pluto driehoek Mercurius

van het als een bedreiging te voelen of kwaad te worden als dingen
materieel of emotioneel anders uitvallen dan u zou willen. Deze
transit kan in feite tot resultaat hebben dat u eindelijk ontdekt dat u
veel meer macht hebt om het soort leven te creëren dat u wilt, om-
dat u tot het besef komt dat oude psychologische bagage, verbor-
gen in de kelders van de psyche, u heeft geremd, en dat u nu los
kunt komen van patronen die misschien dominant zijn geweest in
uw familieachtergrond maar die nu hun sterke greep op u beginnen
te verliezen. Beseffen wanneer dingen moeten worden losgelaten
kan een bijzonder waardevolle en blijvende gave zijn van deze
tijd. Het is ook belangrijk dat u bereid bent tot introspectie in
plaats van de oorzaak van gebeurtenissen altijd in de buitenwereld
te zoeken. De realiteit van de onbewuste psyche kan in de loop van
de komende jaren op bijzonder duidelijke en belangrijke manieren
worden aangetoond, en dat kan uw interpretatie van het leven ver-
diepen en transformeren. Als u van nature een introvert iemand
bent, zullen de inzichten die u in deze tijd kunt verwerven ver-
moedelijk erg welkom zijn. Als u meer een extravert temperament
hebt, zult u het misschien niet altijd gemakkelijk vinden om onder
de oppervlakte te kijken, maar als u bereid bent om het te pro-
beren, zult u merken dat wat u ontdekt en ervaart uw besef van in-
nerlijke kracht versterkt en u bevrijdt van achterhaalde gevoels-
patronen die u in het verleden waarschijnlijk veel problemen heb-
ben bezorgd.

Waarschijnlijk ziet u op het moment dingen en mensen veel duide-
Pluto driehoek Mercurius

Begin februari 2023
tot begin januari 2026

lijker en met veel meer inzicht. Het is alsof er plotseling een laag
stof van de oppervlakte van het leven is gewaaid waardoor de
mysteries van het leven duidelijker dan ooit naar voren springen.
Hierdoor kan uw belangstelling uitgaan naar alles wat te maken
heeft met psychologie, omdat u waarschijnlijk diep behoefte hebt
aan waarheid en aan begrip van de fundamenten van het leven. Het
kan een uitstekende periode zijn om u bezig te houden met moei-
lijke onderzoeksprojecten omdat uw pas ontdekte "röntgen-ogen"
tot op de bodem van dingen kunnen zien en veel nieuw inzicht
kunnen opleveren. U ergert zich waarschijnlijk aan oppervlakkig-
heid en u voelt vermoedelijk heel duidelijk dat het belangrijker is
om de waarheid te spreken dan om uitsluitend ter wille van de
lieve vrede tactvol te zijn. U kunt het zich permitteren om gehoor
te  geven  aan  deze  impuls,  omdat  u  waarschijnlijk  niet  al  te
agressief bent en de kans daarom klein is dat u iemand werkelijk
beledigt, met uitzondering van mensen die iets hebben te verber-
gen. Probeer profijt te trekken van de fantastische kansen die uw
diepere gewaarwordingen kunnen brengen en neem elke nieuwe
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«  I^ Neptunus in Vissen

interesse en elk verlangen om te studeren of om dingen diepgaand
te onderzoeken serieus. U kunt nieuwe vaardigheden leren en veel
bredere kennis krijgen over de onderwerpen die u interesseren, en
dat kan uiteindelijk zowel financieel lonend als persoonlijk diep
bevredigend blijken.

Neptunus in Vissen

Neptunus in Vissen
2011 tot maart 2025

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem
te voltooien. Hij gaat in 2011 het teken Vissen binnen en verlaat
dat niet voor 2025. Deze planeet weerspiegelt de doorlopend ver-
anderende en de zich doorlopend herhalende cycli van collectieve
dromen en verlangens. Op het emotionele vlak kunnen we daar de
subtiele effecten van zien in de dingen die verlossing, vrede, vol-
maaktheid en vrijheid van lijden lijken te beloven. Neptunus weer-
spiegelt ons verlangen naar verbondenheid met een groter geheel
en de behoefte om aan het pijnlijke gevoel van isolement te ont-
komen dat van geboorte tot dood ieder individu vergezeld op zijn
of  haar  reis  door  het  leven.  Daarom  geeft  het  teken  waarin
Neptunus zich bevindt op veel verschillende niveaus aanwijzingen
over de eigenschappen, dingen en mensen waarvan we geloven dat
ze  ons  van  pijn  en  eenzaamheid  zullen  bevrijden  en  ons  een
paradijstuin binnen zullen leiden die we ooit, heel erg lang ge-
leden, hebben verloren. Wat we ervaren als "in de mode" wordt
ook weerspiegeld door het teken waarin Neptunus zich op dat
moment bevindt. Muziek, kunst en onze interpretatie van schoon-
heid veranderen en verschuiven allemaal, net als de wateren van
Neptunus, als ons beeld verandert van wat ons niet aflatende ver-
langen zal bevredigen.

Ten tijde van de vorige transit van Neptunus door Vissen, in de
19e eeuw, ontstond het spiritisme in Amerika en verbreidde zich
vervolgens al snel tot in alle hoeken van Europa. Het gaf mensen
nieuw besef van de verschillende werkelijkheidsniveaus en van het
bestaan van leven na de dood. Zelfs wetenschappelijke ontdek-
kingen werden beïnvloed door deze magische transit van Neptunus
door zijn eigen dierenriemteken: hypnose werd ontdekt en er be-
gon onderzoek naar de aard van de onbewuste psyche, waarmee de
basis werd gelegd voor de moderne dieptepsychologie en psycho-
therapie. Gelijktijdig blies er een wind van hartstochtelijk, roman-
tisch nationalisme door Europa en Amerika, en maakte daarmee
een einde aan de voorgaande dromen van een wereldomvattende
eenheid. Omdat Neptunus opnieuw het teken van de "grote diep-
ten"  binnengaat,  dromen  we  opnieuw  dromen  over  het  door-
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«  I^ Neptunus in Vissen

» I^ Neptunus in Ram

gronden van de mysteries onder de sluier van de stoffelijke werke-
lijkheid en zoeken we onze redding in romantische beelden van
een nieuwe maatschappij en een nieuwe wereld. Helaas komen
niet alle Neptunus-dromen uit, en het kan af en toe een bittere
teleurstelling zijn als ons verheven beeld van wat zou kunnen,
botst met de realiteit van de wereld en de grenzen van de mense-
lijke natuur. Na meer dan anderhalve eeuw zijn we opnieuw ver-
vuld van een visie van het mysterie en de schoonheid van het
eeuwige. Maar een dergelijke visie kan ons ook blind maken voor
de eisen van de stoffelijke wereld, en onze hartstochtelijke, collec-
tieve dromen van opoffering en verhevenheid vereisen wellicht
een realistischer en objectiever kijk. Ook ons beeld van wat mooi,
in de mode en begerenswaardig is, verandert. We verliezen ge-
meenschappelijk ons vertrouwen in de alwetendheid van weten-
schap en in de doelmatigheid van sociale wetgeving, en richten
ons op de raadselen die in het hart en de ziel van de mens schuilen.

Neptunus in Ram

Neptunus in Ram
Maart 2025 tot 2038

Neptunus begint zijn transit door Ram in 2025 en verlaat dit teken
niet voor 2038.

Toen Neptunus in de 19e eeuw door Ram liep, werd op het we-
reldtoneel veel strijd geleverd die te maken had met veroveren,
vrijheid en een hartstochtelijke roep om autonomie. De Ameri-
kaanse Burgeroorlog vond onder deze transit plaats, en al moeten
we geschiedenis niet zien als iets dat zich letterlijk herhaalt, we
zullen, als gemeenschap, waarschijnlijk te maken krijgen met de
terugkeer van de verbeten combinatie van individualisme en diep
verlangen naar radicale verandering, dat zowel de oorzaak als de
beslissing van deze vreselijke strijd vormde en resulteerde in een
nieuwe en rechtvaardiger maatschappij. Ram is het teken van de
"kruisvaarder",  en  er  kunnen  op  veel  vlakken  "kruistochten"
worden uitgevochten. We dromen opnieuw dromen over een vol-
komen andere wereld die drijft op het vernuft en de kracht van
menselijke moed en hartstocht, en het zal waarschijnlijk een tijd
zijn van veel beloften voor de toekomst. Voor het eerst na meer
dan anderhalve eeuw zijn we opnieuw vol vertrouwen in onze
mogelijkheden en overtuigingen, en dat kan veel bijzonder waar-
devolle resultaten opleveren. Maar een dergelijke visie kan ons
ook  blind  maken  voor  onze  grenzen,  en  onze  hartstochtelijke
dromen over hoe de wereld "zou moeten zijn" kunnen ons fanatiek
maken en ons ertoe brengen om over de rechten en gevoelens van
andere individuen heen te lopen. Ook ons beeld van wat mooi, in
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» I^ Neptunus in Ram

«  I^ Neptunus in 10e Huis

de mode en begerenswaardig is, verandert. We worden als ge-
meenschap sterker en richten ons meer op het nieuwe en innove-
rende, en op dat wat het potentieel heeft om ons toekomstbeeld
van een fantastische nieuwe wereld in te luiden.

Persoonlijke doelen transcenderen

Neptunus in 10e Huis
2012 tot juni 2026

De subtiele combinatie van diep verlangen, betovering en af en toe
desillusie of verwarring, gesymboliseerd door Neptunus, zal zich
vermoedelijk manifesteren in uw doelen en ambities, en in uw be-
sef van uw "plaats" in de samenleving. Aan de ene kant lijkt het
misschien of alles wat u altijd hebt gewenst werkelijkheid wordt,
en u hebt misschien een gevoel alsof een verborgen leiding of be-
scherming ervoor zorgt dat projecten succes hebben en dat uw cre-
atieve mogelijkheden erkenning vinden, maar gelijktijdig vraagt u
zich misschien af waar u het allemaal voor doet, en soms ervaart u
misschien een eigenaardige en onaangename kloof tussen de wer-
kelijkheid en een soort "existentiële onvrede" die innerlijk heerst.
U hebt misschien veel plannen en dromen in verband met nieuwe
projecten en oriëntaties, maar u vindt het misschien moeilijk om
de nodige energie en discipline te vinden om ze te verwezenlijken.
Gelijktijdig lijkt het misschien of mensen als bij toverslag uit het
niets opdoemen en bereid zijn u te helpen, en lijkt de loop die de
dingen in het algemeen nemen op uw hand te zijn. Het hoeft niet te
verbazen dat u zich door al deze dingen een beetje verward voelt!

U moet waarschijnlijk zorgvuldig nadenken over de doelen die u
de  afgelopen  jaren  hebben  gemotiveerd  en  ze  zonodig  her-
formuleren. Misschien zijn bepaalde dingen "opgebruikt", in die
zin dat u de mogelijkheden ervan hebt uitgeput en klaar bent voor
iets nieuws. Maar sommige gevoelens van onvrede zijn misschien
meer het gevolg van onrealistische dromen en fantasieën dan van
eventuele  concrete  problemen  in  samenhang  met  uw  werk  of
oriëntatie. Het kan een bijzonder creatieve tijd zijn waarin u ge-
voeliger bent voor wat er onder de mensen leeft, waardoor u met
nieuwe ideeën kunt komen die beantwoorden aan een gat in de
markt of aan een collectieve behoefte. U merkt misschien dat u
een soort "gouden handen" hebt als het gaat om het aanvoelen wat
in de collectieve psyche leeft. Maar u moet ook oog houden voor
zowel uw eigen grenzen als die van de marktplaats, en het zou on-
verstandig zijn u anders voor te doen dan u bent. Daarnaast merkt
u misschien dat u in deze periode nogal "in the picture" bent. Ge-
niet ervan, want waarschijnlijk hebt u dat verdient, maar bega niet
de fout om uw waarde als individu te identificeren met een periode
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«  I^ Neptunus in 10e Huis

» I^ Neptunus in 11e Huis

waarin u bijzonder gezien bent. Houd beide benen op de grond,
dan kunt u het beste halen uit de creatieve mogelijkheden die u in
deze  tijd  ter  beschikking  staan.  Neptunus  kan  betoverend  zijn,
maar kan ook wijzen op de neiging illusies na te jagen.

Het deel en het geheel

Neptunus in 11e Huis
Juni 2026 tot 2048

De subtiele combinatie van diep verlangen, betovering en af en toe
verwarring, gesymboliseerd door Neptunus, zal vermoedelijk in-
vloed  hebben  op  uw  langetermijndoelen  en  toekomstvisie.  Dit
komt  omdat  uw  idealen  waarschijnlijk  diepgaand  zullen  ver-
anderen en u zich in toenemende mate bewust wordt van uw ge-
deelde menselijkheid en uw verbondenheid met het leven als één
geheel.  Een  dergelijke  psychische  en  spirituele  ontplooiing  zal
waarschijnlijk van invloed zijn op uw toekomstvisie en de doelen
die u zich voor de komende jaren stelt. Vermoedelijk zullen deze
veranderingen veroorzaakt worden door de emotionele reacties en
ervaringen die uw contact met groepen en andere mensen teweeg-
brengt, en u kunt ook een bepaalde groep mensen ontdekken die
uw interesses en idealen deelt en die u de indruk geeft werkelijk
uw geest te ontplooien en uw dromen te verwezenlijken. Dit kan
gepaard gaan met enige teleurstelling of desillusie ten aanzien van
bestaande vriendschappen, partners of betrokkenheid bij groepen,
aangezien uw innerlijke veranderingen waarschijnlijk een afspie-
geling vinden in de mensen met wie u tijd wilt doorbrengen en met
wie u het gevoel heb iets gemeenschappelijks te hebben. U hebt
misschien het gevoel dat het tijd is om verder te gaan. Maar achter
deze uiterlijke veranderingen schuilt een meer diepgaande ver-
andering: groeiend besef deel uit te maken van het geheel en meer
behoefte om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces
van het leven.

Deze ontplooiing en verdieping kunnen ook invloed hebben op uw
creativiteit, uw liefdesleven en uw beroepsoriëntatie, aangezien
uw doelen veranderen en u daarom wellicht ook ander werk wilt
gaan doen en met andere mensen in contact wilt komen, en omdat
u ontvankelijker wordt voor de collectieve psyche zult u waar-
schijnlijk ook meer bezieling en visie leggen in elk creatief project
dat u onderneemt. Soms voelt u zich misschien enigszins verward,
en er kunnen diepe vragen naar boven komen waarop u geen ant-
woord hebt. Waarom leeft u? Wat is het doel van uw leven? Wat is
belangrijker,  uw  eigen  zekerheid  en  voldoening  of  de  bredere
mensheid  waarvan  u  deel  uitmaakt?  Sterk  maatschappelijk  be-
wustzijn kan veel vragen oproepen over de manier waarop en de
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» I^ Neptunus in 11e Huis

« sr sd sr sd  I^oD Neptunus vierkant Venus

reden waarom u materiële zekerheid verwerft, en het besef dat
ieder leven belangrijk is, kan ertoe leiden dat u minder aan uzelf
wilt toegeven om meer aan anderen te kunnen geven. Probeer uw
evenwicht te bewaren. Diepe gevoelens van onbaatzuchtigheid en
betrokkenheid zijn misschien absoluut goed, maar ze moeten in
evenwicht worden gehouden met een gezond besef van uw eigen
waarde en behoeften. Probeer ook te voorkomen dat u zo wordt
overspoeld door grootse visies over het redden van de wereld, dat
het ten koste gaat van uw eigen geluk en dat van de mensen van
wie  u  houdt.  Persoonlijke  vervulling  en  dienstbaarheid  aan
anderen sluiten elkaar niet wederzijds uit.

Enige  tijd  lang  zult  u  vermoedelijk  te  maken  krijgen  met  een
Neptunus vierkant Venus

Eind maart 2022
tot begin januari 2025

fundamenteel conflict tussen dromen van volmaaktheid en de re-
aliteit van de mensen in uw leven. Dit kan op de lange termijn bij-
zonder vruchtbaar blijken, omdat u de kans krijgt om u een beeld
te  vormen  van  het  soort  onbewuste  verwachtingen  dat  u  van
anderen had, en hoe u deze verwachtingen kunt aanpassen aan
meer inzicht en begrip van de werkelijke behoeften en persoonlijk-
heid van de mensen die u na staan. Enige teleurstelling is ver-
moedelijk onvermijdelijk, maar probeer in gedachten te houden
dat dit een afspiegeling vormt van de kloof tussen realiteit en
droombeeld. U kunt deze kloof niet overbruggen als u zich er niet
van bewust bent. Probeer om in langdurige relaties te voorkomen
dat gevoelens van desillusie u tot de overtuiging brengen dat een
volmaakte droom ergens anders wel haalbaar is. De fout ligt ver-
moedelijk niet bij uw partner, kind, verwant, vriend of vriendin
maar schuilt in uw eigen onmogelijke verwachtingen. Het najagen
van volmaaktheid is een tijdverkwistende en uiteindelijk teleur-
stellende bezigheid. Maar als u realistisch en begripvol kunt om-
gaan met wat er zowel innerlijk als in uw relaties gebeurt, kunt u
daar veel bij winnen. U zult niet alleen begrijpen wat u werkelijk
van anderen wilt en waardevol in hen vindt, maar u zult ook een
diepe bron van inlevingsvermogen en begrip ontdekken die u de
mogelijkheid geeft om grootmoedig los te laten en om niet alleen
uw eigen oude wonden te genezen maar ook die van de mensen
die u na staan.
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« sr sd sr sd  I^oN Neptunus vierkant Chiron

Op het moment bent u buitengewoon gevoelig voor het lijden in
Neptunus vierkant Chiron

Begin april 2022
tot eind januari 2025

de wereld en voelt u zich diep verbonden met het grote geheel
waaraan u een bijdrage wilt leveren. Hierdoor hebt u misschien
sterke belangstelling voor alles wat met genezen samenhangt, en
het is mogelijk dat een dergelijke belangstelling in de toekomst
leidt tot werk in een van de hulpverlenende beroepen. Het is ook
mogelijk dat uw eigen genezing op het programma staat. Als u
merkt dat u veel nadenkt over het verleden en dat ervaringen naar
boven komen waarin u gekwetst of teleurgesteld werd, kunt u veel
hebben aan analyse van deze gevoelens en meer leren over uw in-
nerlijke wereld en de relatiepatronen in uw kindertijd en familie-
achtergrond. Dit kan veel energie losmaken en u bevrijden van be-
paalde remmingen of onzekerheden die u sinds uw vroege jeugd
hebben geplaagd. Ongeacht of u dit innerlijke werk alleen doet of
met de hulp van iemand die u kunt vertrouwen, het kan uiterst be-
langrijk zijn voor uw geluk en zelfexpressie in de toekomst. Dit
soort innerlijke reis is niet per se een aangenaam proces, maar kan
diep genezend werken en een paar vervelende spoken uit het ver-
leden tot rust brengen. Probeer eerlijk tegen uzelf te zijn over uw
gevoelens  -  niet  alleen  met  betrekking  tot  uw  diepste  overtui-
gingen en veronderstellingen over andere mensen, maar ook met
betrekking tot uw zelfbeeld. Het is waarschijnlijk nodig dat u zich
beter bewust wordt van zowel uw grenzen als van uw mogelijk-
heden en gaven, die u in het verleden misschien beide hebt onder-
schat, overschat of verkeerd hebt begrepen.
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« sr sd sr sd  I^oB Neptunus vierkant Maan

 B]pI prog. Maan driehoek Neptunus

« B]oI prog. Maan vierkant Neptunus

Uw stemming kan in deze tijd worden beïnvloed door een soort
Neptunus vierkant Maan

Midden april 2022
tot begin februari 2025

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

prog. Maan driehoek Neptunus
Eind januari 2025

tot eind maart 2025

prog. Maan vierkant Neptunus
Een transit die op zijn eind loopt,

vanaf eind november 2022,
durend tot midden januari 2023

zoete melancholie, en u kunt verlangens en waanvoorstellingen
hebben waarmee u niet vertrouwd bent en die een afspiegeling
vormen van verlangen naar een hogere of diepere bron van leven.
Door dit in wezen spirituele verlangen kunt u intens medeleven
voelen met anderen en ook kan uw verbeeldingswereld toeganke-
lijker worden, en als u artistieke bezigheden hebt, zal uw werk
waarschijnlijk  meer  diepgang  krijgen.  Op  het  moment  bent  u
echter geneigd tot idealiseren, niet alleen ten aanzien van mensen
in uw huidige leven, maar ook met betrekking tot het verleden, dat
u soms misschien een verloren paradijstuin toeschijnt. Dergelijke
gevoelens zijn niet slecht of negatief, maar het is beter ze te be-
nutten in artistieke vormen zoals muziek, poëzie of schilderkunst
dan ze te projecteren op mensen die zich vroeg of laat onvermijde-
lijk zullen ontpoppen tot gewone mensen. Op het moment is er iets
magisch in uw leven dat u soms kan verwarren en verbijsteren, en
u kunt zich verloren en ontheemd voelen, en toch gelijktijdig een
diepe verbondenheid met de eenheid van het leven ervaren. Omdat
u op het moment erg gevoelig bent en omdat de zelfbeschermende,
innerlijke afweer die ieder mens heeft minder scherp omlijnd is,
kan deze tijd u veel geven en ervaringen brengen die diep helend
werken. Zorg ervoor dat u ook enig realisme en onderscheidings-
vermogen behoudt, vooral ten aanzien van nieuwe relaties die uw
leven binnenkomen. In deze periode verlangt u naar iets dat niet in
de stoffelijke wereld bestaat, u kunt er glimpen van opvangen op
het artistieke of spirituele vlak, maar als u probeert het in een
ander mens te zoeken, maakt u de weg vrij voor teleurstellingen op
een later tijdstip.
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sr sd sr sd sr sd I^oG Neptunus vierkant Saturnus

sr sd  G^oI Saturnus vierkant Neptunus

»sr G^pI Saturnus driehoek Neptunus
«  H^ Uranus in Stier

In deze tijd kunt u veel leren over dingen los laten, en dat kan in-
Neptunus vierkant Saturnus

Begin april 2025
tot midden januari 2028

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Saturnus vierkant Neptunus
Midden april 2026

tot midden februari 2027

Saturnus driehoek Neptunus
Begin juni 2028

tot midden april 2029

nerlijk veel wonden uit het verleden genezen en u verlossen van
een paar erg oude en hardnekkige remmingen en afweermechanis-
men. Het zal misschien niet een van de gemakkelijkste processen
zijn, maar het kan wel een grote transformatie betekenen. Door
uzelf toe te staan kwetsbaarder te zijn, kunt u vrijer zijn in uw
relatie met anderen en dieper vertrouwen hebben in het leven. Mis-
schien zult u zich enige tijd wat angstig voelen, maar dergelijke
gevoelens zijn normaal en onvermijdelijk als zich innerlijk belang-
rijke veranderingen voltrekken. Het kan een uitstekende tijd zijn
om creatieve mogelijkheden te onderzoeken, omdat uw verbeel-
dingskracht waarschijnlijk erg actief is en uw innerlijke wereld
buitengewoon toegankelijk is. Artistieke bezigheden kunnen bij-
zonder vruchtbaar blijken. Op praktisch niveau moet u waarschijn-
lijk een scherp oog houden op grenzen en dingen die te maken
hebben met uw veiligheid, aangezien er innerlijk zoveel gebeurt
dat u geneigd kunt zijn om het belang van praktische details te
negeren of over het hoofd te zien. Zolang u in staat bent beide be-
nen op de grond te houden en in alle dagelijkse aangelegenheden
uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn, kunt u
zich op vruchtbare wijze bezighouden met uw gevoelens en inge-
vingen. Wees niet bang voor gevoelens van kwetsbaarheid. U zult
misschien ontdekken dat u in het verleden het leven op veel vlak-
ken hebt buitengesloten, door een onbuigzame houding of te veel
wantrouwen of twijfel aan uzelf. Als u in deze tijd bereid bent met
de stroom mee te gaan en om uw innerlijke wereld eerlijk te on-
derzoeken,  zult  u  zich  waarschijnlijk  een  veel  vrijer  individu
voelen, meer zelfvertrouwen hebben en een groter besef van ver-
bondenheid ervaren.

Uranus in Stier

Uranus in Stier
2018 tot juli 2025

Uranus doet er zeven jaar over om een dierenriemteken te door-
lopen en richt daarbij de collectieve aandacht op nieuwe vlakken
die mogelijkheden bieden om vooruitgangsidealen tot expressie te
brengen en veranderingen te introduceren. Wanneer Uranus door
Stier loopt, zal de strijdvaardige geest, met zijn visie van verande-
ring en vooruitgang, ruimte maken voor een groeiend besef dat
collectieve waarden toe zijn aan radicale herziening. Omdat Stier
te maken heeft met de fundamentele waarden die ons als maat-
schappij een gevoel van bestendigheid en zekerheid geven, is de
kans groot dat we radicaal anders zullen gaan denken over bijvoor-
beeld financiële zaken en de manier waarop we met ons natuurlijk
milieu omgaan. Uranus vertegenwoordigt onze gemeenschappe-
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«  H^ Uranus in Stier

» H^ Uranus in Tweelingen

lijke visie van vooruitgang, en Stier is het meest aardse van de aar-
detekens  en  houdt  verband  met  bescherming  van  wat  van
essentieel belang is voor zowel ons lichamelijk als geestelijk over-
leven.  Daarom  zullen  we  ons  misschien  eindelijk  écht  bewust
worden van het belang om te beseffen dat we deel uitmaken van
een ecologisch systeem dat we moeten koesteren als we willen
blijven  genieten  van  alles  wat  het  ons  biedt.  Deze  zeven  jaar
durende transit van Uranus kan gepaard gaan met wat angst, om-
dat zijn grillige, innoverende energie ons raakt op het vlak van
materiële zekerheid en ons gevoel van veiligheid. Dit betekent niet
alleen verandering in de manier waarop we omgaan met geld, en
het  gebruiken  of  misbruiken,  maar  ook  een  periode  met  het
potentieel voor een nieuwe, gezonde en respectvolle band met de
aarde zelf.

Uranus in Tweelingen

Uranus in Tweelingen
Juli 2025 tot 2032

Wanneer Uranus door Tweelingen loopt, zal de behoefte aan een
nieuwe evaluatie van de fundamenten waarop onze zekerheid be-
rust geleidelijk plaats maken voor een luchtiger, levendiger visie
van vooruitgang. Omdat Tweelingen te maken heeft met het rijk
der geest en het belang van onderwijs, taal en communicatie, zal
deze tijd waarschijnlijk veel belangrijke veranderingen kennen in
onze opvattingen over onderwijs en de manier waarop we taal ge-
bruiken. De media en massacommunicatie kunnen ook op de lijst
staan voor radicale veranderingen, en we beginnen misschien te
beseffen hoe sterk de invloed van deze vorm van menselijk contact
is in het veranderen van ons werkelijkheidsbeeld - en hoe groot de
verantwoordelijkheid is van de mensen die zich bezig houden met
dergelijk werk. Reizen, recreatief of als middel om zich te ontwik-
kelen en andere culturen en denkwijzen te ontdekken, zullen waar-
schijnlijk de invloed van vooruitgangsidealen ondergaan in de ma-
nier waarop we onze planeet bereizen. Deze zeven jaar durende
transit van Uranus duidt op enige beroering, omdat zijn grillige,
innoverende energie invloed heeft op de manier waarop we over
dingen denken en vragen oproept ten aanzien van onze gangbare
opvattingen over leren en mentale ontwikkeling. Dit betekent niet
alleen herziening van onderwijsmethoden, maar ook van de ma-
nier waarop geschreven, gesproken of elektronisch overgebrachte
denkbeelden, oneindig veel méér dan we beseffen, vorm geven
aan onze wereld.
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»
 H^ Uranus in 12e Huis

Nieuwe dromen

Uranus in 12e Huis
Juli 2023 tot 2034

De collectieve behoefte aan herziening van waarden en verbreding
van de geestelijke horizon door reizen en verdere opleiding waar-
op de transit van Uranus door Stier en Tweelingen wijst kan voor
u een tijd inluiden van diepe spirituele en emotionele bewustwor-
ding. U kunt intense ervaringen hebben die u beleeft als een groei-
ende verbondenheid met het leven als geheel, en u vangt mis-
schien ook een glimp op van een spirituele werkelijkheid die de
manier waarop u met alledaagse dingen omgaat transformeert. Een
dergelijke bewustwording is misschien niet altijd even aangenaam
omdat ook het ego aan de kaak wordt gesteld, en soms kunnen bij-
zonder intense gevoelens naar de oppervlakte komen waarmee u
niet vertrouwd bent of die u verwarren omdat u ze niet in de hand
hebt. Probeer om niet angstig te worden als u innerlijk dergelijke
verschuivingen en veranderingen voelt. Verontrusting is misschien
moeilijk op afstand te houden, niet omdat er iets vreselijks staat te
gebeuren, maar omdat u waarschijnlijk een sterk emotionele ver-
bondenheid voelt met een bredere en diepere werkelijkheid die
schuilgaat onder de oppervlakte van het leven. Hoe verstandelijker
u bent ingesteld, hoe moeilijker het waarschijnlijk is om hier vrede
mee te hebben. De bewustwording die door Uranus wordt ge-
stimuleerd  heeft  uiteindelijk  bijzonder  positieve  effecten,  maar
vraagt wel om rekbaarheid van het ego, en niet iedereen waardeert
dat op het moment dat het gebeurt.

U merkt misschien ook dat u dieper inzicht verwerft in uw familie-
verleden en voorouderlijke achtergrond. Het zou in feite een uit-
stekende tijd zijn om bewust de moeite te nemen om meer te leren
over de religieuze, nationale en etnische afkomst van uw familie.
U kunt geconfronteerd worden met nooit opgeloste familiepro-
blemen die vereisen dat u zich daar bewust van wordt zodat u er
iets mee kunt doen en inzicht krijgt in de manier waarop het ver-
leden  het  heden  beïnvloed.  Met  andere  woorden,  het  kan  een
periode zijn van intense psychologische bewustwording waarin u
zich bewust wordt van een ver verleden en van de continuïteit van
het leven van de psyche. Ook dit kan verwarrend blijken als u ge-
wend bent om het leven vanuit een strikt verstandelijk en praktisch
uitgangspunt  te  benaderen,  maar  het  kan  een  transformerende
ervaring zijn die u bewust maakt van uw gedeelde menselijkheid
en van de waarde van uw psychologische erfenis. Het is geen
periode waarin onbuigzaamheid in uw denken wordt aangeraden.
Probeer te accepteren en mee te gaan met wat er innerlijk in bewe-
ging is, en als u niet vertrouwd bent met werken aan uw innerlijk,
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»
 H^ Uranus in 12e Huis

«sd H^mF Uranus conjunct Jupiter

«sd  H^mA Uranus conjunct Zon

probeer dan iemand te vinden die u helpt duidelijkheid te verkrij-
gen over wat zich ontplooit. U zult waarschijnlijk uit deze tijd te-
voorschijn komen als een vernieuwd, veranderd iemand met meer
diepgang en met meer besef van de spirituele dimensies en de
mysteries van het leven.

Uranus kan u veel openbaringen van spirituele aard brengen omdat
Uranus conjunct Jupiter

Een transit die op zijn eind
loopt, vanaf begin mei 2021,

durend
tot midden februari 2023

er verschuivingen ontstaan in de collectieve psyche onder invloed
van de heldere, realistische, "no-nonsense" energie van Uranus in
Stier en Tweelingen, en u bent waarschijnlijk buitengewoon ge-
voelig voor verborgen betekenissen en patronen in het leven. Dit
kan resulteren in een nieuwe spirituele visie, of het kan artistieke
of  wetenschappelijke  inspiratie  ontsluiten  die  uw  wereldbeeld
transformeert en nieuwe mogelijkheden openlegt. U merkt mis-
schien ook dat bepaalde veranderingen op het materiële vlak u be-
vrijden van benauwende situaties en veel nieuwe kansen brengen.
Diepe innerlijke onrust zet u er misschien toe aan op reis te gaan
of om op zoek te gaan naar een bredere horizon, en dingen die
vroeger voldoening schonken vervelen u nu misschien en doen u
verlangen naar nieuwe ervaringen. Conflicten of stress uit het ver-
leden lijken misschien als bij toverslag verdwenen en dat kan ver-
borgen innerlijke mogelijkheden ontsluiten. Zorg ervoor dat u ge-
bruik maakt van de kansen die op uw weg komen, want het zijn
waarschijnlijk uitstekende kansen die veel toekomstmogelijkheden
openleggen.

Maak  uw  veiligheidsgordel  vast  en  houd  uw  bagage  licht.  De
Uranus conjunct Zon

Midden juni 2021
tot begin april 2023

collectieve behoefte aan herziening van waarden en verbreding
van de geestelijke horizon door reizen en verdere opleiding waar-
op de transit van Uranus door Stier en Tweelingen wijst blijkt in
uw  leven  vermoedelijk  uit  een  belangrijke  verschuiving  in  uw
identiteitsbesef, en nieuwe mogelijkheden en visies kunnen u in
een volkomen nieuwe richting sturen of tot een volkomen andere
levensvisie brengen. Oude waarden en aspiraties voelen nu mis-
schien erg oudbakken, en u kunt zich benauwd voelen in situaties
die u tot voor kort als goed en prettig ervaarde. De dingen lijken
soms zo snel te veranderen dat u niet werkelijk weet welk pad u
moet kiezen. De beste aanpak van dit nogal duizelingwekkende
gevoel is de tijd nemen, veel nieuwe dingen uitproberen, loslaten
wat los moet worden gelaten en wachten met verplichtingen of be-
langrijke beslissingen tot de rit over de achtbaan ten einde is ge-
komen. Het is een tijd van experimenteren en verkennen, waarin u
een positief en bevrijdend soort afstandelijkheid kunt ervaren en
uw leven vanuit vogelperspectief kunt bezien. In diepste zin wordt
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«sd  H^mA Uranus conjunct Zon

«sd sr sd  H^oE Uranus vierkant Mars

sr sd sr sd  H^mC Uranus conjunct Mercurius

u meer echt uzelf en dat gaat vermoedelijk gepaard met diepe be-
wustwording. U zult misschien beseffen dat u zich op veel vlakken
moet ontdoen van oude bagage zodat er ruimte ontstaat voor het
nieuwe. Vertrouw op de toekomst en schrik niet als onverwachte
veranderingen  oude  denkwijzen  uitdagen,  u  bent  bezig  nieuwe
vrijheid te verwerven en krijgt een nieuw beeld van wie u bent en
van wat u van het leven wilt.

U voelt zich op het moment waarschijnlijk bijzonder wilskrachtig
Uranus vierkant Mars

Midden juni 2022
tot begin april 2024

en u ergert zich vermoedelijk meer dan anders aan mensen of din-
gen die uw tempo drukken of die u hinderen in het nastreven van
bepaalde doelen en idealen. Zolang u enig gezond verstand weet te
bewaren, vooral in situaties waarin driftige reacties zijn af te raden
(zoals in confrontatie met invloedrijke personen of als u achter het
stuur zit), kunt u enorme voorraden energie en enthousiasme aan-
boren die u in nieuwe projecten kunt steken, vooral in projecten
die werken in groepsverband inhouden of die gemotiveerd worden
door bepaalde idealen of overtuigingen. Er is innerlijk een bevrij-
dingsproces gaande waardoor u waarschijnlijk ook beter in staat
zult zijn uw wensen kenbaar te maken. Als u het in het verleden
moeilijk vond om woede te tonen of om voor uzelf op te komen,
merkt u nu waarschijnlijk dat u daar geen moeite mee hebt. De be-
vrijding van energie in deze periode kan bijzonder vruchtbaar zijn.
Zorg dat u beide benen stevig op de grond houdt en geduld oefent
zodat u deze energie optimaal kunt gebruiken.

De mentale instelling van veel mensen zal waarschijnlijk flink
Uranus conjunct Mercurius

Midden juni 2025
tot begin april 2027

dooreen worden geschud tijdens de transit van Uranus door de
schoonheidslievende maar heldere en objectieve tekens Stier en
Tweelingen en verschuivingen teweegbrengen in collectieve denk-
patronen en gangbare opvattingen. U voelt zich misschien sterk
aangetrokken  tot  onderwerpen  als  astrologie  of  andere  kos-
mologische systemen, en nieuwe wetenschappelijke of technologi-
sche ontwikkelingen kunnen de behoefte in u wekken om u bezig
te houden met nieuwe vormen van leren, onderzoek en studie.
Soms zijn de ideeën waarschijnlijk zo overvloedig dat u zich over-
laden voelt en niet weet waar u zich het eerst mee bezig moet
houden. Zolang u veel ruimte laat voor ontspanning en de tijd
neemt om echt te werken aan de nieuwe vaardigheden die u wilt
ontwikkelen, zult u waarschijnlijk de indruk hebben dat u zich nog
nooit zo bezield, vol mentale energie en ontvankelijk voor nieuwe
levensvisies hebt gevoeld.

23hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN:  Innerlijke veranderingen
voor  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

«  C]mD prog. Mercurius conjunct Venus

« »
 C]mD] prog. Mercurius conjunct prog. Venus

                                                  - - -

                                     Hoofdstuk III

                           Innerlijke veranderingen

Niet alles wat er in u en om u heen gebeurt, houdt verband met de
grote planetaire bewegingen. Als individu hebt u ook een hoogst
eigen ontwikkelingspatroon, en bepaalde uitdagingen en verande-
ringen ontstaan eenvoudig omdat voor u de tijd daar rijp voor is.
Dit diep innerlijke groeipatroon is uniek voor u, en al zal er waar-
schijnlijk enige overlapping zijn met de veranderingen die in de
wereld plaatsvinden, het is op dit vlak dat uw ervaringen vol-
komen uw eigen ervaringen zijn en dat de creatieve mogelijkheden
die ze vertegenwoordigen vrijwel volledig afhankelijk zijn van uw
begrip van wie u bent en wie u bezig bent te worden, en van uw
bereidheid om daarmee te werken.

De jaren 2023 en 2024

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

Opgewekte en heldere gedachten

prog. Mercurius conjunct
Venus

Begin juni 2018
tot midden juli 2023

prog. Mercurius conjunct prog.
Venus

Eind oktober 2017
tot eind januari 2034

Uw  gedachten  zijn  waarschijnlijk  opgewekt  en  helder,  en  ver-
moedelijk geeft uw jeugdige geest, met zijn harmonieuze en posi-
tieve instelling, u het gevoel op te bloeien en ontvankelijk te zijn
voor de schoonheid in het leven. Deze houding wordt wellicht
weerspiegeld door anderen, omdat u waarschijnlijk nieuwe vriend-
schappen en professionele contacten zult opdoen en misschien ook
een nieuwe relatie begint die veel geluk en plezier in uw leven
brengt. Momenteel kunt u uw ideeën en idealen vermoedelijk erg
vloeiend  en  elegant  tot  uitdrukking  brengen,  en  waarschijnlijk
kunt u nieuwe vaardigheden of artistieke mogelijkheden ontwik-
kelen die u in staat stellen om gestalte te geven aan uw innerlijke
wereld. Het kan een uitstekende periode zijn voor artistieke pro-
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«  C]mD prog. Mercurius conjunct Venus

« »
 C]mD] prog. Mercurius conjunct prog. Venus

«  D]mD prog. Venus conjunct Venus

jecten van elke aard en ook om meer te leren over kunst in het
algemeen. Als u gaven hebt die u nooit eerder hebt kunnen ont-
wikkelen, doe er dan nu iets mee. U hebt vermoedelijk voldoende
zelfvertrouwen om te ontdekken waar uw capaciteiten werkelijk
liggen.

Waarschijnlijk kunt u uw persoonlijkheid bijzonder harmonieus
tot uitdrukking brengen in zowel spirituele disciplines als artistie-
ke ondernemingen. Op deze gebieden zult u misschien ontdekken
dat u over talenten beschikt waarvan u het bestaan niet vermoedde,
of diepe interesses hebt die het verdienen ontwikkeld te worden.
Het is waarschijnlijk een gelukkige tijd, en ook als u te maken
krijgt met moeilijkheden op andere vlakken van uw leven zult u
vermoedelijk positief genoeg zijn en voldoende open staan voor de
standpunten van anderen om deze problemen op een evenwichtige
en beschaafde manier aan te pakken. Deze gelukkige geestesge-
steldheid zal waarschijnlijk noch magische oplossingen aandragen,
noch opzienbarende gebeurtenissen in het leven roepen, maar is
aanwezig op de achtergrond en zal invloed hebben op de manier
waarop u uw ervaringen bekijkt en interpreteert, en ervoor zorgen
dat uw perceptie van de werkelijkheid en van anderen eerlijk,
voorkomend en evenwichtig is. Verspil de vruchtbare mogelijk-
heden van deze tijd niet door aangenaam dagdromen en gezellig
tafelen met vrienden en geliefden. Dat is op zich waardevol, en uw
sociale leven zal in deze periode waarschijnlijk bijzonder rijk zijn,
maar omdat uw zelfexpressie momenteel op een hoogtepunt is,
doet u er verstandig aan uw energie te steken in het voeden van uw
talenten, zodat de verworvenheden van deze levensperiode duur-
zaam en aanzienlijk zullen zijn.

Nieuw contact met het verleden

prog. Venus conjunct Venus
Eind januari 2020
tot eind juli 2023

Innerlijk  voltrekken  zich  subtiele  veranderingen  die,  misschien
zonder een afspiegeling te vinden in opvallende externe gebeurte-
nissen, betekenen dat een cyclus in uw privé-leven ten einde komt
en een nieuwe cyclus begint. Op het diepste niveau herovert u iets
dat u lang geleden hebt verloren, en krijgt u nieuw contact met die-
pere waarden die u misschien jaren geleden hebt losgelaten, maar
die nu op andere manieren terugkeren in uw leven. Met welke wis-
selvalligheden van het lot u in het verleden ook werd geconfron-
teerd, uw huidige relaties, vooral nieuwe, zullen waarschijnlijk
waarden weerspiegelen die altijd belangrijk voor u zijn geweest en
die u het gevoel geven dat u op een of andere wonderbaarlijke ma-
nier bent teruggekeerd naar uzelf. Dit kan bijzonder belangrijk zijn
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als u door omstandigheden, verwachtingen van anderen of door
eigen onzekerheid hebt geprobeerd iemand of iets te worden die u
niet bent. Dit terugvinden van uw diepste waarden kan een diep
genezend effect hebben dat zich weerspiegelt in toegenomen zelf-
vertrouwen en besef van eigenwaarde.

Dit groeiende zelfvertrouwen kan duidelijk blijken uit de vrede en
het vertrouwen die u diep innerlijk ervaart. Misschien zullen pro-
blemen op andere vlakken van uw leven u niet bespaard blijven,
maar het besef dat u iets diepers in uzelf hebt teruggevonden zal u
helpen innerlijk gezag te vinden en u zekerder te voelen, en dat
kan u helpen om tot verstandige keuzes en beslissingen te komen
die een afspiegeling zijn van wie u werkelijk bent. Misschien bent
u zich niet eens duidelijk bewust van wat zich innerlijk afspeelt
omdat de verschuiving waarschijnlijk subtiel is en niet gepaard
gaat met opzienbarende gebeurtenissen. Maar als u terugkijkt op
deze tijd zult u vermoedelijk zien dat zich een proces heeft vol-
trokken  waarin  uw  identiteit  zich  op  zeer  persoonlijke  manier
heeft uitgekristalliseerd.

Innerlijke bronnen van kracht

prog. Mars driehoek Pluto
Eind juni 2021

tot midden oktober 2024

Momenteel  voelt  u  waarschijnlijk  veel  innerlijke  kracht  en
standvastigheid, en het is er dan ook een goede periode voor om
doelen na te streven die hard werken, moed, zelfstandigheid en
vastberadenheid  vereisen.  Uw  overlevingsinstinct  wordt  waar-
schijnlijk geprikkeld en u neemt het leven en uzelf werkelijk zeer
serieus, maar niet op een achterdochtige of overdreven manier. Het
samenspel tussen toegenomen energie en wilskracht enerzijds, en
het intuïtieve aanvoelen van hoe u uw doelen kunt bereiken ander-
zijds, kan benut worden om in uw werk en op het creatieve vlak
veel te verwezenlijken. Ook als u uzelf nooit als een bijzonder
sterke persoonlijkheid hebt beschouwd, zult u in staat zijn om rus-
tig maar zeker af te gaan op uw doel en daarbij uw eigen belangen
in de gaten te houden en geen drukte te maken tot u er zeker van
bent dat u uw doel zult bereiken. Deze periode kan bijzonder
productief zijn als u te maken hebt met werk waarbij competitie
een rol speelt en dat individuele prestaties vereist. Waarschijnlijk
bent u niet bijster gemotiveerd voor werken in groepsverband, niet
omdat u tegendraads bent, maar omdat u vermoedelijk alleen wilt
zijn om uw eigen ritme te kunnen aanhouden.

U merkt misschien dat u vastbesloten bent meer macht en controle
te verkrijgen over uw liefdesleven en creatieve activiteiten. U bent
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momenteel waarschijnlijk niet uit op oppervlakkige oplossingen of
verdiensten, maar stelt u ten doel deze elementen van uw leven
volledig meester te worden. Het enige gevaar is dat u zo volhard-
end en vastberaden kunt zijn dat u niet in de gaten hebt dat u over
anderen heen loopt in uw pogingen te bereiken wat u wilt. In het
verleden hebt u het waarschijnlijk moeilijk gevonden compromis-
sen te sluiten of om de rechten en wensen van anderen te erkennen
als u iets heel beslist wilde. Al bent u momenteel vermoedelijk di-
plomatieker, het is mogelijk dat u nog steeds enige lessen moet
leren over dingen loslaten. Al bent u momenteel niet speciaal ge-
neigd tot agressiviteit, het is mogelijk dat u geen "nee" wenst te
accepteren. En als uw verlangens en wensen betrekking hebben op
anderen, kan blijken dat u niet wilt accepteren dat ze weerstand
bieden of weigeren uw inspanningen te steunen. Dit geldt vooral
in emotionele of seksuele aangelegenheden, waarbij u onverstoor-
baar kunt blijven aandringen om een geliefde over te halen om te
doen of zijn wat u wilt. U kunt momenteel veel bereiken omdat
diepe  innerlijke  krachten  gemobiliseerd  worden.  Maar  u  zult
moeten respecteren dat anderen rechten, grenzen en andere be-
hoeften hebben en misschien niet dezelfde dingen willen dan u.
Probeer u te richten op doelen die u voor uzelf en op uw eigen
houtje kunt bereiken, dan kunt u rekenen op succes.

De beste zijn

prog. Zon driehoek Mars
Eind juli 2022

tot begin september 2024

Zelfvertrouwen, energie en het besef dat u uw eigen bestemming
in handen hebt, zullen waarschijnlijk de vruchten van deze uiterst
vruchtbare periode zijn. U hebt waarschijnlijk een sterke wil die u
op nieuwe doelen kunt richten, maar hebt vermoedelijk voldoende
innerlijke vrede om dat niet op een agressieve manier te doen. U
kunt uw wensen zelfverzekerd te kennen geven, zonder opdringe-
rig of overheersend te zijn. Momenteel werkt uw besef van wie u
bent en wat u wilt harmonieus samen met uw lichamelijke energie
en behoeften, zodat u waarschijnlijk de goede keuzes zult maken
en voor richtingen zult kiezen die werkelijk uw diepste waarden
weerspiegelen. Ook op het seksuele vlak hebt u vermoedelijk zelf-
vertrouwen, en in uw privé- en beroepsleven zult u waarschijnlijk
krijgen wat u wilt, en uw zelfrespect zal waarschijnlijk uitstralen
naar anderen zodat ze u bijzonder aantrekkelijk en inspirerend
vinden. Het kan een uitstekende tijd zijn om een nieuwe creatieve
activiteit te beginnen of om tijd en energie te steken in reizen, ver-
breding van uw wereldbeeld door verdere studie en expressie van
ideeën,  of  diepere  betrokkenheid  bij  spirituele,  politieke  of
filosofische idealen.
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Waarschijnlijk zit u momenteel vol nieuwe en innoverende ideeën,
en u zou moeten proberen deze in praktijk te brengen. Ook ontdekt
u vermoedelijk dat u uw gedachten en wensen duidelijker en eer-
lijker kunt uiten. In het verleden vond u het misschien moeilijk om
een evenwicht te vinden tussen assertiviteit en de behoefte aan bij-
val van anderen. Hierdoor kunt u zich erg onzeker voelen en ge-
neigd zijn heen en weer te schommelen tussen een overdreven do-
minante houding en het gevoel te worden geïntimideerd en gemi-
nacht door mensen die sterker zijn dan u. Verlegenheid of het ge-
voel incapabel te zijn waaronder u in het verleden misschien hebt
geleden, zal nu vermoedelijk aan de kant worden geveegd door
een  nieuw  soort  zelfverzekerdheid,  en  alle  oude  wonden  die
samenhangen met uw besef van eigenwaarde zullen vermoedelijk
genezen. Maar als u een eentonig, "veilig" leven hebt geleid, zult u
waarschijnlijk ruimte moeten maken voor nieuwe en onafhanke-
lijke initiatieven, zowel in uw privé- als beroepsleven. Als u uzelf
in de frustraties van een beklemmende situatie hebt gewerkt, merkt
u misschien dat uw toegenomen energie en wilskracht u buiten-
gewoon boos en rusteloos maken als u de veranderingen niet kunt
introduceren die u nodig hebt. Misschien besluit u zelfs dat het tijd
is om los te breken van dergelijke benauwende situaties, en de
consequenties daarvan zijn waarschijnlijk minder vreselijk dan u
denkt. Mensen zullen waarschijnlijk domweg toegeven en u uw
gang laten gaan. Momenteel zult u vermoedelijk geen "dubbele
boodschappen" versturen, u bent duidelijk over uw doelen en be-
doelingen, en bent er waarschijnlijk ook van overtuigd dat u wer-
kelijk verdient waarop u uw zinnen hebt gezet, en dat zal anderen
er wellicht ook van overtuigen dat u dat verdient.

Lichamelijke activiteit, conditietraining, competitiesport of actief
reizen kan bijzonder positief voor u zijn, omdat u waarschijnlijk
vol energie zit en zowel concrete als intellectuele uitlaatkleppen
nodig hebt voor uw vitaliteit. Elke poging die zowel initiatief als
goede coördinatie vereist zal waarschijnlijk slagen, en u zult wel-
licht merken dat u praktische problemen op een ontspannen ma-
nier en met vertrouwen kunt aanpakken. Waarschijnlijk voelt u
zich prettig in uw lichaam en in uw stoffelijke omgeving, en voelt
u zich gezonder en levendiger dan sinds heel lang. Geef uzelf
ruimschoots tijd om activiteiten en interesses te ontwikkelen die
los staan van uw gewone werk. U hebt waarschijnlijk veel over-
tollige energie en behoefte aan meer afwisseling en uitdaging. Het
is een bijzonder positieve periode en u moet proberen die optimaal
te benutten door uw intuïtie en ingevingen te volgen, door te ver-
trouwen op uw vermogen tot besluitvorming en door een begin te
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maken met de veranderingen die nodig zijn. U zult misschien op
de  ergernis  of  afgunst  stuiten  van  degenen  die  zich  in  zelfge-
bouwde gevangenissen hebben opgesloten en niet de energie heb-
ben om zich te bevrijden zoals u dat momenteel doet. Als dit zich
voordoet met naasten, zult u ongetwijfeld in staat zijn ze op de
juiste manier te bemoedigen en evengoed uw eigen gang te gaan.
Als u eenmaal iets wilt, is er momenteel niets wat u kan stuiten.

Doelen bereiken

Saturnus conjunct Midhemel
Midden februari 2023

tot eind december 2023

U bereikt een van de hoogtepunten in uw leven wat betreft uw
professionele status en uw vermogen om een positieve bijdrage te
leveren aan de wereld rond u. U beweegt zich waarschijnlijk al
enige jaren toe naar dit hoogtepunt van persoonlijk succes en hebt
vermoedelijk af en toe het gevoel gehad dat u het nooit zou be-
reiken. Maar ongeacht wat u hebt geprobeerd op te bouwen, het
zal waarschijnlijk vrucht dragen en u zult vermoedelijk concreet
beloond worden voor uw inspanningen. Deze periode geeft een
keerpunt aan in de manier waarop u zich situeert in het leven. Al
lijkt het succes of het gevoel iets te hebben bereikt misschien niet
van veel invloed op andere, meer persoonlijke kwesties, toch hebt
u dit stadium in uw leven bereikt als een duidelijk omlijnde en
sterke persoonlijkheid die iets heeft te bieden aan de samenleving.
Dit kan betekenen dat u andere doelen en aspiraties loslaat omdat
u ze bent ontgroeid, en het kan ook betekenen dat u misschien
grotere verantwoordelijkheden op u zult nemen in zowel uw privé-
als  beroepsleven.  Maar  de  nieuwe  taken  gaan  samen  met  het
nieuwe werk.

U beseft waarschijnlijk dat u uw verbeeldingskracht en uw diepe
begrip van menselijke gevoelens en verlangens tot expressie moet
brengen, ook als dat betekent dat u de rug toekeert aan werk dat u
in het verleden hebt gedaan. Als u dat wilt, zult u waarschijnlijk
ruimschoots gelegenheid vinden om uw bijzondere gaven te uiten
op manieren die u erkenning en een bestendige plaats op het ge-
kozen gebied zullen bezorgen. Het is echter mogelijk dat u zich,
paradoxaal genoeg, ontevreden, depressief of eenzaam voelt, on-
danks de positieve dingen die u nu ten deel vallen. Dit komt omdat
uw persoonlijk succes, hoe bescheiden ook, waarschijnlijk con-
trasteert met uw start in het leven en ook met het succes, of het uit-
blijven daarvan, van geliefden en familieleden, die misschien of-
fers hebben gebracht om u uw kansen te geven. Ook tussen uw
huidige en vroegere zelfbeeld bestaat een diepe kloof omdat u be-
seft dat u alleen staat voor de taak om van uw leven te maken wat
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u wilt, en u bent zich daar waarschijnlijk op een diep emotioneel
niveau van bewust. Depressie en gevoelens van isolement kunnen
u daarom lastig vallen op het moment dat u dat het minst zou ver-
wachten. Probeer de diepere oorsprong van deze gevoelens te be-
grijpen. U bewijst niemand een dienst met schuldgevoelens of on-
dermijning van uw eigen pogingen, het minst van allen ouders of
familieleden (in leven of overleden) die niet hetzelfde succes als u
hebben bereikt. U verdient wat u hebt verdiend.

Geluk en tevredenheid

prog. Maan sextiel prog. Venus
Eind november 2023

tot midden januari 2024

Het is waarschijnlijk een periode waarin u zich harmonieus en
prettig voelt in gezelschap van de mensen van wie u houdt. Al kan
het leven u op een of andere manier voor uitdagingen stellen, u
bent  waarschijnlijk  innerlijk  rustig,  evenwichtig,  in  vrede  met
uzelf en verdraagzaam ten aanzien van de beperkingen en eigen-
aardigheden van anderen. Het zal waarschijnlijk ook een aange-
name periode zijn omdat u zich bijzonder aantrekkelijk en begeer-
lijk voelt, en u uw lichaam en behoeften accepteert. Momenteel
hebt u er vermoedelijk niet speciaal behoefte aan om vooruit te
komen, maar het is een uitstekende tijd voor ontwikkeling van
artistieke projecten en interesses op het esthetische vlak en voor
het  aanknopen  van  bijzonder  hartelijke  en  ontspannen  nieuwe
relaties. Bestaande banden zullen waarschijnlijk ook een periode
kennen van meer warmte en wederzijdse hartelijkheid. Uw instinc-
tieve behoeften en uw waarden werken momenteel harmonieus
samen en daarom is wat u wilt waarschijnlijk ook wat goed voor u
is. Als gevolg daarvan zult u vermoedelijk een gezond oordeel
hebben over anderen en zullen de mensen tot wie u zich momen-
teel voelt aangetrokken, vrienden, geliefden of collega's, waar-
schijnlijk een positieve invloed op uw leven hebben.

In deze periode kunt u ook uw hart ophalen aan rustige spirituele
contemplatie of de genoegens van creatief werk. U hebt waar-
schijnlijk het gevoel dat u het verdient om gelukkig te zijn, en de
kans is groot dat de uiterlijke omstandigheden u daar op een of
andere manier de gelegenheid toe geven. Maar op het moment be-
tekent gelukkig zijn voor u dat u ook uzelf plezier doet, en al bent
u waarschijnlijk hartelijk en welwillend tegen anderen, u voelt ver-
moedelijk niets voor zelfopoffering of martelaarschap. En dat is
maar goed ook, aangezien u momenteel een sterk besef van eigen-
waarde hebt en uw eigen vervulling even zwaar moet wegen als
die van anderen. Geniet van deze tijd en haal er het beste uit. U
zult waarschijnlijk geen nadelige gevolgen ondervinden van ex-
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cessen waar u aan toegeeft, en al duurt deze periode niet lang, het
plezier ervan zal u lange tijd vergezellen.

Een gevoel van onwerkelijkheid

prog. Midhemel vierkant
Neptunus

Begin februari 2024
tot midden december 2025

Het is geen goede periode om belangrijke beslissingen te nemen
die betrekking hebben op vooruitgang op uw werk of uw oriëntatie
in het leven, aangezien u waarschijnlijk nogal verward bent over
de richting die u moet kiezen en de maatschappelijke rol die van u
verwacht wordt. U kunt een eigenaardig gevoel van onwerkelijk-
heid of vervreemding ervaren, alsof u nergens bij hoort. Ook kunt
u zich bijzonder kwetsbaar voelen en gemakkelijk in verwarring
raken of worden uitgebuit. Daarom moet u extra voorzichtig zijn
dat u anderen niet idealiseert of verwacht dat ze uw problemen
zullen oplossen. Het imago dat u de buitenwereld wilt tonen komt
momenteel misschien niet goed tot expressie of stemt niet overeen
met uw manier van leven. U bent bezig te veranderen en probeert
nieuwe mogelijkheden te creëren die meer betekenis aan uw leven
geven. Maar misschien weigert iets in u om deze behoefte aan ver-
andering te erkennen, omdat er wellicht enige opofferingen nodig
zullen zijn op het vlak waarop de veranderingen zich aandienen.
Bovendien maakt uw verstandelijke ego momenteel niet de dienst
uit, hoe graag u dat ook zou willen. Gevoelens en verlangens van
een kinderlijk en irreëel soort kunnen uw gebruikelijke zelfbeeld
verwarren en u het gevoel geven zwak en machteloos te zijn. Be-
zorgdheid en ergernis over uw gebrek aan zelfbeheersing kunnen u
aanzetten tot vluchten in fantasieën over hoe u zou willen zijn, en
dat is niet alleen onrealistisch maar kan ook problemen veroor-
zaken in uw betrekkingen met mensen met gezag. Daarom is het
verstandiger om in deze periode geen ingrijpende veranderingen
tot stand te brengen of betrokken te raken bij plannen die uw
positie moeten verbeteren, tenzij deze volkomen duidelijk en recht
door zee zijn.

Op een dieper niveau wordt u op de proef gesteld door uw ver-
leden, omdat een groot deel van uw zelfbeeld en het imago dat u
anderen toont waarschijnlijk voortkomt uit verwachtingen en ver-
onderstellingen van familie. In dit stadium van uw leven laat u
deze patronen weliswaar achter, maar als uw familie zich veel op-
offeringen heeft getroost om u in staat te stellen degene te worden
die u bent, kunt u zich daar schuldig over voelen. U kunt het pijn-
lijk vinden om de rol op te geven die uw ouders voor u hebben ge-
kozen en u daar diep eenzaam door voelen. Ook kunt u, onbewust,
uw verleden op het heden projecteren en mensen met gezag zien
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als ouderfiguren die uw pogingen om een eigen richting te kiezen,
tegenwerken of ondermijnen. U kunt ook ongewild patronen uit
uw kindertijd herhalen in uw privé-leven en daardoor geconfron-
teerd worden met emotionele verwikkelingen of teleurstellingen
die in feite echo's zijn van het verleden. Bezorgdheid en verwar-
ring kunnen u zowel ontwijkend en gereserveerd maken als u een
gevoel van onveiligheid en onzekerheid geven. Probeer u bewust
te zijn van dergelijke patronen die momenteel actief zijn, want hoe
helderder uw inzicht in de diepere emotionele ladingen die onder
uw huidige verwarring schuilgaan, hoe beter u in staat zult zijn om
de nodige veranderingen in de hand te werken en de goede koers
te kiezen voor de toekomst.

De jaren 2025 en 2026

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

Liefde kan zwaar zijn

Saturnus vierkant Venus
Midden maart 2025

tot midden januari 2026

Het kan een bewogen tijd zijn voor relaties omdat u een proef-
periode doormaakt wat betreft uw waarden en opvattingen ten aan-
zien van liefde. U hebt op het moment waarschijnlijk niet veel
zelfvertrouwen, bent misschien neerslachtig en uw besef van ei-
genwaarde lijkt misschien verdwenen. U kunt ook wanhopig het
gevoel hebben niet aantrekkelijk te zijn en de liefde niet waard te
zijn, en omdat u zich innerlijk niet erg zeker voelt, verwacht u
misschien bewust of onbewust dat naasten u zullen afwijzen of
negeren. Dergelijke gevoelens zijn vermoedelijk niet nieuw, aan-
gezien de kans groot is dat ervaringen van eenzaamheid, afwijzing
of "voorwaardelijke liefde" in uw kindertijd u hebben opgezadeld
met bepaalde twijfels over uzelf en een zeker wantrouwen ten aan-
zien van de oprechtheid en bestendigheid van de liefde en trouw
van anderen. Het is mogelijk dat uw partner u een moeilijke tijd
bezorgd, misschien om redenen die niets met u te maken hebben,
bijvoorbeeld problemen op het werk of op financieel gebied, of er
kan wrijving of jaloezie ontstaan binnen een gewoonlijk even-
wichtige relatie. U kunt ook verward zijn over de ontdekking dat
uw eigen liefde, genegenheid of verlangen naar een geliefde is be-
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koeld of dat het ideaalbeeld dat u van een geliefde, verwant of
kind had ernstig is aangetast. Verwacht niet dat u zich op uw best
zult voelen in deze periode en wees niet verbaasd als u in uw
privé-leven te maken krijgt met moeilijkheden of met gevoelens
van neerslachtigheid en eenzaamheid die u niet gewoon zijn. Het
is belangrijk dat u begrijpt wat zich innerlijk werkelijk afspeelt,
zodat u op een constructieve manier kunt omgaan met dergelijke
gevoelens en situaties.

U hebt misschien een punt bereikt waarop oude waarden, vooral
met betrekking tot liefde en relaties, toe zijn aan grondige herzie-
ning. Uw beeld van liefde heeft waarschijnlijk altijd sterk verband
gehouden met een neiging tot zelfopoffering en tot het idealiseren
van geliefden. Het is mogelijk dat u een beetje te veeleisend of
simplistisch bent geweest in uw verwachtingen ten aanzien van
liefde, en u vindt het misschien moeilijk om gewone, menselijke
fouten en onvolkomenheden te begrijpen of vergeven. Nu wordt u
misschien teleurgesteld, in uzelf of in iemand van wie u houdt, en
u zult misschien tot de ontdekking komen dat liefde samen kan
gaan met erg verward en zelfs vervelend gedrag, omdat menselijke
emoties heel wat chaotischer en complexer zijn dan u zou willen.
Gevoelens van eenzaamheid of isolement moet u waarschijnlijk
zien in het licht van de rollen die anderen in uw leven hebben ge-
speeld en wat u heimelijk van ze hebt verwacht. Het gevoel onaan-
trekkelijk of geen liefde waard te zijn, moet u bekijken in het licht
van uw opvattingen over de aspecten die u de liefde waard zouden
moeten maken en hoe deze opvattingen werden beïnvloed door
vroegere  familiepatronen,  die  wortelen  in  uw  kindertijd  en  de
relatie tussen uw ouders. Als u te kampen hebt met een scheiding,
op eigen initiatief of dat van uw partner, moet u waarschijnlijk een
scherpe en diepe blik werpen op de werkelijke basis van de relatie.
Als het tot een breuk komt, is dat misschien het gevolg van het feit
dat u zonder het te beseffen ontgroeid bent aan de waarden en be-
hoeften die ooit dominant waren in uw gevoelsleven. Als u zich
verraden of afgewezen voelt, of als u zich in een driehoekssituatie
bevindt, is het waarschijnlijk verstandig een blik te werpen op de
diepere  problemen  in  plaats  van  zich  eenvoudig  gekwetst  of
kwaad te voelen en iemand de schuld te willen geven.

Dit lijkt misschien erg hard en weinig hoopgevend, maar sterke en
oprechte  banden  met  vrienden,  geliefden,  kinderen,  ouders  en
partners zullen niet breken door het ontstaan van problematische
gevoelens of de behoefte aan aanpassingen en compromissen. In
deze periode kunt u een stevige basis leggen voor de toekomst van

33hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN:  Innerlijke veranderingen
voor  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

sr sd  G^oD Saturnus vierkant Venus

sr sd  G^oN Saturnus vierkant Chiron

uw gevoelsleven, vooropgesteld dat u bereid bent om uw erva-
ringen als een uitdaging te zien in plaats van u eenvoudig een
slachtoffer  te  voelen.  Plezier  en  opgewektheid  zijn  momenteel
misschien niet erg ruim voor handen, en u kunt ook te maken krij-
gen met financiële problemen die het moeilijk maken om vermaak
te vinden. Raak niet in paniek en probeer ook niet om troost te
zoeken of u minder ongelukkig te voelen door overhaast op zoek
te gaan naar een nieuw iemand die u op magische wijze een beter
gevoel zou moeten geven. Elke relatie die in deze tijd ontstaat, kan
uiteindelijk moeilijker en gecompliceerder blijken dan u denkt,
omdat er waarschijnlijk een zekere wanhoop schuilt in uw zoeken
en u daarom iemand kunt aantrekken die uit eigen onzekerheid
plezier schept in een onzekere partner die hem of haar erg nodig
heeft. Probeer om zelf het hoofd te bieden aan gevoelens van een-
zaamheid  en  gebruik  uw  energie  om  te  ontdekken  wat  u  van
anderen wilt en wat u zelf kunt bieden als individu. U moet mis-
schien leren om meer van uzelf te houden en om uzelf evenveel
waarde toe te kennen als aan anderen. U kunt uit deze periode te-
voorschijn komen met een veel sterkere en gezondere waardering
voor uzelf en een beter vermogen om uw eigen en andermans
menselijke gebreken en begrenzingen te aanvaarden.

De treurige kanten van het leven

Saturnus vierkant Chiron
Midden maart 2025

tot eind januari 2026

U laat geleidelijk veel oude remmingen en onzekerheden achter
die in het verleden belemmerend zijn geweest. Maar dit trans-
formatieproces vereist misschien dat u uw aandacht opnieuw richt
op pijnlijke kwesties in het verleden. U hebt waarschijnlijk weinig
zelfvertrouwen en u voelt zich misschien opgejaagd door het le-
ven. Externe omstandigheden lijken misschien samen te spannen
om het uiterste van uw zenuwen te eisen, en de indruk belemmerd
te worden, kan diepe gevoelens van falen of tekortschieten op-
roepen. Als u echter probeert om los te breken van dergelijke druk
zult u vermoedelijk merken dat u daar niet in slaagt of dat de prijs
te hoog is. De diepere zin van deze tijd heeft te maken met zelf-
analyse, en u doet er waarschijnlijk verstandig aan u naar binnen te
keren in plaats van steun en genezing te zoeken in de buitenwe-
reld. Het is een van de meer verstandelijke perioden in het leven,
waarin het nodig is dat u diepgaand analyseert wie u bent en welke
pijn een belemmering vormt voor uw vertrouwen in uzelf en de
toekomst. Probeer om deze confrontatie met uzelf niet uit de weg
te gaan, want dat zou alleen betekenen dat u later opnieuw tegen
deze taak aanloopt, en dan op een heftiger manier.

34hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN:  Innerlijke veranderingen
voor  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

sr sd  G^oN Saturnus vierkant Chiron

Net als bijna iedereen voelt u zich op bepaalde gebieden gekwetst
of bedrogen omdat het leven u op een of andere manier onrecht-
vaardig heeft behandeld. Waarschijnlijk werd u vroeg in uw leven
met dergelijke ervaringen geconfronteerd en hebben zich daar later
andere voorvallen aan toegevoegd. Gezamenlijk hebben ze beetje
bij beetje, zoals kralen tot een ketting worden geregen, geleid tot
een diepgeworteld gevoel van kwetsbaarheid. Als u naar binnen
kijkt zult u waarschijnlijk een ketting van ervaringen in het ver-
leden ontdekken die allemaal verband houden met gevoelens van
pijn of vernedering op het gebied van uw vertrouwen in het leven
en vermogen om vertrouwen te stellen in het onzichtbare. Al hebt
u misschien goede afweermechanismen om u te beschermen tegen
pijn, toch bent u vermoedelijk erg kwetsbaar op deze levensvlak-
ken, en op het moment wordt u daar waarschijnlijk door externe
omstandigheden aan herinnerd. U bent zich misschien ook bewust
van een voorraad verbittering en wrok, opgespaard in vele jaren,
die nu uw reacties op uw huidige situatie verdraait en de dingen
veel erger doet lijken dan ze zijn. De constructiefste dimensie van
deze tijd ligt in zelfonderzoek, want als u in staat bent om eerlijk
de confrontatie aan te gaan met uw opgekropte woede op het leven
zult  u  veel  toleranter  en  begripvoller  worden,  en  een  meer
filosofische levensbeschouwing verwerven die u de mogelijkheid
geeft het verleden los te laten en te accepteren wat niet veranderd
kan worden. Dit kan veel wonden op een erg diep niveau helen.

U hebt altijd iets ernstigs en bespiegelends gehad, en confrontaties
met de onrechtvaardigheid van het leven roepen waarschijnlijk
veel verwarrende gedachten en vragen op. Door problemen en
teleurstellingen op jonge leeftijd bent u misschien te vroeg vol-
wassen geworden, maar ze hebben u vermoedelijk ook buiten-
gewoon veel diepgang en inzicht gegeven. Ga dergelijke vragen
niet uit de weg, ook als de mensen in uw naaste omgeving liever
hebben dat u oppervlakkig leeft. U hebt in deze periode misschien
niet veel plezier, maar u groeit, en als u op een verstandige manier
met dat proces kunt omspringen zult u een veel flexibeler en be-
gripvoller iemand worden. Het is heel belangrijk dat u niet toe-
geeft aan overdreven zelfmedelijden of verbittering waardoor u
iedereen de schuld geeft van uw situatie. Het lijkt misschien ge-
makkelijker om uit te halen naar de mensen die u pijn doen of die
er zelf zonder kleerscheuren van afkomen, maar dergelijk gedrag
zal uw gevoel te falen niet verminderen, en ook uw geweten zal
zich daar later niet prettig bij voelen. Ook kunt u onnodig vijanden
maken als u probeert wraak te nemen omdat u zich onrechtvaardig
behandeld voelt, en op het moment heeft dat misschien minder te
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 B]pG prog. Maan driehoek Saturnus

maken met onrechtvaardigheid dan met gekrenkte trots. U wordt
ertoe uitgedaagd om een subtielere en objectievere levensbeschou-
wing te vinden, zodat u uw mogelijkheden kunt gebruiken om te
veranderen wat mogelijk is en om grootmoedig te aanvaarden wat
u moet accepteren als een onvermijdelijk aspect van de oneffen-
heden van het leven.

Zelfstandigheid verwerven

Saturnus vierkant Maan
Eind maart 2025

tot eind januari 2026

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

prog. Maan driehoek Saturnus
Eind juni 2024

tot eind augustus 2024

In deze periode zult u waarschijnlijk een nieuw soort kracht, zelf-
beheersing  en  gemoedsrust  ontdekken,  maar  dit  proces  zal  uw
oude gewoontepatronen vermoedelijk op de proef stellen. In uw
privé-leven  hebt  u  misschien  het  gevoel  gebukt  te  gaan  onder
zware lasten en weet u niet hoe u daaraan kunt ontsnappen. U
voelt zich misschien eenzaam en niet gewaardeerd, en anderen lij-
ken misschien ongevoelig, koel of onverschillig. In het verleden
hebt u waarschijnlijk ook last gehad van dergelijke gevoelens om-
dat ervaringen van eenzaamheid in uw kindertijd u vermoedelijk
het gevoel hebben gegeven dat u niet op anderen kunt vertrouwen
en dat niemand ooit in staat zal zijn u te geven wat u nodig hebt.
Vóór u echter in een poel van zelfmedelijden en verbittering ver-
zinkt, is het nodig dat u zich bewust wordt van de aard en beteke-
nis van het proces dat zich innerlijk afspeelt. U wordt emotioneel
veel rijper en zelfstandiger in deze periode en moet nu waarschijn-
lijk leren hoe u voor uzelf kunt zorgen. Hoe meer u van anderen
verwacht dat ze iets zullen doen om u een beter gevoel te geven,
hoe onwaarschijnlijker de kans dat u zult krijgen wat u wilt, omdat
u tegenover hen vermoedelijk even gesloten bent als u vindt dat ze
tegenover u zijn. En als u probeert om u vast te houden aan relaties
die ten einde komen of onleefbaar blijken, doet u dat misschien
niet omdat u ze werkelijk wilt en nodig hebt, maar omdat u bang
bent voor eenzaamheid.

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

U  voelt  zich  waarschijnlijk  erg  belemmerd  en  gevangen.  Daar
kunnen objectieve redenen voor zijn, maar het is evengoed moge-
lijk dat u uzelf kortwiekt omdat u het zo moeilijk vindt om te uiten
wat u wilt en wat u niet wilt. U bent misschien te bang voor een-
zaamheid   en   wanklanken   in   uw   gevoelsleven.   Maar   als   u
momenteel niet eerlijk bent tegen uzelf en anderen, kan onder-
drukte woede uw lichaam blootstellen aan te veel stress of kunt u
ongewild precies de mensen die u niet wilt verliezen van u ver-
vreemden omdat uw wrok, openlijk of bedekt, waarschijnlijk toch
naar buiten komt. In zekere zin kunt u in deze tijd niet winnen,
omdat u moet kiezen tussen zelfbevestiging en het risico van een-
zaamheid, of tussen uzelf onderdrukken en het risico van verbitte-
ring op de lange termijn. Wát u ook doet, u zult er een prijs voor
moeten betalen. Innerlijke kracht van het bestendige soort zult u
niet voor niets krijgen. Maar uiterste eerlijkheid over wie u bent
zal in de toekomst lonend blijken, terwijl oneerlijkheid nu ertoe
zal leiden dat hetzelfde probleem over een paar jaar opnieuw en
sterker opduikt. Als u leert om uw eigen behoeften te formuleren,
zult u misschien een of twee personen van streek maken, mis-
schien zult u zelfs afscheid moeten nemen van een of twee per-
sonen, of het moeten stellen met een periode van wrijving en af-
standelijkheid, maar u zult ook ontdekken dat u trouwe en liefheb-
bende steun vindt bij de mensen die u werkelijk begrijpen. En als
u op eigen benen kunt staan, zult u in de toekomst veel meer van
relaties kunnen genieten omdat u uzelf en de mensen van wie u
houdt meer vrijheid kunt geven.

Karakter vormen

Saturnus vierkant Saturnus
Midden april 2025

tot eind maart 2026

U hebt een belangrijk keerpunt bereikt in uw ontwikkelingscyclus,
en het leven zal waarschijnlijk de bestendigheid en oprechtheid
van uw doelen en identiteit aan een test onderwerpen. U bent nu in
de ogen van de wereld op het toppunt van uw mogelijkheden, jong
genoeg om veel nieuwe kansen in het verschiet te hebben en rijp
genoeg om zelf voor een bepaald levenspad te hebben gekozen en
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misschien ook voor de verantwoordelijkheden van een groeiend
gezin. Maar ondanks de vele voordelen van uw leeftijd bent u in-
nerlijk vermoedelijk niet zo zeker en vol vertrouwen als anderen
denken. U hebt misschien bepaalde twijfels over de richting die u
de afgelopen zeven jaar hebt gevolgd en u voelt zich misschien
ook onrustig in uw privé-leven. En de buitenwereld kan projecten,
denkbeelden en bezigheden, die ontstonden toen u rond de dertig
was, op de proef stellen en u ertoe dwingen u bewust te worden
van alle gebreken en zwakheden in wat u hebt opgebouwd. U zult
in  deze  tijd  misschien  bepaalde  oude  opvattingen  en  gedrags-
patronen  moeten  opgeven  en  nieuwe  bezigheden  of  relaties
moeten  beginnen  die  gebaseerd  zijn  op  toegenomen  besef  van
zelfstandigheid en meer volwassen doelen en aspiraties. Waar-
schijnlijk wordt u echter niet alleen door de buitenwereld op de
proef gesteld maar ook door uw eigen angsten, en wat u nu begint
zal  zich  vermoedelijk  moeten  bewijzen  in  confrontatie  met
rivaliteit of moeilijkheden. U kunt te maken krijgen met tegenwer-
king of hindernissen bij wat u probeert te bereiken en bepaalde ex-
terne situaties kunnen u diep onzeker maken. Maar als u in staat
bent u vastberaden te houden aan dat waarvan u weet dat het goed
voor u is, zult u uit deze periode tevoorschijn komen met een veel
dieper besef van uw krachten en uw vermogen om u te handhaven,
en zult u uw menselijke grenzen veel beter kunnen accepteren.

U  moet  zich  misschien  duidelijker  situeren  wat  betreft  uw
dagelijkse gewoonten en routine op uw werk en thuis. Gezond-
heidsproblemen of zorgen op uw werk kunnen u dwingen tot her-
ziening van de manier waarop u uw lichaam behandelt en omgaat
met  werkgevers,  personeel  en  collega's.  Waarschijnlijk  is  het
nodig dat u aandacht besteedt aan het vraagstuk van persoonlijke
grenzen, hetzelfde geldt voor de vraag hoe zelfstandig u werkelijk
bent. U ervaart uzelf waarschijnlijk op een intense manier als een
opzichzelfstaand individu, ook als u een bestendige en liefdevolle
relatie  hebt,  en  daardoor  kunt  u  zich  eenzaam  en  geïsoleerd
voelen. U zult misschien afstand moeten doen van afweermecha-
nismen of steunpilaren die u hebt gebruikt om u de illusie van
kracht en competentie te geven, zodat u meer oorspronkelijkheid
en meer werkelijk zelfrespect kunt ontwikkelen. Probeer om u niet
anders voor te doen dan u bent. Als u innerlijk zwakke plekken
ontdekt of merkt dat externe situaties minder waardevol of besten-
dig zijn dan u dacht, moet u bereid zijn dit eerlijk onder ogen te
zien en te doen wat nodig is om een betere basis te leggen. En als
een bepaald aspect van uw privé- of beroepsleven werkelijk on-
leefbaar blijkt, moet u dat wellicht loslaten.
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Het is een tijd van onkruid wieden en bestendigen, en een tijd om
te bepalen en verdedigen waar u werkelijk staat. Het is beter als u
zich niet in nieuwe relaties of zaken stort vóór u zich sterker voelt
en zekerder bent van uzelf. Wees niet bang voor de uitdagingen
van deze periode. Het leven heeft niets kwaadaardigs in de zin,
alle problemen of belemmeringen waarmee u te maken krijgt, be-
nadrukken de punten waarop u aan uw leven moet werken, en als
u deze boodschap begrijpt, kunt u een veel steviger basis leggen
voor al uw keuzes en bezigheden in de toekomst. Het is ook een
tijd waarin u iets kunt ervaren als een psychologische scheiding
van uw familie en milieu, ongeacht uw leeftijd. Waarschijnlijk
moet u duidelijk definiëren wie u bent, ook als dat betekent dat u
afstand  doet  van  de  onbewuste  symbiose  of  identificatie  met
anderen die u een veilig en zeker gevoel gaf. Hopelijk zal dit
scheidingsproces niet gepaard gaan met een letterlijke breuk met
mensen van wie u houdt, maar als dat toch gebeurt, betekent het
dat een dergelijke relatie zijn rol heeft vervuld of u niet langer de
mogelijkheid biedt om als zelfstandig individu te groeien en vol-
wassen te worden. De pijnlijkste kwestie waarmee u momenteel
geconfronteerd kunt worden is een diep en archetypisch gevoel
van eenzaamheid. Als u kunt leren daar het hoofd aan te bieden,
zult u deze tijd creatief en constructief kunnen gebruiken om een
betere toekomst op te bouwen.

Vechten voor vrijheid

Saturnus vierkant Uranus
Eind april 2025

tot begin maart 2026

Spanning en frustratie kunnen u het leven momenteel moeilijk
maken en u hebt waarschijnlijk de sterke behoefte om alle beper-
kingen en hindernissen die uw vrijheid lijken te beknotten te door-
breken. Net op het moment dat u de grootste behoefte hebt aan
ademruimte en bewegingsvrijheid, voelt u zich misschien gevan-
gen door gebeurtenissen en mensen, en u voelt zich waarschijnlijk
razend en opstandig, en ook verveeld door de routine en rituelen in
uw dagelijks bestaan. Al kunt u veel leren in deze periode en kan
het een hoogst productieve tijd zijn wat betreft ontvankelijkheid
voor nieuwe denkbeelden en een meer flexibele levenshouding,
het is vermoedelijk ook een moeilijke tijd waarin u erg hard uw
best moet doen om uw ergernis en ongeduld te beheersen. Het is
waarschijnlijk nodig dat u goed voor uw lichaam zorgt, want als u
zich niet de nodige rust en ontspanning gunt, kan de huidige stress
zijn tol vragen. U zult ook moeten leren om u wat minder druk te
maken, want hoe hard u er ook tegenaan gaat, de dingen zullen op
het moment vermoedelijk niet al te vlug veranderen. Als u pro-
beert dingen te forceren, kunt u uzelf veel onnodige problemen op
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de hals halen en mensen van wie u de steun hard nodig hebt van u
vervreemden.

U hebt altijd iets non-conformistisch gehad in uw gewoonten en de
manier waarop u uw tijd en energie structureert in uw dagelijks
leven. Er heeft waarschijnlijk altijd een aanzienlijk conflict ge-
heerst tussen een intense behoefte aan onafhankelijkheid en de be-
grenzingen van de buitenwereld, en als gevolg daarvan kunt u een
flinke hoeveelheid spanning met u meedragen, zelfs als alles rede-
lijk gladjes verloopt in uw leven. Op het moment bent u zich er
vermoedelijk meer dan gewoonlijk van bewust hoe weinig sympa-
thie u hebt voor de algemene opinie en hoe onprettig u zich voelt
als u probeert "normaal" te doen. Het gevoel belemmerd te worden
kan voortkomen uit financiële of professionele verplichtingen, uit
plotselinge gebeurtenissen die uw privé- of beroepsleven in de war
gooien of uit relatiepatronen binnen hechte relaties die u het ge-
voel geven in de val te zijn gelopen. Maar wát de externe stress-
bronnen ook zijn, waarschijnlijk moet u eerst uw innerlijke con-
flict analyseren. Dit kan helpen om uw spanning gedeeltelijk te
verlichten en kan u ook weerhouden van impulsieve handelingen
die meer kwaad dan goed zouden doen. Op het moment staat u
waarschijnlijk erg open voor nieuwe denkbeelden die misschien
zonderling of excentriek aandoen, of precies het omgekeerde lij-
ken  van  wat  mensen  in  uw  omgeving  gepast  of  aanvaardbaar
vinden. U hebt echter, net als iedereen, voldoende vormelijkheid
in u om u bedreigd te voelen door uw verlangen om de boot aan
het schommelen te brengen. Innerlijk botst uw verlangen naar ver-
andering met uw angst voor verandering, en daardoor hebt u mis-
schien het gevoel dat u onmiddellijk beslissingen moet nemen.
Maar u doet er verstandiger aan te wachten.

U wilt misschien zowel de bestaande toestand handhaven als ver-
anderingen tot stand brengen in uw leven, en het is niet altijd
mogelijk om beide gelijktijdig te doen. Op het moment denkt u
misschien dat het volkomen onmogelijk is, en daarom ervaart u
uw huidige situatie waarschijnlijk als een eis om te kiezen tussen
twee uitersten. Als u zich bevrijdt van bestaande structuren, kunt u
uw zuurverdiende zekerheid verwoesten, maar als u zich buigt
voor de stem van verplichtingen en de aardse werkelijkheid kunt u
uw geest daarbij geweld aandoen. Maar het is niet per se nodig dat
het tot dergelijke dilemma's komt. Ook als anderen beslissingen
voor u nemen, maakt uw eigen conflict het waarschijnlijk moeilijk
om in te zien dat u op andere manieren op situaties kunt reageren
dan  door  woedende  opstandigheid  of  starre  zelfverloochening.
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 B]qQ] prog. Maan sextiel prog. Ascendant

Probeer te onderzoeken op welke punten uw leven werkelijk ver-
andering nodig heeft en op welke punten bepaalde dingen, met ge-
duld en zelfdiscipline, behouden moeten worden. Ook in uw po-
gingen om oude gedragspatronen en langdurige relaties te trans-
formeren, is het vermoedelijk nodig dat u idealisme combineert
met realistisch besef van uw eigen en andermans grenzen. Het is
een tijd waarin u misschien bepaalde dingen die u ontgroeid bent
moet opgeven of loslaten. Probeer om dit op een voorzichtige, ver-
standige en goed gefundeerde manier te doen zodat u de waarden
en de structuren die u zelf hebt opgebouwd kunt behouden.

Gemakkelijk uiten van gevoelens

prog. Maan sextiel prog.
Ascendant

Eind november 2026
tot eind januari 2027

Al merkt u misschien niet veel van de veranderingen die zich
momenteel in uw gevoelsleven voltrekken, ze voltrekken zich wel
degelijk,  subtiel  en  geruisloos,  maar  bijzonder  positief.  Waar-
schijnlijk bent u in vrede met uzelf en kunt u daardoor uw ge-
voelens beter dan anders uiten aan anderen. Als gevolg daarvan
kunt u zich openstellen voor hun steun en hebt u dieper begrip
voor hun behoeften. Uw imago en emotionele behoeften werken
op het moment harmonisch samen en daardoor bent u waarschijn-
lijk zelfverzekerder en hebt er meer vertrouwen in dat anderen u
zullen waarderen en horen.

U merkt wellicht dat u gevoeligheid en verbeelding kunt tonen op
manieren die u een goed gevoel geven over uzelf en ook voor
anderen aangenaam en opwindend zijn. Al zullen uw groeiende
emotionele openheid en vertrouwen vooral erg duidelijk zijn in uw
persoonlijke  ontmoetingen  en  uw  gevoelens  over  uw  gezin  en
thuisomgeving, ze kunnen ook uw beroepsleven en uw interactie
met  collega's  en  werkgevers  ten  goede  komen.  Waarschijnlijk
voelt u zich erg levendig, zowel emotioneel als lichamelijk, en
verlangt u naar nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Het is een
uitstekende tijd om te genieten van reizen en contact met ver-
schillende omgevingen en culturen.

De jaren 2027 en 2028

U blijft veranderen en groeien, en de voortdurende cyclische om-
loop van de planeten blijft zijn unieke weefsel weven, niet als een
uitdrukking van "lotsbeschikking", maar altijd de nadruk leggend
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 B]nB prog. Maan oppositie Maan

op de dimensies van uw leven die rijp zijn voor ontwikkeling en
expressie.

Goede vooruitzichten

prog. Maan sextiel prog.
Midhemel

Begin juli 2027
tot begin september 2027

In  deze  periode  kunnen  zich  kleine  maar  belangrijke  verande-
ringen  voordoen  in  uw  beroepsleven,  als  afspiegeling  van  de
harmonie tussen uw persoonlijke behoeften en uw interactie met
de buitenwereld. Vermoedelijk kunt u bijzonder goed overweg
met collega's en werkgevers omdat u gevoeliger op ze reageert,
waardoor ze op hun beurt wellicht zullen reageren met waardering
en steun, en misschien ook door te zorgen voor praktische voor-
delen.

U hebt waarschijnlijk behoefte aan nieuwe mogelijkheden in de
beroepssfeer zodat u meer ruimte krijgt om uitdrukking te geven
aan uw visie, verbeelding en gevoeligheid voor anderen. Al vraagt
uw huidige geestesgesteldheid waarschijnlijk niet om onmiddel-
lijke radicale verandering, het is een goede periode om op rustige
wijze uw werkomgeving uit te breiden en nieuwe mogelijkheden
open te leggen die u meer kans geven tot nauwe interactie met
anderen en om gebruik te maken van uw persoonlijke talenten en
vaardigheden. Waarschijnlijk zou u momenteel graag in teamver-
band werken of op een of andere manier in contact staan met pu-
bliek, ook als dat normaal gesproken geen deel uit maakt van uw
beroepsleven. Vermoedelijk ziet men u als een opener, zorgzamer
en ontvankelijker iemand, en dat zal zowel uw privé- als beroeps-
relaties ten goede komen.

Ontevreden gevoelens

prog. Maan oppositie Maan
Eind juli 2028

tot midden september 2028

Waarschijnlijk ontdekt u momenteel veel over uw emotionele be-
hoeften, al kunnen deze ontdekkingen eerder uit disharmonie dan
uit emotionele tevredenheid voortkomen. U hebt een kritiek punt
bereikt in de cyclus van uw emotionele ontwikkeling, en omdat u
het verleden los moet laten en uw eigen waarden moet ontwik-
kelen, kunt u zich er in toenemende mate van bewust worden dat u
in praktijk moet brengen wat u hebt geleerd en dat u uw behoeften
eerlijk aan anderen moet uiten. Als anderen niet reageren zoals u
wilt, kunt u zich eenzaam voelen of de indruk hebben niet te
worden gewaardeerd. Er kunnen aanzienlijke conflicten ontstaan
tussen uw behoefte aan orde in uw dagelijks leven en een intense
behoefte om de irrationele kant van het leven te onderzoeken. Dit
kan een afspiegeling vinden in gevoelens van lichamelijk of psy-
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chisch onbehagen, en verwarring over dagelijkse materiële aange-
legenheden. Omdat uw behoeften veranderen, herkent u uzelf mis-
schien niet en voelt u zich wellicht onbeholpen in de manier waar-
op u uw gevoelens uit. Het kan ook dat u net als iedereen van uw
familie bepaalde gewoontepatronen hebt geërfd die u nu bent ont-
groeid. Omdat u nieuwe grond betreedt en nieuwe manieren moet
ontdekken om met anderen om te gaan, kunt u zich angstig en een-
zaam voelen.

Probeer wat minder prikkelbaar en overgevoelig te zijn. Uw re-
acties op anderen kunnen overdreven en zeer subjectief zijn, en u
wordt vermoedelijk minder vaak verkeerd begrepen dan u denkt.
Uw onbehagelijke gevoel hebt u misschien vooral aan uzelf te wij-
ten, al is het zo dat u, als u eenvoudig reageert zonder na te den-
ken, ruzie en onenigheid kunt uitlokken met naasten en vervolgens
inderdaad met concrete problemen hebt te maken. Uw rusteloos-
heid en ontevredenheid zijn misschien meer innerlijk dan uiterlijk,
en daarom is het waarschijnlijk geen goede periode voor belang-
rijke beslissingen, vooral niet in samenhang met verandering van
omgeving of privé-relaties. Wacht daarmee tot u zich zekerder
voelt en duidelijker weet wat u werkelijk wilt. De spanningen
zullen voorbijgaan en u kunt daar het effectiefst mee omgaan als u
begrijpt hoe u bezig bent te veranderen en groeien. Dit verande-
ringsproces begon innerlijk vele jaren geleden en komt momenteel
tot rijping, en u zult misschien op een nieuwe manier aan de bui-
tenwereld duidelijk moeten maken wie u bent.

                                                  - - -

                                     Hoofdstuk IV

                                 Uw generatiegroep

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

De generatie met Uranus in Steenbok

Het teken Steenbok houdt verband met het opbouwen en bestendi-
gen van materiële structuren en met erkenning van hiërarchie en
gezag, daarom betekent het innoverende karakter van Uranus in dit
teken voor u en uw generatiegenoten een enigszins onconventio-
nele houding tegenover gezag en traditie. Het is goed mogelijk dat
u van tijd tot tijd in conflict bent met gevestigde waarden en met
mensen met gezag die u hun positie onwaardig vindt, en dat kan
een sterke drang oproepen om u in te zetten voor een of andere
maatschappelijke verandering, door activiteiten binnen het politie-
ke strijdperk of door inzet voor sociale belangen, die u het gevoel
geven werkelijk bij te dragen tot het verbeteren van de wereld
waarin u leeft. Al voelt u er misschien persoonlijk niet voor om u
bezig te houden met dergelijke zaken, evengoed deelt u met uw
leeftijdsgroep het gevoel dat u er op een praktische, effectieve ma-
nier toe wilt bijdragen dat de wereld leefbaarder wordt, en dit geeft
uw generatie een zekere neiging tot anarchie en het verlangen om
bestaande structuren omver te werpen als duidelijk lijkt dat ze
achterhaald zijn. Al zal de ervaring u ongetwijfeld leren dat u de
wereld niet in de komende week kunt veranderen, toch deelt u in
een van de grote gaven van uw Uranus-generatie: de visie van een
betere  wereld  en  een  sterke  behoefte  om  u  in  te  zetten  voor
principes waarvan u gelooft dat ze de wereld veiliger, rechtvaar-
diger en ordelijker maken.
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Bepaalde idealen die u koestert worden nu misschien aan de kaak
Neptunus vierkant Uranus

Eind april 2024
tot midden februari 2027

gesteld en daardoor krijgt u de kans om in uw gedachten en over-
tuigingen het kaf van het koren te scheiden, zodat uw fundamente-
le waarden en aspiraties een betere basis kunnen vinden in zowel
uw hart als verstand. U deelt met uw Uranus-generatie bepaalde
ideeën over hoe de maatschappij en mensen zouden "moeten" zijn,
en al is deze visie misschien erg rooskleurig en positief, de kans is
groot dat u niet werkelijk rekening hebt gehouden met de com-
plexiteit van de menselijke aard. Nu hebt u de gelegenheid om ide-
alen en overtuigingen te combineren met meer begrip en medele-
ven voor uw medemensen, en dat kan een belangrijk evenwicht
betekenen dat u de mogelijkheid geeft om uw idealen constructie-
ver te gebruiken in de wereld zoals die is. De uitdaging waarmee u
nu wordt geconfronteerd geldt voor uw hele leeftijdsgroep, en is
hoofdzakelijk een creatieve en positieve uitdaging. Neem de tijd
om na te denken over uw overtuigingen, vooral als ze betrekking
hebben op "rechten". Principes moeten misschien wat flexibeler
worden door begrip en realisme, en het is waarschijnlijk ook nodig
dat u zich bewust bent van uw en andermans afhankelijkheid van,
en verbondenheid met de mensheid als geheel. U zult misschien
een  paar  al  te  starre  verwachtingen  ten  aanzien  van  anderen
moeten loslaten, en moeten inzien dat kwetsbaarheid en verlangen
een even waardevolle en kostbare dimensie van de menselijke ziel
vormen als kracht en zelfstandigheid.

... met Neptunus in Steenbok

Neptunus liep tussen 1984 en 1998 door het teken Steenbok en u
bent, gezamenlijk met anderen van uw generatiegroep, diep ge-
motiveerd door de droom van een volmaakter maatschappij met
structuren  en  instellingen  die  eerder  dienst  verlenen  dan  over-
heersen. Uw generatie is een politieke generatie, al moet politiek
hier in de breedste betekenis worden genomen en betekent het niet
per se dat u zich persoonlijk voelt aangetrokken tot enige directe
betrokkenheid  bij  het  staatsbestuur.  Maar  de  mensen  van  uw
Neptunus-generatie hebben een wezenlijk sociale visie die neer-
komt op een soort verlossing op aarde door middel van verande-
ringen die concrete verbeteringen betekenen in het leven. U bent
niet gecharmeerd van verlossing in het hiernamaals omdat het veel
interessanter is als die hier op aarde kan worden gevonden, en
daarom zult u vermoedelijk niet overdreven onder de indruk zijn
van de beloften van conventioneel religieuze instellingen die wei-
nig waarde toekennen aan het stoffelijke leven. Maar alle dromen
van volmaaktheid zijn echter gedoemd te worden aangetast in dit
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ondermaanse, en u zult wellicht uw deel aan teleurstellingen er-
varen door conflicten met mensen die het voor het zeggen hebben
en de desillusies die het gevolg zijn van onrealistische verwach-
tingen over hoeveel tijd veranderingen werkelijk nodig hebben. In
de periode dat Neptunus door Steenbok liep, hebben zich belang-
rijke veranderingen voorgedaan in de wereld, met inbegrip van het
ineenstorten van bepaalde politieke structuren en het ontstaan van
het geloof in een ander soort toekomst. Helaas heeft de droom die
heeft geleid tot de ontmanteling van het Sovjetregime en de val
van de Berlijnse muur er langer over gedaan om werkelijkheid te
worden dan veel mensen hoopten, en de realiteit van menselijke
angst, hebzucht en onverdraagzaamheid heeft bewezen een bittere
pil te zijn in vergelijking met de kracht van de aanvankelijke visie.
Er huist iets van deze visie in iedereen die tot uw Neptunus-gene-
ratie behoort. Met de tijd zult u vermoedelijk merken dat u derge-
lijke dromen realistischer en effectiever in de werkelijkheid kunt
verankeren, want praktisch idealisme is een van de grote gaven
van uw generatiegroep.

Het is een tijd van rijping en van de ontdekking welke dromen
Neptunus vierkant Neptunus

Midden mei 2028
tot begin maart 2031

haalbaar zijn en het waard zijn in de toekomst te worden nage-
streefd, en welke dromen mooie fantasieën zijn die onmogelijk
verwezenlijkt  kunnen  worden  in  het  echte  leven.  Uw  hele
Neptunus-generatie staat voor dezelfde uitdaging, en u bent niet de
enige die waarschijnlijk enige teleurstelling voelt ten aanzien van
de  overtuigingen  en  idealen  die  u  in  het  verleden  koesterde.
Anderen van uw leeftijdsgroep maken dit proces ook door, al kan
zich dat voor ieder individu op een andere manier manifesteren. U
moet waarschijnlijk eerlijk onder ogen zien op welke gebieden uw
idealisme ertoe heeft geleid dat u teveel hebt verwacht van intieme
relaties. En al moet u misschien het hoofd bieden aan een zekere
teleurstelling over het feit dat de wereld en mensen uiteindelijk
wat minder zijn gebleken dan u wenste, evengoed zullen pijnlijke
ervaringen uit het verleden beter genezen naarmate u eerlijker bent
over uw eigen en andermans tekortkomingen. In deze tijd moet u
misschien leren dat niet iedereen altijd in staat is tot emotionele
openheid, en dat iedereen, met inbegrip van uzelf, bepaalde af-
weermechanismen en grenzen nodig heeft om zich zelfstandig en
onafhankelijk te voelen. Als u kunt inzien dat het overbruggen van
realiteit en ideaal enige compromissen vereist, kunt u uit deze be-
langrijke, genezende tijd tevoorschijn komen als een wijzer en
sterker iemand die beter in staat is geluk te vinden in gewone men-
selijke relaties.

46hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIEVEN OP LANGERE TERMIJN
voor  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

»sr sd I^oI Neptunus vierkant Neptunus

... en met Pluto in Schorpioen

Pluto liep van 1983 tot 1995 door het teken Schorpioen, en u bent
een van de mensen die geboren werden met deze planeet in dit
emotionele, hartstochtelijke en moedige teken. U bent een uniek
individu met een persoonlijke geboortehoroscoop, en uw rationele
denken zorgt er misschien voor dat u al te veel emotioneel vertoon
op afstand houdt, maar toch bent u zich er intuïtief diep van be-
wust dat individuen en maatschappijen alleen door crisis en con-
frontatie kunnen veranderen. En als het er werkelijk op aan komt,
bent u bereid om u met hart en ziel in te zetten voor dat wat u
denkt  dat  nodig  is  om  die  transformatie  te  vergemakkelijken,
zowel persoonlijk als collectief. Deze diepe behoefte om crisis,
uitdaging en transformatie te ervaren, kan er soms toe leiden dat u
van uw stuk wordt gebracht door uw eigen gedrag, vooral als u
probeert een ordelijk, rustig en gematigd leven te leiden en dan in-
eens zelf uw eigen tent afbreekt. Hoe pervers dat misschien ook
lijkt, uw generatie heeft crises nodig als een manier van overleven,
omdat creatieve veranderingen alleen kunnen ontstaan door uit te
dagen wat stagnerend en achterhaald is. Het is belangrijk dat u
deze dimensie van uzelf eer aandoet, al is het misschien niet echt
een persoonlijke dimensie waarmee u zich als individu identifi-
ceert. Wat u het diepst in uw hart voelt is belangrijk en soms mis-
schien belangrijker dan de behoefte aan uiterlijke stabiliteit en
orde. Wees niet bang voor uw gevoelsuitbarstingen, u deelt deze
intuïtieve reacties op het leven met veel anderen, en uw generatie
heeft de mogelijkheid om veel verborgen diepten en dimensies van
de menselijke natuur te ontdekken die ons zelfbewustzijn en de
manier waarop we met elkaar omgaan kunnen transformeren.

                                                  - - -

                                     CONCLUSIE

"Geen  mens  is  een  eiland,"  schreef  de  Engelse  dichter  John
Donne, en de planetaire configuraties zullen in de komende jaren
getuigen van deze diepe waarheid. We leven in een periode waarin
onze relatie tot elkaar, als deel van de mensenfamilie, ons beeld
van de werkelijkheid verandert en de basis legt die de komende
generaties in staat zal stellen het leven breder en veelzijdiger te
zien dan ooit tevoren. Elke geboorte gaat gepaard met enige strijd
en pijn, en alleen iemand die bijzonder naïef is kan de stelling hul-
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digen dat belangrijke veranderingen in spirituele, maatschappe-
lijke, technologische en wetenschappelijke domeinen, zoals we nu
ervaren, zich probleemloos en zonder pijn of offers kunnen vol-
trekken. We zijn echter geen "pionnen op het schaakbord van de
goden". Het is aan elk individu om de astrologische configuraties -
die in de 21e eeuw ontstaan - op te pakken en zo bewust en con-
structief mogelijk te werken met dat wat deze energieën symbolise-
ren. Geen enkel planetair aspect is wezenlijk "slecht". Zelfs de as-
pecten die duiden op een periode van persoonlijke twijfel en con-
flicten kunnen positieve resultaten opleveren die het leven ver-
rijken.

Het samenvallen van de verschuiving van een astrologisch tijdperk
met het begin van een nieuw millennium in de menselijke tijdreke-
ning confronteerde en confronteert ieder van ons met enorme uit-
dagingen. In het ergste geval zullen we waarschijnlijk doen wat
mensen altijd hebben gedaan: redding zoeken in buiten onszelf
gelegen politiek of spiritueel gezag, anderen de schuld geven van
onze moeilijkheden en weigeren om de verantwoordelijkheid te
nemen voor onze persoonlijke keuzes en problemen. In het beste
geval kunnen we ons voordeel doen met de transits van de lang-
zame planeten door onze levensvisie te verbreden, ons bewust te
worden van het grotere geheel waarvan ieder van ons deel uit-
maakt en om persoonlijk de best mogelijke bijdrage te leveren aan
deze grotere menselijke eenheid. "Verbeter de wereld, begin bij
jezelf", dat wil zeggen: innerlijk. Verandering begint ook innerlijk,
en gehoor geven aan de dynamische geest van deze tijden be-
tekent, vóór alles, dat ieder deze dynamische geest in zijn of haar
eigen leven op zijn of haar eigen manier beleeft, in overeenstem-
ming met de eigen hoogste waarden. Als ieder van ons dit zelfs
maar een klein beetje doet, zullen er reuzenschreden worden gezet
op de weg van de menselijke vooruitgang die door de huidige
planetaire bewegingen wordt gesymboliseerd.
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                                                                 BIJLAGE

Suggesties voor verder lezen

Over planetaire cycli en bewegingen:
"The Gods of Change" door Howard Sasportas (transits van Uranus, Neptunus en Pluto)
"Transits: The Time of Your Life" door Betty Lundsted
"Planeten in Transit" door Rob Hand

Over de verschillende planeten en hun betekenis:
"De Astrologische Maan" door Darby Costello
"Venus and Jupiter" door Erin Sullivan
"Mercurius, Venus en Mars" door Liz Greene en Howard Sasportas
"De grote Lichten" door Liz Greene en Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" door Stephen Arroyo
"De Buitenplaneten" door Liz Greene
"Saturnus" door Liz Greene
"Neptunus" door Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" door Melanie Reinhart

Over het onderwerp lotsbeschikking:
"Synchroniciteit - Een beginsel van acausale verbondenheid" door C. G. Jung
"Lot en vrije wil in de Astrologie" door Liz Greene

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport
versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten.
Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse
bestellen. De horoscoop Beroep en Bestemming is erg nuttig voor het plannen en ontwikkelen van
uw professionele loopbaan. Voor dieper inzicht in uw relaties kan de Relatie Horoscoop nieuw per-
spectief bieden. En om een beter beeld te krijgen van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van
uw eigen kindertijd, kunt u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een meer gedetailleerde analyse van uw persoonlijke vooruitzichten en innerlijke thema's voor een
periode van 12 maanden vindt u in De Jaarhoroscoop. Dit rapport bevat gedeeltelijk dezelfde tekst
die u aantreft in hoofdstuk III van de Perspectieven op Langere Termijn, maar omdat het zich
slechts op een jaar richt, is het veel gedetailleerder.

Deze rapporten kunt u bestellen bij hetzelfde verkooppunt dat u dit rapport heeft toegestuurd of bij
een van de vele andere daartoe bevoegde distributeurs in veel landen ter wereld.
Op Internet kunt u meer informatie vinden over deze rapporten en over de andere waardevolle
astrologische services die worden geboden door de op de voorpagina van dit rapport vermelde
website. U kunt ook op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene" zoeken.
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Technische Informatie
Voor het samenstellen van uw Perspectieven op Langere Termijn zijn de volgende astrologische
factoren in beschouwing genomen:
- de transits van Uranus, Neptunus en Pluto door de tekens en huizen, en hun belangrijkste aspecten
met de geboortehoroscoop,
- de majeure progressieve aspecten van de Zon, de Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius,
Venus en Mars met de planeten en hoeken in de geboortehoroscoop.
- de transits van Saturnus die van belang zijn voor de innerlijke ontwikkeling,
- de transits van de buitenplaneten over typische generatieconfiguraties.
Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen.
Omdat de Perspectieven op Langere Termijn een periode van zes jaar beslaan, zijn alleen de belang-
rijkste sterrenbeelden opgenomen in dit rapport, alleen degene die geselecteerd werden volgens het
interpretatiemodel van Liz Greene. Anders - met een meer gedetailleerde duiding zoals in de Jaar-
horoscoop - zou het rapport 200 bladzijden lang zijn en uiteindelijk meer verwarrend dan ver-
helderend zijn. Net als in al het werk van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem ge-
bruikt. In hoofdstuk III is gedeeltelijk dezelfde tekst gebruikt als in de Jaarhoroscoop, alle andere
tekst is uniek voor de Perspectieven op Langere Termijn.

De grafische voorstelling van transits
De timing van transits en progressies binnen de periode waarop dit rapport zich richt, is visueel
weergegeven door "transitlijnen". Ze zijn afgedrukt in het grafisch overzicht op blz. 4 en aan de on-
derkant van elke bladzijde waarop de interpretatie van een transit of progressie wordt gegeven.

Een transitlijn begint op het moment dat een bewegende planeet voor het eerst binnen de orb van
een geboorteplaneet komt, en eindigt wanneer de bewegende planeet de orb verlaat en daar niet in
terugkeert (tot de volgende complete cyclus). Als de planeet zich binnen de orb bevindt, bestaat de
transitlijn uit een ononderbroken lijn. Een planeet kan de orb verlaten en daar later in terugkeren.
Gedurende deze tijd wordt de transitlijn weergegeven door een stippellijn. Een planeet kan van rich-
ting veranderen: als hij retrograde gaat lopen wordt dat aangegeven met "sr" voor "stationary retro-
grade". Als hij weer recht gaat lopen, wordt dat aangegeven met "sd" voor "stationary direct". Het
moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ' boven de tran-
sitlijn.
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