
Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 2.10

DE BETEKENIS VAN DE TIJD
Jaarhoroscoop 2022

door Liz Greene
voor Harry Duke Of Sussex

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  www.astro.com / order@astro.com



DE BETEKENIS VAN DE TIJD
Jaarhoroscoop

2022
voor

Harry Duke Of Sussex, geboren op 15 september 1984
Nr 6212.502-18 vanaf januari 2022

Tekst van Liz Greene
Programmering van Alois Treindl

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 2.10



Astrologische kennis, volledige tekst en

met de hand getekende astrologische symbolen van

Liz Greene

Programmering en productontwerp van

Alois Treindl

Nederlandse vertaling van

Jorinde Brokke

Programme Version 2.10  28 februari 2023

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Astrodienst AG and Liz Greene.  All rights reserved.  



JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE voor  Harry Duke Of Sussex

             Inhoudsopgave van de Jaarhoroscoop
                  januari 2022 tot december 2022

I.  Introductie - blz. 6

II. De hoofdthema's van het jaar - blz. 9

De overheersende energie   *   De goede richting vinden   *
Het leven begint opnieuw   *   Een ander belangrijk thema   *
Soms is het leven een worsteling   *   De geheimen van het
leven peilen

III. De belangrijke tendensen in elke dimensie van
het leven - blz. 16

1. De emotionele dimensie - blz. 16
Goede vooruitzichten   *   Zelfstandigheid verwerven   *   Een
poel van ellende   *   Treurige gedachten

2. De dimensie van de stoffelijke wereld - blz. 22
Vrijheid binnen grenzen   *   Zich ontheemd voelen   *   Ver-
anderlijke tijden   *   Het hoofd bieden aan een onwelwillende
wereld   *   Een uitdaging tot zelfbeheersing   *   De wil be-
heersen

3. De mentale dimensie - blz. 30
Een onveilig gevoel   *   Grillige gedachten

4. De spirituele dimensie - blz. 33
Onmogelijke verwachtingen   *   Met uw hoofd in de wolken

5. De dimensie van het innerlijke Zelf - blz. 37
Houd uw hoofd erbij   *   Karakter vormen   *   De waarde
van zelftwijfel   *   De zenuwen

IV. Conclusie - blz. 43

Bijlage - blz. 45
Suggesties voor verder lezen   *   Technische Gegevens

3jap1.2022  as.6212.502-18



JAARHOROSCOOP vanaf januari 2022 tot december 2022

voor  Harry Duke Of Sussex  (m)

geboortedatum: 15 sept. 1984 kloktijd: 16:20 Zon: Maagd  22°56'56
in: Paddington, ENG (UK) U.T: 15:20 Ascendant: Steenbok  11°21'23
lengte: 0w12 breedte: 51n32 sterrentijd: 14:58:16 huizensysteem: Placidus

De voor deze periode geselecteerde transits en progressies
2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

»
 T]oA prog. Midhemel vierkant Zon  p.10

»
 A]mJ prog. Zon conjunct Pluto  p.11

»sr sd sr J^oA] Pluto vierkant prog. Zon  p.11

»sr sd sr J^oJ Pluto vierkant Pluto  p.13

« sd  F^pJ Jupiter driehoek Pluto  p.14

 B]qT] prog. Maan sextiel prog. Midhemel  p.16

sr sd G^oB Saturnus vierkant Maan  p.17

»sd sr G^pB] Saturnus driehoek prog. Maan  p.17

sd  N^nB] Chiron oppositie prog. Maan  p.19

 B]pN prog. Maan driehoek Chiron  p.19

»sr sd N^nD Chiron oppositie Venus  p.20

« sr sd  N^pH Chiron driehoek Uranus  p.23

sr sd H^nT Uranus conjunct Middernachtspunt  p.24

« sr sd  H^nG Uranus oppositie Saturnus  p.25

sr sd  G^oT Saturnus vierkant Midhemel  p.27

« »sr sd sr sd
 N^oE] Chiron vierkant prog. Mars  p.28

»sr sd N^pE Chiron driehoek Mars  p.29

 Q]oH prog. Ascendant vierkant Uranus  p.31

 F^nC Jupiter oppositie Mercurius  p.32

« »sd sr sd sr
 I^nA Neptunus oppositie Zon  p.34

sr sd F^oI Jupiter vierkant Neptunus  p.35

 F^nA Jupiter oppositie Zon  p.38

« sd  G^oG Saturnus vierkant Saturnus  p.39

« sr sd sr sd
 N^oQ Chiron vierkant Ascendant  p.41

sr sd F^oQ Jupiter vierkant Ascendant  p.42

2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun
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Inhoud, chronologisch gerangschikt

De belangrijkste thema's van het jaar

prog. Midhemel vierkant Zon . . . . . . . . . . . 10
prog. Zon conjunct Pluto . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pluto vierkant Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jupiter driehoek Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

De overheersende thema's van elke maand

Januari 2022
Jupiter driehoek Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
prog. Maan driehoek Chiron (2) . . . . . . . . . 19
Jupiter oppositie Mercurius . . . . . . . . . . . . . 32
Saturnus vierkant Saturnus . . . . . . . . . . . . . 39

Februari 2022
Chiron oppositie prog. Maan . . . . . . . . . . . . 19
Chiron driehoek Uranus . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Saturnus vierkant Midhemel . . . . . . . . . . . . 27
prog. Ascendant vierkant Uranus . . . . . . . . 31

Maart 2022
Saturnus vierkant Maan . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uranus oppositie Saturnus . . . . . . . . . . . . . . 25
Neptunus oppositie Zon . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chiron vierkant Ascendant . . . . . . . . . . . . . 41

April 2022
Pluto vierkant prog. Zon (2) . . . . . . . . . . . . 11
Pluto vierkant Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uranus oppositie Saturnus . . . . . . . . . . . . . . 25
Chiron vierkant prog. Mars . . . . . . . . . . . . . 28
Jupiter oppositie Zon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mei 2022
Jupiter vierkant Neptunus . . . . . . . . . . . . . . 35

Juni 2022
Uranus conjunct Middernachtspunt . . . . . . . 24

Juli 2022
Chiron oppositie Venus . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Chiron driehoek Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jupiter vierkant Ascendant . . . . . . . . . . . . . 42

Augustus 2022
Saturnus vierkant Maan . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chiron oppositie prog. Maan . . . . . . . . . . . . 19
Uranus conjunct Middernachtspunt . . . . . . . 24

September 2022: niet aanwezig

Oktober 2022
Saturnus driehoek prog. Maan (2) . . . . . . . . 17
Saturnus vierkant Midhemel . . . . . . . . . . . . 27
Chiron vierkant prog. Mars . . . . . . . . . . . . . 28
Neptunus oppositie Zon . . . . . . . . . . . . . . . . 34

November 2022
prog. Zon conjunct Pluto . . . . . . . . . . . . . . . 11
Saturnus driehoek prog. Maan (2) . . . . . . . . 17
Uranus conjunct Middernachtspunt . . . . . . . 24
Chiron vierkant prog. Mars . . . . . . . . . . . . . 28
Neptunus oppositie Zon . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Jupiter vierkant Neptunus . . . . . . . . . . . . . . 35

December 2022
prog. Maan sextiel prog. Midhemel . . . . . . . 16
Saturnus vierkant Maan . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chiron vierkant prog. Mars . . . . . . . . . . . . . 28
Neptunus oppositie Zon . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chiron vierkant Ascendant . . . . . . . . . . . . . 41
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                                   Hoofdstuk I

                               INTRODUCTIE
                     DE BETEKENIS VAN TIJD

Veel mensen gaan er vanuit dat astrologie wordt gebruikt om
gebeurtenissen  te  voorspellen  en  dat  erkenning  van  de
validiteit   van   astrologie   onvermijdelijk   samengaat   met
fatalisme en ontkenning van de persoonlijke vrije wil. Door
de eeuwen heen hebben astrologische voorspellingen inder-
daad een belangrijke rol gespeeld in het leven van wereld-
leiders en het lot van volkeren. Maar het onderwerp voorspel-
baarheid, en de lotsbeschikking die daarmee samenhangt, is
veel complexer dan eenvoudig een lot dat "in de sterren" staat
geschreven en waar het individu machteloos tegenover staat.
In de volgende bladzijden wordt uw geboortehoroscoop ge-
analyseerd in het licht van de planetaire bewegingen in de
loop van het komende jaar. In zekere zin is dit een "voor-
spellende" analyse. Het doel ervan is echter niet om concrete
gebeurtenissen te voorspellen. Het is een verkenning van de
innerlijke veranderingen en cycli die in ieder individu plaats-
vinden en die vaak op raadselachtige wijze samenvallen met
gebeurtenissen  in  de  buitenwereld.  Deze  planetaire  bewe-
gingen vertellen ons niet wat er GAAT GEBEUREN. Ze be-
schrijven het stadium dat het individu in zijn of haar leven
heeft bereikt en welk type reacties kan worden verwacht op
externe situaties die zich evengoed in andere tijden kunnen
voordoen, maar die een bepaalde betekenis krijgen door het
feit dat ze zich in een bepaalde periode voordoen.

De Duitse dichter Novalis schreef ooit: "Lot en ziel zijn twee
woorden  voor  hetzelfde  principe."  Dit  diepe  besef  van  de
overeenkomst van innerlijke wereld en buitenwereld is vaak
moeilijk te bevatten voor mensen die niet vertrouwd zijn met
de  diepere  dimensies  van  astrologie.  De  zienswijze  van
Novalis vond een weerklank in Carl Jung's uitspraak dat het
leven dat iemand leidt typerend is voor hem of haar. We zijn
complexe wezens die uit vele facetten bestaan, en elk ver-
schillend facet van de menselijke psyche zal vroeger of later
proberen om een plaats te vinden in het daglicht en om tot
expressie te komen in de buitenwereld. Sommige aspecten van
de  persoonlijkheid  zijn  echter  van  nature  in  conflict  met
andere aspecten, en omdat we ons gemakkelijker met het ene
dan met het andere aspect identificeren, zullen bepaalde as-
pecten  andere,  minder  ontwikkelde  eigenschappen  aan  de
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kant duwen. Zoals geldt voor alles wat levend is, voltrekt ook
menselijke ontwikkeling zich in stadia, in een ingewikkelde
dans van dooreengevlochten thema's. Als de tijd daar rijp
voor is zullen bepaalde aspecten van de persoonlijkheid er
naar streven om tot expressie te komen. Om tot deze expressie
te komen kan het nodig zijn dat we bepaalde situaties creëren,
of daarin betrokken raken, waardoor we ons bewust worden
van dingen die we daarvoor niet beseften.

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn niet het gevolg van
bewuste of onbewuste persoonlijke behoeften, maar zijn het
resultaat van grote collectieve bewegingen waarin we alle-
maal worden meegesleept. Persoonlijke keuze of pogingen tot
zelfbewust   handelen   kunnen   worden   overvleugeld   door
collectieve  gebeurtenissen  als  oorlog,  hongersnood  of  vol-
kerenmoord. Maar op de vlakken waarop ons leven werkelijk
onszelf toebehoort en niet opgaat in het collectieve, kunnen
we  de  patronen  van  onze  individuele  horoscopen  op  veel
niveaus tot expressie brengen. We kunnen er niet zeker van
zijn of bepaalde gebeurtenissen hoe dan ook onvermijdelijk
waren, of vermeden of veranderd hadden kunnen worden als
we van tevoren hadden geweten dat ze zich zouden voordoen.
We kunnen er niet zeker van zijn in welke mate van ons wordt
verlangd dat we conflicten die vele generaties lang deel heb-
ben uitgemaakt van een psychologisch familiepatroon tot ex-
pressie brengen of oplossen. Dit soort dingen draagt bij tot
wat we vaag "lotsbeschikking" noemen. Ook de keuzes die we
op bepaalde momenten maken kunnen onvoorziene en ver-
strekkende gevolgen hebben voor het soort gebeurtenissen dat
zich  later  voordoet.  Oorzaak  en  gevolg  kunnen  een  veel
grotere rol spelen in "lotsbeschikking" dan we beseffen. Wat
duidelijk  naar  voren  komt  uit  astrologiestudie  is  dat  geen
enkele externe gebeurtenis verstoken is van betekenis of los
staat van persoonlijke of psychologische kwesties. "Geluk" en
"pech" hebben niets met geluk of pech te maken, maar zijn
afspiegelingen van wat in het oude Griekenland bekend was
als kairos: het juiste moment.

Een computerinterpretatie van de planetaire bewegingen in
de loop van een jaar heeft onvermijdelijk zijn beperkingen,
hoofdzakelijk omdat een computer niet kan nagaan wat een
individu heeft geleerd van zijn of haar vroegere ervaringen.
Elk volgend stadium in het leven komt tot ontwikkeling door
persoonlijk bewustzijn, en de mate waarin we ons bewust zijn
van onszelf en begrip hebben van onze diepere behoeften en
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conflicten, kan niet alleen een sterke invloed hebben op de
manier waarop we op gebeurtenissen reageren, maar ook op
de gebeurtenissen zelf. Het heeft eerder te maken met bewust-
zijn dan met lotsbeschikking of we in staat zijn een pijnlijke of
moeilijke tijd te veranderen in een tijd waarin we innerlijk
sterker  worden  en  zelfkennis  opdoen,  en  of  we  het  juiste
moment weten te benutten om mogelijkheden te ontwikkelen
of nieuwe doelen na te streven die we voor die tijd misschien
voor onmogelijk hielden. Onze keuzevrijheid kan op lichame-
lijk niveau beperkt worden door erfelijkheidsfactoren, en op
andere vlakken door sociale of collectieve factoren die onze
groeimogelijkheden begrenzen. Ook blindheid en gebrek aan
zelfvertrouwen kunnen ons beperken, met als gevolg dat we
ons eigen "lot" creëren door kritiekloos gehoor te geven aan
de emoties die een bepaalde situatie in ons oproept.

In de paragrafen die volgen wordt slechts op zeer summiere
wijze gewag gemaakt van de levensvlakken waarop zich, ge-
zien de planetaire bewegingen het komende jaar, externe ge-
beurtenissen kunnen voordoen. De aandacht is hoofdzakelijk
gericht op de innerlijke ontwikkelingen, conflicten, verande-
ringen en bewustwording die een afspiegeling vormen van
wat deze tijd werkelijk betekent. We zien de buitenwereld op
hoogst subjectieve wijze en interpreteren gebeurtenissen in
overeenstemming met onze eigen hoogst persoonlijke psychi-
sche aard. De één ziet een glas water en zegt: "O, het is half-
vol, er zit nog heel wat in." De ander ziet hetzelfde glas water
en zegt: "O, het is halfleeg, daar heb ik niet genoeg aan." De
een zal afwijzing door een geliefde zien als een afspiegeling
van de gebreken van de geliefde. Een ander zal het misschien
juist zien als een gelegenheid om een kritische blik te werpen
op zijn of haar eigen verwachtingen en veronderstellingen in
de liefde. Wanneer een groep mensen dezelfde gebeurtenis
beschrijft, zijn er evenveel verschillende beschrijvingen als er
mensen zijn in de groep. Waar het uiteindelijk om gaat is wat
tijd voor ieder van ons als individu betekent en welke moge-
lijkheden de tijd biedt om ons wezenlijke zelf verder te ont-
plooien.
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

                                  Hoofdstuk II

          DE HOOFDTHEMA'S VAN HET JAAR

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven
van belangrijke planetaire thema's die waarschijnlijk over-
heersend zullen zijn in het komende jaar en die vrijwel elk
gebied van uw leven kunnen doordringen. Ze vormen als het
ware de baspartij van het muziekstuk en geven de toon en het
onderliggende tempo aan. Deze hoofdthema's vormen in het
komende jaar de algemene achtergrond van dit bijzondere
stadium van uw ontwikkeling, al kunnen andere planetaire
bewegingen hierop een muzikaal contrapunt vormen en be-
paalde kwesties op andere manieren en op andere momenten
benadrukken.

De overheersende energie

Omdat  u  niet  bijzonder  veel  geloof  hecht  aan  onzichtbare
werkelijkheidsniveaus is het mogelijk dat de energieën die het
komende jaar actief zijn onder de oppervlakte van uw leven u
soms een onbehagelijk gevoel zullen geven. De oorzaak is dat
uw  identiteitsgevoel  en  behoefte  aan  zelfexpressie  waar-
schijnlijk worden benadrukt, en dat kan een grote uitdaging
vormen als u doorgaans overdreven voorzichtig bent geweest
in uw manier van leven. Creatieve inspiratie en de behoefte
om iets bijzonders tot expressie te brengen kunnen u een ver-
krampt en ontevreden gevoel geven ten aanzien van uw ma-
nier van leven en waarden, en u bent anderzijds misschien
bang de structuren rondom u te verstoren of de mensen in uw
naaste omgeving te ontstemmen. Maar dergelijke angstige ge-
voelens zijn waarschijnlijk misplaatst. Het kan een bijzonder
creatieve en inspirerende tijd zijn waarin u ontdekt dat u iets
unieks en bijzonders hebt dat nieuwe betekenis en doelge-
richtheid aan uw leven kan geven. Probeer te voorkomen dat
u  deze  potentiële  expressiviteit  en  vreugde  onderdrukt  uit
angst, negativiteit of twijfel aan uzelf. Het is een tijd om ver-
trouwen te stellen in uzelf en in de dingen die vervulling
kunnen brengen in uw leven, ook als dat niet helemaal strookt
met meer klassieke opvattingen. Het is waarschijnlijk nodig
dat u meer zelfvertrouwen ontwikkelt op gebieden waarop u
zich vroeger verbitterd of onzeker voelde.
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

»
 T]oA prog. Midhemel vierkant Zon

De goede richting vinden

prog. Midhemel vierkant Zon
Eind november 2021

tot midden februari 2024

In deze tijd kunt u geconfronteerd worden met een conflict
tussen wat een baan heet en wat een roeping wordt genoemd.
Met andere woorden, u zult waarschijnlijk ontevreden zijn
over wat u met uw leven doet omdat u vermoedelijk veel
meer ruimte nodig hebt om uzelf en uw diepste waarden tot
uitdrukking te brengen door een carrière in een beroepssector
die werkelijk op uw vaardigheden en talenten aansluit. Als u
tot voor kort voornamelijk hebt gewerkt om geld te verdienen,
zult u daar nu waarschijnlijk geen genoegen meer mee nemen.
Waarschijnlijk voelt u zich erg gefrustreerd en hebt grote be-
hoefte om veranderingen tot stand te brengen of om voor
uzelf te beginnen, of om meer gezag en erkenning te vragen
binnen het kader van een bedrijf of instantie. Dit kan een
goede periode zijn om een dergelijke stap te overwegen en
toekomstplannen te maken, al doet u er verstandig aan om
voorzichtig en rustig voorwaarts te gaan in plaats van drei-
gend en impulsief, omdat u nog niet goed voor ogen hebt wat
u werkelijk wilt.

U hebt een diepe behoefte om de diepten van het leven en de
menselijke natuur te verkennen, en waarschijnlijk hebt u de
indruk dat u op die manier als individu iets kunt bijdragen aan
het leven. Als u actief bent in een beroepssector die u de
nodige armslag niet geeft om deze behoeften tot uitdrukking
te  brengen,  zult  u  zich  daar  momenteel  waarschijnlijk  erg
over  opwinden  en  ontevreden  over  zijn.  Maar  u  wilt  ver-
moedelijk ook geen werk dat uw talent en vaardigheden benut
zonder u de gelegenheid te geven om u ergens dieper voor in
te zetten, ook als uw bekwaamheid wordt erkend en gewaar-
deerd. U zoekt momenteel niet alleen naar een mogelijkheid
om uw gaven te gebruiken maar ook naar diepere zingeving,
en u zult waarschijnlijk veranderingen tot stand moeten bren-
gen om deze doelen te kunnen nastreven. Misschien weet u
nog niet op welke manier u dat moet aanpakken, maar u weet
waarschijnlijk al wel wat u niet wilt, en dat is een goed begin.
Op een dieper niveau bent u misschien ook bezig het verleden
de rug toe te keren en de verwachtingen achter te laten die u
sinds uw kindertijd met u hebt meegedragen en die u ge-
deeltelijk hebben gedicteerd wie u moest zijn en wat u moest
doen.  Momenteel  worstelt  u  waarschijnlijk  om  uw  eigen
identiteit te bepalen, los van familie, afkomst en structuren in
het heden, hoeveel veiligheid die ook bieden. Als u geduldig
en voorzichtig te werk gaat en uzelf goed begrijpt, zult u een
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

»
 T]oA prog. Midhemel vierkant Zon»

 A]mJ prog. Zon conjunct Pluto»sr sd sr J^oA] Pluto vierkant prog. Zon

grote stap zetten naar de verwezenlijking van uw diepste ver-
langens.

Het leven begint opnieuw

prog. Zon conjunct Pluto
Midden november 2021

tot midden november 2023

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Pluto vierkant prog. Zon
Begin maart 2022

tot begin maart 2028

Het is een belangrijk en zelfs kritiek keerpunt in uw leven.
Als u achteraf terugkijkt op deze periode, zult u waarschijn-
lijk zien dat het een tijd is van radicale verandering van rich-
ting en doelstellingen. Het bouwwerk van uw identiteit trans-
formeert zich. Op het diepste niveau is deze verandering posi-
tief en zult u uiteindelijk sterker zijn en meer diepgang heb-
ben dan ooit tevoren en ook meer gezag en macht hebben
over uw eigen leven. De moeilijkheid schuilt in het feit dat u
in de periode dat dit proces zich voltrekt, de indruk hebt dat u
de controle over uw leven hebt verloren en te maken hebt met
een soort lot waartegen u machteloos bent. Tot op zekere
hoogte klopt dat, want dat wat op uw weg komt is inderdaad
een soort lot. Maar dat heeft niets te maken met een of andere
voorbeschikking die in de sterren staat geschreven. U zult
daarentegen waarschijnlijk ontdekken dat elk levend wezen,
mensen inbegrepen, een aangeboren groei- en ontwikkelings-
patroon heeft dat soms de rationele pogingen van het ego om
de weg te gaan die het wil, kan overheersen. We erkennen
dergelijke  fundamentele  wetten  op  lichamelijk  niveau:  we
weten dat we door de puberteit moeten en daar niets aan
kunnen veranderen, en dat we het ouder worden niet tegen
kunnen gaan, en dat we op een dag zullen sterven. Ook op
psychisch niveau zijn er wetten, persoonlijker maar even on-
herroepelijk, die ons individuele patroon en de timing in ons
leven dicteren. En momenteel wordt u vermoedelijk gecon-
fronteerd met de aanwezigheid van deze diepere innerlijke
wet die dicteert dat uw leven aan verandering toe is.

U zult dit besef van onvermijdelijke verandering waarschijn-
lijk ervaren op levensvlakken die te maken hebben met uw
religieuze, morele en ethische overtuigingen. U ontdekt mis-
schien intense gevoelens die u in het verleden hebt onderdrukt
en die, als ze vrijkomen, ontwrichting kunnen veroorzaken in
uw leven. U kunt ook diepe angst ervaren en proberen de situ-
atie meester te worden door de mensen in uw omgeving te
overheersen. Al leent deze periode zich voor ambitie, doelge-
richtheid en betrokkenheid, het is geen zinvolle optie om uw
angst in de macht te zijn van krachten waarover u geen con-
trole hebt te "bestrijden" met pogingen anderen uw wil op te
leggen. Het is uw diepere zelf dat momenteel actief is achter
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de veranderingen die zich voordoen, en dit "complete" zelf is
niet alleen wijzer maar ook veel sterker dan uw verstand of
uw bewuste wil. Hoe kwader en angstiger u bent, hoe groter
het gevaar dat u probeert om u van deze druk te bevrijden
door anderen af te bekken of te manipuleren. In dat geval kunt
u op krachtige weerstand stuiten en zelfs vernederd worden,
niet omdat dat zo is "voorbeschikt", maar omdat u niet hebt
gewacht tot u de noodzaak van uw eigen innerlijke proces be-
greep en daar vrede mee had.

Kritieke keerpunten in het leven, zoals u momenteel ervaart,
zijn nooit gemakkelijk. Misschien moet u afstand doen van
het soort persoonlijke trots dat dienst doet als verweer tegen
het leven. Iets diepers in u heeft momenteel de macht in han-
den en het is beter dat u zich daarvan bewust bent en ermee
samenwerkt in plaats van er keihard tegenin te gaan of u te
verliezen in zelfmedelijden en martelaarschap. Als u bereid
bent een diepere blik te werpen op uw bijzonder complexe
natuur, zult u wellicht ontdekken dat er voorbij uw verstande-
lijke bewustzijn, wijsheid en intelligentie bestaan die weten
wat uiteindelijk de beste levensloop voor u is. Het is mogelijk
dat u in deze periode met pijn en verlies wordt geconfron-
teerd. Het is ook mogelijk dat het "lot" (de logische con-
sequenties van eerdere keuzes) u beloont voor uw inspan-
ningen, en dat u het gevoel hebt dat het rad van fortuin in uw
voordeel heeft gedraaid. Een van de twee, of beide, mogelijk-
heden kunnen zich voordoen. Geen van beide zal echter het
gevolg zijn van bewuste inspanningen of vastberadenheid van
het ego. De diepere betekenis van deze tijd schuilt in de be-
wustwording van de onzichtbare lagen van de psyche, waar-
door uiteindelijk uw opvattingen en keuzes zullen veranderen,
omdat u kunt ontdekken wat u heimelijk ondersteund als u
uzelf niet kunt ondersteunen. U zult dit patroon van intelli-
gentie  waarschijnlijk  niet  via  conventionele  religieuze  of
spirituele leerstellingen ontmoeten, maar het levend en wel
aantreffen in de hartstochten, verlangens en intuïtie die de
mysterieuze werking van uw eigen ziel weerspiegelen.

                                              - - -

12jap1.2022  as.6212.502-18



JAARHOROSCOOP door LIZ GREENE voor  Harry Duke Of Sussex

2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023
Jan Feb Maa Apr Mei Jun

»sr sd sr J^oJ Pluto vierkant Pluto

Een ander belangrijk thema

Er is dit jaar een andere belangrijke dynamiek actief die de
hierboven beschreven energie soms zal ondersteunen en soms
zal tegenwerken.

Situaties die u vanuit uw sterk realistische visie kunt ana-
lyseren of begrijpen, ervaart u doorgaans niet als beangsti-
gend, maar de krachtige, emotionele stromingen die u in het
komende jaar vermoedelijk af en toe zullen kwellen zult u
waarschijnlijk nogal verbijsterend vinden omdat uw levens-
visie zich verdiept en u dingen daardoor anders gaat zien. Een
hoofdthema  van  deze  periode  is  transformatie,  en  trans-
formatie omvat onvermijdelijk dingen die ten einde komen en
andere die beginnen. Hierdoor zult u misschien bang zijn dat
uw materiële en emotionele zekerheid, en zelfs uw greep op
de werkelijkheid, bedreigd worden. Uw realistische benade-
ring kan u beschermen tegen de diepe desillusies waarmee
meer idealistische zielen regelmatig worden geconfronteerd.
Een blik op de schaduwzijden van de menselijke natuur, en
confrontatie met de patronen en krachten waarover de be-
wuste wil geen controle heeft, kunnen echter een afwerende
houding in u oproepen die u beter kunt vermijden. Probeer
vooral om machtsstrijd te voorkomen, zowel met mensen in
uw naaste omgeving als met mensen die gezag hebben. U
hebt misschien het gevoel dat u op het moment geen greep
hebt op de situatie, maar proberen om anderen onder controle
te houden zal u geen enkele hulp bieden en kan veel schade
aanrichten. U moet waarschijnlijk leren om grootmoedig los
te laten, ook als u op het moment niet werkelijk begrijpt waar-
om. Het is vermoedelijk ook nodig dat u het leven en uzelf
met een meer psychologisch en minder pragmatisch oog ziet,
zodat  uw  realisme  niet  alleen  de  stoffelijke  werkelijkheid
maar ook de diepere realiteit omvat waarop de ontwikkeling
van de menselijke ziel steunt.

Soms is het leven een worsteling

Pluto vierkant Pluto
Midden april 2022

tot eind december 2025

U hebt op het moment misschien het gevoel dat uw leven in
een slagveld is veranderd. Al zijn de omstandigheden objec-
tief gezien misschien minder moeilijk dan ze lijken, evengoed
beleeft u elke uitdaging of hindernis vermoedelijk als een
strijd op leven en dood. Innerlijk wordt een diep overlevings-
instinct geactiveerd en u reageert misschien door dwangmatig
en overdreven emotioneel te proberen uw omgeving in uw
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greep te houden. Misschien zult u afstand moeten doen van
iets wat belangrijk voor u is: een relatie, een bepaalde sociale
positie of beroepsstatus, een bestaande financiële situatie of
een innerlijke houding tegenover uzelf en de wereld. Waar-
schijnlijk bent u zich er diep van bewust dat u ouder wordt en
wellicht  moet  u  de  fantasie  opgeven  dat  uw  leven  onbe-
grensde mogelijkheden heeft. In deze tijd zult u waarschijnlijk
op een subtiele maar intense manier vrede moeten sluiten met
uw menselijke begrenzingen. Bepaalde oude patronen, ver-
moedelijk  geërfd  van  uw  milieu  en  familiegeschiedenis,
blijken  nu  misschien  onleefbaar  en  u  moet  waarschijnlijk
leren om anderen op een andere basis te benaderen, zodat er
minder sprake is van onbewust manoeuvreren onder de opper-
vlakte. Probeer naar binnen te kijken in plaats van de strijd
aan te binden met anderen. Hoe meer inzicht u hebt in uzelf,
hoe beter u in staat zult zijn om grootmoedig los te laten wat
ten einde komt en te behouden wat werkelijk bij uzelf hoort.

Langzaam maar zeker zult u waarschijnlijk diepe verandering
constateren in uw spirituele en morele overtuigingen. Deze
verandering zal misschien ongewild tot stand komen, maar zal
uiteindelijk positief zijn, omdat u afstand zult kunnen doen
van veel overjarige reacties en houdingen die u nu bezig bent
te  ontgroeien.  U  deelt  dit  veranderende  wereldbeeld  ver-
moedelijk met anderen van uw leeftijdsgroep, die net als u de
kern van zelfbehoud onbewust waarschijnlijk hebben gesitu-
eerd in emotionele diepgang en loutering. De wereld veran-
dert, en u zult moeten mee-veranderen. Wát u ook in uw
privé-leven ervaart, het is een klein stukje van de veel grotere
metamorfose die overal om u heen plaatsvindt. Probeer los te
laten  wat  uit  uw  leven  moet  verdwijnen,  dan  zult  u  veel
sterker  en  wijzer  uit  deze  periode  tevoorschijn  komen,  en
meer vertrouwen hebben in de onzichtbare patronen die zowel
uw eigen als elke menselijke ontwikkeling onderbouwen.

De geheimen van het leven peilen

Jupiter driehoek Pluto
Eind april 2021

tot begin januari 2022

Momenteel stelt u zich waarschijnlijk een paar diepe en moei-
lijke vragen. Vermoedelijk hebt u groeiend besef van de com-
plexiteit van het leven en u wordt misschien geconfronteerd
met situaties die een dieper niveau van begrip vergen dan de
meer conventionele standpunten. Uw vragen kunnen betrek-
king hebben op morele kwesties en de diepere betekenis en
bedoeling van bepaalde ervaringen, maar ze kunnen ook be-
trekking hebben op het leven in het algemeen omdat u pro-
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beert onder de oppervlakte van uw dagelijks bestaan door te
dringen. Ook als u in deze periode een of andere crisis in uw
leven moet oplossen, beschikt u waarschijnlijk over buiten-
gewoon veel inzicht en wijsheid met betrekking tot uw situ-
atie, en bent u ook dieper emotioneel betrokken. Uw wereld-
beeld verandert en wordt een meer oorspronkelijke afspiege-
ling van wie u werkelijk bent, en daarom wilt u waarschijnlijk
bepaalde elementen in uw leven wijzigen. Omdat een nieuw
en intenser gevoel van betrokkenheid bij het leven u doet
zoeken naar een andere roeping of naar een andere manier om
met mensen om te gaan, kan het een veranderlijke tijd zijn.

Uw intuïtie en instinct zijn momenteel waarschijnlijk ook ver-
sterkt, en u kijkt waarschijnlijk door de buitenkant heen naar
de kern van situaties en personen waarmee u te maken krijgt.
U hebt altijd het vermogen gehad om onder de oppervlakte te
kijken en geprobeerd om uw hart en ziel te investeren in de
doelstellingen die u het meest raakten. Soms heeft deze inten-
siteit misschien geleid tot overdreven dramatiseren. Maar u
hebt waarschijnlijk altijd behoefte aan een flinke dosis drama-
tiek in uw leven, en momenteel nog meer dan anders. Ver-
moedelijk bent u niet in de stemming voor hypocriet of kunst-
matig gedrag, en dit verlangen naar waarheid kan u veel per-
soonlijke kracht geven als u zich richt op doelen die vastbe-
radenheid eisen evenals diep begrip van de manier waarop
anderen benaderd moeten worden. Misschien voelt u zich ook
aangetrokken tot verkenning van de wereld van menselijke
beweegredenen, en daarom zou het bestuderen van psycho-
logie, zowel van het individu als van de groep, waarschijnlijk
verrijkend zijn. Als u therapie hebt overwogen, is dit een uit-
stekende tijd om daar een begin mee te maken, aangezien u
momenteel vermoedelijk zoekt naar onverbloemde waarheden
en daarom beter in staat bent om de verborgen of verdrongen
aspecten van uw eigen natuur onder ogen te zien, zonder ont-
wijking of zelfbedrog. Heel belangrijk is dat u beloond kunt
worden door een diep gevoel dat u een of ander verborgen le-
vensdoel hebt te vervullen, zelfs als u zich er op verstandelijk
niveau niet duidelijk van bewust bent welk doel dat is. Uw
intuïtie werkt harmonieus samen met uw verlangens, onge-
acht of deze van materiële of geestelijke aard zijn, of beide,
en daardoor kan uw oriëntatie veel duidelijker worden en zult
u  diep  besef  hebben  van  uw  krachten  en  overlevings-
capaciteiten.
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                                  Hoofdstuk III

               DE BELANGRIJKE TENDENSEN
          IN ELKE DIMENSIE VAN HET LEVEN

Omdat de banen die de planeten aan de hemel beschrijven
een complex en ingewikkeld patroon creëren, zullen niet alle
elementen in uw horoscoop gelijktijdig en op hetzelfde ritme
dansen. Er kunnen perioden zijn waarin de hoofdthema's van
het jaar minder belangrijk lijken te worden omdat een be-
paalde  kwestie  andere  gevoelens,  gedragspatronen  en  re-
acties op de voorgrond heeft gebracht. Deze tendensen en
patronen zijn elk van kortere of langere duur en brengen
daarom in de loop van het jaar variatie in uw ervaringen.

                       1. De emotionele dimensie

Er kunnen in de loop van het jaar perioden zijn waarin din-
gen die te maken hebben met uw gevoelsleven op een bij-
zonder bevredigende manier op de voorgrond komen. Als uw
hart gelukkig is worden andere, moeilijker kwesties, minder
belangrijk. Dit is heel begrijpelijk, want als u zich emotioneel
in vrede voelt, kunt u in uw aanpak van andere aangelegen-
heden blijk geven van meer openheid en zelfvertrouwen.

Goede vooruitzichten

prog. Maan sextiel prog. Midhemel
Een komende transit,

vanaf midden december 2022
tot begin februari 2023

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 voordelen.

U hebt waarschijnlijk behoefte aan nieuwe mogelijkheden in
de beroepssfeer zodat u meer ruimte krijgt om uitdrukking te
geven aan uw inzicht, gevoeligheid en emotionele diepgang.
Al vraagt uw huidige geestesgesteldheid waarschijnlijk niet
om  onmiddellijke  radicale  verandering,  het  is  een  goede
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periode om op rustige wijze uw werkomgeving uit te breiden
en nieuwe mogelijkheden open te leggen die u meer kans ge-
ven tot nauwe interactie met anderen en om gebruik te maken
van uw persoonlijke talenten en vaardigheden. Waarschijnlijk
zou u momenteel graag in teamverband werken of op een of
andere manier in contact staan met publiek, ook als dat nor-
maal gesproken geen deel uit maakt van uw beroepsleven.
Vermoedelijk ziet men u als een opener, zorgzamer en ont-
vankelijker iemand, en dat zal zowel uw privé- als beroeps-
relaties ten goede komen.

Er kunnen ook perioden zijn waarin emotionele problemen
ontstaan en u doet er verstandig aan om daar zo eerlijk en
grootmoedig mogelijk mee om te gaan.

Zelfstandigheid verwerven

Saturnus vierkant Maan
Eind februari 2022

tot begin januari 2023

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

Saturnus driehoek prog. Maan
Midden september 2022

tot midden september 2024

In deze periode zult u waarschijnlijk een nieuw soort kracht,
zelfbeheersing en gemoedsrust ontdekken, maar dit proces zal
uw oude gewoontepatronen vermoedelijk op de proef stellen.
In uw privé-leven hebt u misschien het gevoel gebukt te gaan
onder zware lasten en weet u niet hoe u daaraan kunt ont-
snappen. U voelt zich misschien eenzaam en niet gewaar-
deerd, en anderen lijken misschien ongevoelig, koel of onver-
schillig. In het verleden hebt u waarschijnlijk ook last gehad
van dergelijke gevoelens omdat 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 verzinkt, is het nodig
dat u zich bewust wordt van de aard en betekenis van het
proces dat zich innerlijk afspeelt. U wordt emotioneel veel
rijper en zelfstandiger in deze periode en moet nu waarschijn-
lijk leren hoe u voor uzelf kunt zorgen. Hoe meer u van
anderen verwacht dat ze iets zullen doen om u een beter ge-
voel te geven, hoe onwaarschijnlijker de kans dat u zult krij-
gen wat u wilt, omdat u tegenover hen vermoedelijk even ge-
sloten bent als u vindt dat ze tegenover u zijn. En als u pro-
beert om u vast te houden aan relaties die ten einde komen of
onleefbaar blijken, doet u dat misschien niet omdat u ze wer-
kelijk wilt en nodig hebt, maar omdat u bang bent voor een-
zaamheid.

In het verleden bent u misschien te afhankelijk geweest van
de steun van gezins- of familieleden of gemeenschap voor uw
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gevoel van veiligheid 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 be-
schuldigen dat u geen liefde waard bent. U moet ook uw ei-
gen grenzen accepteren en begrijpen dat u niet altijd voor
iedereen beschikbaar kunt zijn. Leer om waardering te krijgen
voor uzelf en om voor uw eigen welzijn te zorgen, want in
deze tijd is het onwaarschijnlijk dat iemand dat voor u zal
doen in de mate die u wenst. Als u zich momenteel te zwaar
belast voelt met de verantwoordelijkheid voor iemand anders,
moet u vermoedelijk leren om "nee" te zeggen, en als dat on-
mogelijk is moet u wellicht leren om verantwoordelijkheden
te delegeren en een evenwicht te vinden dat recht doet aan
zowel uw eigen behoeften als aan die van de mensen van wie
u houdt.

U voelt zich waarschijnlijk erg belemmerd en gevangen. Daar
kunnen objectieve redenen voor zijn, maar het is evengoed
mogelijk 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 eenzaamheid en wanklanken in uw gevoelsleven.
Maar als u momenteel niet eerlijk bent tegen uzelf en anderen,
kan onderdrukte woede uw lichaam blootstellen aan te veel
stress of kunt u ongewild precies de mensen die u niet wilt
verliezen van u vervreemden omdat uw wrok, openlijk of be-
dekt, waarschijnlijk toch naar buiten komt. In zekere zin kunt
u in deze tijd niet winnen, omdat u moet kiezen tussen zelfbe-
vestiging en het risico van eenzaamheid, of tussen uzelf on-
derdrukken en het risico van verbittering op de lange termijn.
Wát u ook doet, u zult er een prijs voor moeten betalen. Inner-
lijke kracht van het bestendige soort zult u niet voor niets krij-
gen. Maar uiterste eerlijkheid over wie u bent zal in de toe-
komst 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
personen, of het moeten stellen met een periode van wrijving
en afstandelijkheid, maar u zult ook ontdekken dat u trouwe
en liefhebbende steun vindt bij de mensen die u werkelijk be-
grijpen. En als u op eigen benen kunt staan, zult u in de toe-
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komst veel meer van relaties kunnen genieten omdat u uzelf
en de mensen van wie u houdt meer vrijheid kunt geven.

Een poel van ellende

Chiron oppositie prog. Maan
Begin december 2021

tot midden september 2022

Dezelfde thema's worden
benadrukt door:

prog. Maan driehoek Chiron
Begin januari 2022

tot midden februari 2022

Al kan dit een tijd van genezing zijn waarin u sterker wordt,
er zal waarschijnlijk heel wat geduld en objectiviteit van u
worden verlangd omdat het vermoedelijk een nogal moeilijke
periode zal zijn in uw privé-leven. Emotioneel voelt u zich
waarschijnlijk ongelukkig en u kunt gebukt gaan onder ge-
voelens van eenzaamheid of frustratie. U kunt te maken krij-
gen met een breuk of misverstand met iemand die u na staat,
maar het is evengoed mogelijk dat uw sombere stemming uit-
sluitend uit uw innerlijk voorkomt, zonder enige externe aan-
leiding. Het moeilijkste aspect is dat u misschien rondloopt
met een diep gevoel een mislukkeling te zijn of te falen, het-
geen  kan  leiden  tot  zelfmedelijden  en  onvermogen  om  te
erkennen dat uw gevoelsleven ook goede dingen kent en dat u
ook steun kunt vinden bij anderen. Als u zich in een derge-
lijke stemming laat verzinken, kunt u uw eigen problemen
creëren omdat u anderen subtiel of openlijk laat weten dat ze
het  nooit  goed  kunnen  doen,  wat  ze  ook  doen.  Probeer
anderen niet te manipuleren om u beter te voelen. Een derge-
lijke manoeuvre zal waarschijnlijk niet werken omdat anderen
er niet echt verantwoordelijk voor zijn hoe u zich voelt. De
vage verontwaardiging die u momenteel koestert tegen de we-
reld die blijkbaar niet in uw emotionele behoeften kan voor-
zien, komt voort uit een diepere bron en het is waarschijnlijk
nodig dat u die onderzoekt om van deze tijd het beste te
kunnen maken.

U wordt misschien uitgedaagd om onder ogen te zien op wel-
ke levensvlakken u nooit werkelijk volwassen bent geworden
en heimelijk hoopt dat anderen voor u zullen zorgen en u de
liefde en steun zullen geven die u uzelf niet lijkt te kunnen
geven. Het is waarschijnlijk een erg leerzame tijd. Een ge-
beurtenis of persoon kan gevoelens van pijn of emotionele
verwaarlozing  activeren,  maar  deze  gevoelens  bestonden
waarschijnlijk al en vinden hun oorsprong in vroegere levens-
jaren waarin u niet kreeg wat u nodig had. Aangezien ieder
mens dergelijke emotionele verwaarlozing ervaart, ongeacht
hoe goed en liefhebbend hij of zij werd grootgebracht, moet u
daar niet verbaasd over zijn. U beseft misschien niet in welke
mate u afhankelijk bent van anderen om de sfeer van huiselijk
warmte en behaaglijkheid te creëren waar u naar verlangt.
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Momenteel lijkt het misschien of niemand u de steun geeft die
u nodig hebt, en u kunt zich boos, verontwaardigd en ver-
bitterd voelen. Maar zelfs als iemand u pijn doet, moet u pro-
beren om met begrip en levenswijsheid te reageren. Een kin-
derlijke  kant  van  u  eist  waarschijnlijk  dat  het  leven  altijd
rechtvaardig is, en dat mensen altijd voor 100% consequent
en toegewijd liefde geven. U verwacht misschien ook onbe-
wust dat de mensen in uw huidige leven u compensatie ver-
schuldigd zijn voor wat anderen u in het verleden hebben aan-
gedaan. Hoe vlugger u het leven en de mensen leert accepte-
ren zoals ze werkelijk zijn, hoe vlugger u een weerwoord zult
hebben op de beproevingen van deze tijd.

U kunt problemen hebben met vriendinnen of vrouwelijke fa-
milieleden. Maar als u met problemen of pijn wordt gecon-
fronteerd door toedoen van een vrouw, doet u er waarschijn-
lijk goed aan u af te vragen of u in deze vrouw moederlijke
eigenschappen zocht die ze momenteel eenvoudig niet voor u
beschikbaar heeft. Het diepste niveau van het proces dat u
momenteel doormaakt is de ontdekking hoe u uw eigen ouder
kunt zijn in de levensfases waarin anderen dat niet voor u
kunnen zijn, omdat ze hun eigen leven moeten leven of omdat
ze beperkt zijn in hun mogelijkheden of eenvoudig omdat ze
menselijk zijn. Het is ook mogelijk dat u uw eigen emotionele
grenzen onder ogen moet zien en accepteren in plaats van te
pogen de ideale ouder te zijn voor anderen. Leren om uw ei-
gen ouder te zijn betekent waarschijnlijk dat u ook inziet hoe
u zelf kunt zorgen voor de dingen die u een veilig gevoel en
besef van eigenwaarde geven. Het kan ook inhouden dat u uw
gevoelens moet beheersen en leert om de grenzen en beper-
kingen van anderen te respecteren. Als u in staat bent deze
belangrijke uitdaging aan te gaan, zult u uit deze periode te-
voorschijn komen met een veel dieper en sterker besef van uw
waarde en duidelijker besef van het innerlijke potentieel waar
u altijd op kunt rekenen in moeilijke perioden.

Treurige gedachten

Chiron oppositie Venus
Midden mei 2022

tot begin februari 2025

Veel oude wonden kunnen in deze periode genezen, vooral op
het gebied van liefde en relaties. Als onderdeel van dit gene-
zingsproces, kunt u geconfronteerd worden met iets wat u on-
gelukkig  maakt.  Het  is  echter  evengoed  mogelijk  dat  u
humeurig of neerslachtig bent zonder enig aanwijsbare reden.
Als u geen pijnlijke ervaringen hebt in contact met de buiten-
wereld kunt u zich emotioneel toch eenzaam, afgewezen of
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gekwetst voelen. Wat er momenteel ook gebeurt, probeer u
net zo bewust te zijn van het proces dat zich innerlijk afspeelt
als van wat er om u heen gebeurt. Uw liefdesidealen worden
momenteel op de proef gesteld, en de aanleiding voor ver-
andering kan worden gevormd door iets onrechtvaardigs of
teleurstellends in een belangrijke relatie. Maar al zult u dit
misschien een moeilijke tijd vinden, de innerlijke verande-
ringen zullen waarschijnlijk helend en constructief blijken. De
realiteit van het leven en de begrenzingen van de menselijke
aard kunnen botsen met enigszins simplistische spirituele en
morele overtuigingen. U wordt waarschijnlijk geconfronteerd
met de fundamentele complexiteit van de menselijke natuur
en de onvermijdelijke zwakke plekken in elke hechte band, en
niet met andermans ongevoeligheid of bedoeling u pijn te
doen. Als u in deze periode gekwetst wordt, kan het zijn dat
er werkelijk geen andere optie is, gezien de betrokken per-
soonlijkheden. Het is erg belangrijk dat u probeert dit te on-
derkennen in plaats van anderen de schuld te geven of te ver-
zinken in een poel van zelfminachting en zelfmedelijden. Al
bent u er misschien in geslaagd om te doen alsof u de begren-
zingen in de liefde accepteerde, diep innerlijk kunnen vroege
ervaringen van pijn u heimelijk doen twijfelen aan uw kansen
op persoonlijk geluk. Probeer te zien in welke opzichten der-
gelijke verwachtingen uit het verleden uw objectiviteit in het
heden aantasten.

Deze periode stelt waarschijnlijk niet alleen de oorspronke-
lijkheid van uw waarden op de proef, maar ook de levensvat-
baarheid van uw verwachtingen met betrekking tot relaties.
Het zal vermoedelijk niet gemakkelijk zijn om uw besef van
eigenwaarde te behouden terwijl u afstand moet doen van wat
niet langer levensvatbaar of waardevol is in uw leven. Probeer
vertrouwen  in  uzelf  en  uw  liefdesidealen  te  houden,  maar
erken gelijktijdig dat iedereen op een of ander vlak gewond is,
met inbegrip van uzelf. U voelt zich vermoedelijk nogal on-
aantrekkelijk op het moment en hebt waarschijnlijk niet veel
energie en optimisme. Dit kan voor een deel verband houden
met wat anderen u doen ervaren, omdat ze het waarschijnlijk
moeilijk vinden om op u te reageren zoals u zou willen. Maar
de overtuiging dat anderen u zullen laten vallen kan ertoe bij-
dragen dat ze u inderdaad laten vallen, omdat ze misschien
het gevoel hebben dat ze het domweg niet goed kunnen doen
en er genoeg van hebben om het te proberen. Probeer u be-
wust te zijn van een kritische, boze of verontwaardigde inner-
lijke houding die uw gevoelsleven kan kleuren, zelfs zonder
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oorzaak van buitenaf. Een dergelijke sfeer kan anderen ertoe
aanzetten zich terug te trekken. Hetzelfde geldt voor de nei-
ging om anderen kwalijk te nemen dat ze niet van u houden,
terwijl u in feite niet genoeg van uzelf houdt.

U kunt in deze periode betrokken raken bij een nieuwe relatie.
Als dat gebeurt, houd uw ogen dan goed open. Omdat u waar-
schijnlijk onzeker bent van uzelf en het gevoel hebt dat u te-
kortschiet, kunt u bijzonder gefascineerd worden door mensen
die zelf verwond zijn en uw steun en zorg nodig hebben. Der-
gelijke  mensen  kunnen  u  het  gevoel  geven  waardevol  en
nodig te zijn. Maar als uw zelfvertrouwen eenmaal is terugge-
keerd, blijkt misschien dat u zich hebt ingezet voor iemand
die een zware last blijkt te zijn omdat hij of zij uw door-
lopende steun en toewijding nodig heeft. U kunt momenteel
diep medeleven voelen voor pijn van anderen omdat u zo diep
verbonden bent met uw eigen pijn. Dit kunt u op vruchtbare
wijze kanaliseren door werk in de hulpverlening of op het
vlak van genezen, als dat u ligt. Maar de rol van genezer is
waarschijnlijk  niet  de  meest  aangewezen  status  om  een
nieuwe relatie te beginnen, omdat u uiteindelijk meer met een
patiënt zult zitten dan met een partner. De ervaring van uw
eigen pijn kan u helpen om het leven met meer objectiviteit en
begrip te zien, waardoor u op een eerlijker en opener manier
met anderen kunt omgaan. Als u momenteel niet teveel van
anderen verwacht kunt u uw energie naar binnen richten, daar
waar deze momenteel vermoedelijk op zijn plaats is.

                                              - - -

            2. De dimensie van de stoffelijke wereld

Aangelegenheden die te maken hebben met uw lichamelijke
en materiële bestaan zijn ook van belang en sommige kunnen
het komende jaar erg verrijkend blijken. U zult misschien de
vruchten plukken van een lange periode van hard werken. Het
is ook mogelijk dat nieuwe kansen, die uit het niets lijken te
ontstaan, u het gevoel geven dat op het materiële vlak alles
goed voor u uitpakt en dat u nu de mogelijkheid hebt om u te
uiten op een manier die financieel en professioneel bevredi-
gende en tastbare resultaten oplevert. Probeer deze kansen zo
goed mogelijk te benutten, u zult zelf verbaasd zijn over wat u
kunt bereiken.
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Vrijheid binnen grenzen

Chiron driehoek Uranus
Midden april 2020

tot eind maart 2022

Op het moment voelt u zich waarschijnlijk nogal gedwars-
boomd en ingesloten, en het leven verschilt vermoedelijk aan-
zienlijk van dat wat het volgens uw intellectuele concepten
zou moeten zijn. U verlangt vermoedelijk naar de vrijheid om
non-conformistische idealen na te streven en in contact te zijn
met mensen met wie u ze kunt delen, maar het lijkt misschien
alsof mensen en omstandigheden er momenteel voor zorgen
dat u moet schipperen met uw idealen of uw wensen moet
verloochenen  om  werkelijk  onrechtvaardige  redenen.  On-
danks dergelijke belemmeringen kunt u in deze tijd echter
toch vrede bewerkstelligen tussen uw idealen en de mense-
lijke grenzen waarbinnen u moet leven.

Al zult u misschien bepaalde compromissen moeten accepte-
ren die pijnlijk of ergerlijk zijn, toch hebt u de gelegenheid
om een evenwicht te vinden tussen dat waar u uit principe
recht op denkt te hebben en dat wat het leven, met al zijn on-
voorspelbaarheid, u werkelijk heeft gegeven om mee te wer-
ken. Probeer u ervan te weerhouden om uw persoonlijke ge-
voel geremd of beperkt te worden om te vormen tot ideo-
logische principes die u universeel geldig acht. Niemand on-
derdrukt u, met uitzondering van uw eigen opvattingen over
wat een volmaakte wereld zou moeten zijn. Het kan een crea-
tieve en helende tijd zijn, omdat u uw idealen duidelijker kunt
formuleren en ook kunt leren om op een creatieve manier te
leven binnen grenzen die u niet kunt veranderen. Als u in
staat bent te accepteren dat er een kloof bestaat tussen de visie
van een volmaakte wereld en de dagelijkse, menselijke re-
aliteit, zult u waarschijnlijk ontdekken dat er veel creatieve
energie vrij komt en dat u meer, niet minder, van uw moge-
lijkheden kunt vervullen.

Het is echter ook mogelijk dat u het hoofd moet bieden aan
wat  minder  aangename  wereldse  zaken.  U  kunt  met  pro-
blemen worden geconfronteerd die u doen twijfelen aan uw
werk en uw plaats in de samenleving, en frustraties kunnen
uw humeur tot het kookpunt brengen of u het gevoel geven
over de gehele linie te hebben gefaald. Probeer uw geest te
richten op wat u kunt leren van dergelijke situaties, want u
hebt de mogelijkheid ze te veranderen in lessen die u sterker
maken en die u later, als de tijd daar rijp voor is, kunnen
helpen om te bereiken wat u wilt.
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Zich ontheemd voelen

Uranus conjunct Middernachtspunt
Begin mei 2022

tot midden mei 2023

Het  is  waarschijnlijk  een  periode  waarin  veel  op  losse
schroeven komt te staan en die angst oproept. De huiselijke en
materiële basis van uw leven kan aan het wankelen worden
gebracht, en u zult waarschijnlijk opnieuw moeten evalueren
wie u bent en wat u werkelijk wilt. Plotselinge veranderingen,
scheidingen,  verliezen  of  onverwachte  onthullingen  in  uw
privé-leven, al hoeven ze niet per se negatief te zijn, kunnen
verstoring betekenen van uw beroeps- of privé-leven, en u
bent misschien niet langer in staat om tegenover de buitenwe-
reld een beeld op te houden van inzicht en kracht. Spanningen
die zich in lange tijd hebben opgebouwd kunnen nu tot ontla-
ding komen in uw gezins- of familierelaties, en u merkt mis-
schien dat u worstelt om ongeleefde en onontwikkelde kanten
van uw persoonlijkheid tot expressie te brengen, ook als u de
oorzaak van uw gevoel van frustratie niet begrijpt. U verlangt
waarschijnlijk naar meer vrijheid om een individu te zijn en
hebt vermoedelijk behoefte om bevrijd te worden van oude
gewoontepatronen en rollen die u al zo lang speelt. Als u
weigert om uw innerlijke behoefte aan verandering te onder-
kennen,  kunt  u  onbewust  anderen  ertoe  aanzetten  zich  op
grillige of ontwrichtende manieren te gedragen waardoor u
ondanks uzelf meer vrijheid krijgt. U verlangt misschien ook
naar  complete  verandering  van  woonplaats  of  gezinsom-
geving.  In  dat  geval  moet  u  dergelijke  gevoelens  serieus
nemen. Als u niets onderneemt om uzelf meer ademruimte te
geven,  zult  u  vermoedelijk  merken  dat  uw  materiële  om-
geving u op mysterieuze wijze, door materiële problemen,
aantoont dat het tijd is om van omgeving te veranderen.

Het hoeft geen negatieve of destructieve tijd te zijn, in wezen
kan hij uiterst vruchtbaar en opwindend zijn. Maar het kan
helpen als u zich ervan bewust bent dat de omstandigheden
waarmee u nu wordt geconfronteerd waarschijnlijk een af-
spiegeling zijn van uw eigen veranderende waarden en opvat-
tingen. Dit betekent niet dat u externe gebeurtenissen "veroor-
zaakt", maar dat er betekenisvolle verbanden bestaan tot wat
er buiten gebeurt en wat u diep innerlijk nodig hebt. U kunt in
uw  werk  te  maken  krijgen  met  tegenwerking  of  moeilijk-
heden, vooral met mensen met gezag. In dat geval moet u na-
gaan of u heimelijk van richting wilt veranderen of u bezig
wilt houden met nieuwe mogelijkheden maar nog niet genoeg
duidelijkheid hebt over uw eigen veranderende doelen. Hoe
meer u zich van dergelijke dingen bewust bent, hoe beter u in
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staat zult zijn om de creatieve mogelijkheden van deze tijd te
benutten. Probeer om grootmoedig afstand te doen van wat u
los moet laten, ongeacht of dat van materiële of emotionele
aard is. Hoe meer u zich vastklampt aan wat u ontgroeid bent,
hoe  ontwrichtender  deze  tijd  vermoedelijk  zal  zijn.  Enige
angst is waarschijnlijk onvermijdelijk, zoals dat bij de meeste
diepgaande veranderingen het geval is. U moet waarschijnlijk
leren om dergelijke angstgevoelens en spanning te beheersen
in plaats van impulsief te reageren op innerlijke stress. U hebt
de kans tot het ontdekken en ontwikkelen van veel nieuwe
facetten van uw persoonlijkheid die er vermoedelijk rijp voor
zijn om tot expressie te worden gebracht. In plaats van tegen
uzelf te vechten, kunt u samenwerken met uw behoefte aan
groei, en bewust veranderingen tot stand brengen die waar-
schijnlijk al lang nodig waren.

Veranderlijke tijden

Uranus oppositie Saturnus
Begin mei 2021

tot begin mei 2022

Het is waarschijnlijk een periode van veel spanning en beslui-
teloosheid, en er bestaat misschien een diep conflict tussen
uw behoefte aan snelle veranderingen en uw behoefte aan
zekerheid. Maar u kunt met veranderingen worden geconfron-
teerd, ongeacht of u die hebt gezocht of niet, die zowel be-
trekking hebben op de externe structuren van uw leven als op
bepaalde starre verdedigingsmechanismen die u in de loop der
jaren hebt ontwikkeld als bescherming tegen de wisselvallig-
heden van het leven. U kunt te maken krijgen met plotselinge,
onverwachte gebeurtenissen die de bestaande toestand lijken
te bedreigen of van u eisen dat u afstand doet van bepaalde
symbolen van zekerheid in uw leven. U kunt zowel in uw
privé- als beroepsleven met dergelijke spanning worden ge-
confronteerd, maar als u er goed over nadenkt zult u waar-
schijnlijk inzien dat het in feite gaat om een uitdaging aan uw
behoefte om de wereld onder controle te houden. In de loop
der jaren hebt u onbewust misschien veel sterke mechanismen
ontwikkeld  die  u  de  zekerheid  gaven  onkwetsbaar  te  zijn,
vooral  in  uw  morele,  religieuze  en  levensbeschouwelijke
overtuigingen. Nu zijn deze levenssferen waarschijnlijk on-
derhevig aan veranderingen die aan uw controle ontsnappen
en u voelt zich misschien verscheurd tussen ogenschijnlijk
onverenigbare richtingen en keuzes. Dit vereist waarschijnlijk
diepgaande verandering van levensvisie en houding. Derge-
lijke uitdagingen kunnen erg verontrustend zijn en misschien
vraagt u zich angstig af wat er nu weer staat te gebeuren.
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U probeert misschien om de veranderingen te bevechten door
overdreven voorzichtigheid of door overdreven afwerend ge-
drag in een poging tot zelfbescherming. Dat is echter onver-
standig. Zulke gespannen pogingen tot zelfbeheersing kunnen
u zowel lichamelijk als geestelijk aan veel stress blootstellen.
Bovendien  zullen  pogingen  om  de  huidige  uitdagingen  te
negeren of weigeren vermoedelijk niet slagen omdat u op een
dieper niveau waarschijnlijk verandering wilt en nodig hebt,
en daarom waarschijnlijk onbewust met de ene hand wegduwt
wat u met de andere hand naar u toetrekt. Ook moet u zien te
voorkomen dat u probeert de spanning te verminderen door
voortijdig dingen te ondernemen, vóór u de tijd hebt genomen
om te evalueren wat werkelijk aan vernieuwing toe is in uw
leven. Als u te vlug handelt omdat u niet bent opgewassen te-
gen de stress, kunt u belangrijke relaties schaden of mogelijk-
heden verspillen waarvan u profijt had kunnen hebben. Het
diepe conflict tussen behoefte aan zekerheid en de drang naar
meer vrijheid heeft waarschijnlijk invloed op uw oordeelsver-
mogen, en daarom moet u bijzonder geduldig en voorzichtig
zijn in uw huidige beslissingen.

In de diepste zin heeft deze periode te maken met de kwestie
van macht hebben over uw leven. Hoeveel macht hebt u echt
over uw leven, en hoeveel macht hebt u werkelijk nodig om u
flexibel te kunnen aanpassen aan uw eigen diepere groeipa-
troon? In ieder mens leeft iets dat zou willen dat het de tijd
stil kon zetten en kon behouden wat zeker is, al kan niets wat
levend is eindeloos stagneren. Dergelijke verdedigingsmecha-
nismen zijn onmiskenbaar menselijk en constructief, en dra-
gen bij tot de instandhouding van het leven. Maar er zijn be-
paalde tijdsgewrichten in het leven waarin we de oude struc-
turen ontgroeid zijn en moeten accepteren dat onverwachte
nieuwe ontwikkelingen het patroon van de toekomst dicteren.
Dit  is  een  van  deze  tijdsgewrichten  in  uw  leven.  Probeer
grootmoedig afstand te doen van wat u niet kunt veranderen.
Alles wat nu uit uw leven verdwijnt heeft in de diepste zin
waarschijnlijk zijn rol vervuld. Probeer om gelijktijdig te con-
solideren wat werkelijk van waarde voor u is, in plaats van
alle bestaande structuren los te laten en u blindelings in het
onbekende te storten. Als u uw evenwicht weet te handhaven,
zullen de belangrijke funderingen van uw leven intact blijven
maar zult u op uw reis naar de toekomst veel minder gebukt
gaan onder een lading overtollige bagage.
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Het hoofd bieden aan een onwelwillende wereld

Saturnus vierkant Midhemel
Midden januari 2022

tot midden november 2022

Frustratie op uw werk, belemmeringen in uw streven naar be-
langrijke professionele en maatschappelijke doelen, en con-
flicten of toegenomen verantwoordelijkheden in uw gezinsle-
ven kunnen op het moment samenspannen om u het gevoel te
geven dat u ernstig op de proef wordt gesteld. Dit kan u echter
helpen om een nieuwe voorraad kracht en zelfdiscipline te
vinden. Op uw werk probeert u misschien diepgang, inzicht
en  emotionele  betrokkenheid  te  tonen,  maar  het  lijkt  mis-
schien of niemand belangstelling heeft voor wat u probeert te
geven of bereid is u rechtvaardig te belonen voor uw inspan-
ningen. U krijgt misschien te maken met tegenslagen of met
tegenwerking van collega's, of merkt dat u bijzonder hard
moet werken om u te bewijzen. Ook kunt u in conflict raken
met mensen in leidende posities of het gevoel hebben dat de
verwachtingen van de gemeenschap of de maatschappij u be-
letten uit te drukken wie u werkelijk bent. Op het thuisfront
voelt  u  zich  misschien  even  geblokkeerd  of  ondergewaar-
deerd, en u voelt zich misschien ongelukkig in uw omgeving,
teleurgesteld in de mensen met wie u leeft of verstikt door
huiselijke  taken  en  gewoontepatronen.  Ondanks  deze  pro-
blemen  met  de  buitenwereld  speelt  uw  werkelijke  conflict
zich op het moment innerlijk af. Het is waarschijnlijk nodig
dat  u  uw  vaardigheden  afstemt  op  de  vereisten  van  de
alledaagse realiteit, en dat kan betekenen dat u compromissen
moet sluiten waarvan u het gevoel hebt dat ze vernederend
zijn of bedreigend zijn voor uw langetermijnplanning. Mis-
schien moet u uw doelen duidelijker formuleren en ze af-
stemmen op wat mogelijk is in plaats van op wat zou kunnen
als  de  wereld  volmaakt  was.  Al  deze  dingen  kunnen  u
kwetsen en kwaad maken, en u het gevoel geven dat u per-
soonlijk hebt gefaald of verslagen bent.

Het kan echter een bijzonder lonende en constructieve periode
zijn. U wordt ertoe uitgedaagd te definiëren wie u wilt zijn in
de wereld, met respect voor zowel uw eigen verlangens als
voor de realiteit waarmee u te maken hebt. Dit vereist waar-
schijnlijk dat u een goed evenwicht vindt tussen idealen en
aanvaarding van de menselijke natuur. U zult misschien tot
belangrijke keuzes moeten komen in uw carrièreplannen, en
die moeten rustig en zorgvuldig worden genomen, en met ge-
past respect voor de regels van de maatschappij, in plaats van
overhaast  of  in  een  geest  van  woedende  opstandigheid  of
lijdzame neerslachtigheid. Het belangrijkste is dat u een rol
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kiest  die  flexibeler  is  en  gelijktijdig  uw  diepere  waarden
weerspiegelt, in plaats van een imago op te houden dat in con-
ventionele zin acceptabel is maar u het gevoel geeft onecht of
bedrieglijk te zijn, of door een opstandige houding aan te
nemen die vol emotie zit maar te veel van het leven verwacht.
Als u in het verleden hebt gedaan alsof, zult u dat waarschijn-
lijk niet veel langer kunnen volhouden. De wereld eist op het
moment oorspronkelijkheid en werkelijke betrokkenheid van
u, en u wordt ertoe uitgedaagd die te geven. Op die manier
legt u de basis voor uw toekomstige levensweg, en als u het
rustig en verstandig aanpakt, zult u een stevige basis leggen
waarvan u in de komende jaren de vruchten zult plukken.

Een uitdaging tot zelfbeheersing

Chiron vierkant prog. Mars
Midden mei 2020

tot eind januari 2024

Deze  periode  kan  frustrerend  en  vervelend  zijn,  en  u  zult
waarschijnlijk   uw   humeur   flink   onder   controle   moeten
houden.  Belemmerende  omstandigheden  lijken  misschien
elke beslissing te dwarsbomen en u kunt het gevoel hebben
dat anderen u tegenwerken of dat u uw oriëntatie of uw moge-
lijkheden en kracht hebt verloren. Vóór u blindelings reageert
en tegen hindernissen begint te trappen, is het waarschijnlijk
verstandig om eerst zorgvuldig na te denken over wat er nu
eigenlijk aan de hand is. Misschien moet u uw doelstellingen
onder de loep nemen, om te zien of ze wel of niet werkelijk
goed voor u zijn, of juist zijn voor de mensen met wie u werkt
en leeft. U moet misschien ook nagaan op welke manier u uw
wensen kenbaar maakt en of u al dan niet regelmatig op pro-
blemen stuit wanneer u probeert uw persoonlijke mening te
uiten in een groepssituatie. Momenteel wordt u misschien niet
alleen geconfronteerd met een ergerlijke of frustrerende situ-
atie, maar ook met achterstallige verbittering die zijn oor-
sprong vindt in vroegere ervaringen die u het gevoel hebben
gegeven machteloos of incapabel te zijn. U hebt waarschijn-
lijk vaak situaties ontmoet waarin u het gevoel had dat altijd
wel iets of iemand ervoor zorgde dat u niet kreeg wat u wilde.
Vermoedelijk is dit iets wat zich regelmatig herhaalt, en om-
dat u bijzonder gevoelig bent wat betreft het doen gelden van
uw rechten en wil, hebt u misschien heimelijk en gestadig een
flinke voorraad woede gekweekt.

Momenteel biedt u waarschijnlijk veel weerstand aan elke
vorm van inschikkelijkheid, en dat kan gedeeltelijk het gevolg
zijn van het feit dat u zich in het verleden te vaak hebt aange-
past. Voor u er zeker van kunt zijn waar u voor moet vechten
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en wat u grootmoedig zult moeten accepteren, moet u zich er
misschien eerst bewust van worden hoe uw eigen gebruik,
misbruik of onderdrukking van agressieve gevoelens in het
verleden kan hebben bijgedragen tot de frustrerende situaties
waarmee u nu wordt geconfronteerd. Dit geldt waarschijnlijk
in het bijzonder voor huidige pogingen om maatschappelijke
doelen  of  een  liefdesrelatie  werkelijkheid  te  zien  worden.
Momenteel kunt u te maken krijgen met frustratie in uw seks-
leven, of u lijkt misschien op tegenstand of zelfs opzettelijke
ondermijning  te  stuiten.  Wat  u  verder  ook  doet,  laat  uw
woede  niet  de  vrije  hand.  Uw  oordeelsvermogen  is  waar-
schijnlijk vertroebeld door diepe verbittering die u nog niet
helemaal begrijpt, en u kunt dingen veel erger maken door
agressief gedrag tegenover mensen met gezag of mensen die
niet bereid zijn u te geven wat u wilt. Al zult u misschien de
moed en oprechtheid moeten tonen om uw overtuigingen te
verdedigen,  u  zult  misschien  ook  het  onderscheidingsver-
mogen nodig hebben om dingen los te laten als duidelijk is
dat de omstandigheden tegen u zijn. Het is geen periode om
uzelf tot martelaar te maken voor een of ander doel, aangezien
uw onbewuste beweegredenen waarschijnlijk hoogst subjec-
tief zijn en de principes die u huldigt misschien niet zo helder
en zuiver zijn als u denkt. Het is waarschijnlijk verstandiger
om hard te werken binnen de gestelde grenzen en geduldig uit
te zoeken wat precies uw waarden zijn zodat u weet wat u
werkelijk wilt. Als de tijd komt waarin u weer vrij uw gang
kunt gaan, zult u beter in staat zijn verstandige beslissingen te
nemen die steunen op zelfkennis.

De wil beheersen

Chiron driehoek Mars
Eind april 2022

tot begin april 2024

Al voelt u zich momenteel misschien wat belemmerd, u kunt
waarschijnlijk toch uw energie kwijt in belangrijke taken die
hard werken, volharding en betrokkenheid vereisen. U hebt
misschien besloten om verantwoordelijkheden op u te nemen
die meer zelfdiscipline vereisen, of u ontdekt dat omstandig-
heden u een of andere verplichting hebben opgelegd die in-
vloed heeft op uw handelingen of uw mogelijkheden om doe-
len na te streven. In beide gevallen doet u er verstandig aan
niet tegen dergelijke dwang aan te schoppen omdat de uit-
eindelijke resultaten waarschijnlijk lonend en diep bevredi-
gend zullen zijn. U bent altijd erg vastberaden geweest, maar
in het verleden ging dat misschien vergezeld van woede of
verbittering, en vond u het misschien moeilijk om uw energie
echt zinvol te gebruiken. Momenteel vindt u het waarschijn-
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lijk veel gemakkelijker om zonder woede of wrok binnen de
begrenzingen van het leven te blijven. In deze periode hebt u
de kans om door uw standvastigheid meer zelfrespect te krij-
gen en om beslissingen te nemen vanuit een praktisch, re-
alistisch  en  verstandig  perspectief,  en  dat  kan  blijvende
resultaten opleveren. Het zal momenteel misschien niet alle-
maal precies gaan zoals u wilt, en in uw privé-leven kunt u
ook enige frustratie ervaren op het emotionele of seksuele
vlak. Maar u zult daar waarschijnlijk mee om weten te gaan
en erkennen dat zelfbeheersing nodig is om te bereiken wat u
werkelijk wilt.

U kunt waarschijnlijk belangrijke veranderingen introduceren
in uw betrekkingen met de gemeenschap waardoor u meer
controle over uw leven krijgt en beter in staat bent problemen
eerlijk  en  direct  te  benaderen.  U  zult  misschien  ook  ont-
dekken dat u op bepaalde gebieden uzelf teveel hebt uitge-
vlakt omdat u ervoor terugschrok uw persoonlijkheid te doen
gelden of omdat u niet in staat was een goed evenwicht te
vinden tussen een agressieve en passieve houding. Een deel
van de problemen waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd,
kan verband houden met herinneringen aan gebeurtenissen in
het verleden, waarbij u oog in oog stond met de onrechtvaar-
digheid  van  het  leven  door  situaties  die  uw  wil  dwars-
boomden of u het gevoel gaven machteloos te zijn. Maar al
voelt u zich momenteel misschien af en toe geblokkeerd of
teleurgesteld, u kunt de oude patronen die doorbroken moeten
worden onder ogen zien en veranderen, en nieuwe manieren
ontdekken om uw persoonlijkheid met vertrouwen tot uitdruk-
king te brengen en u gelijktijdig bewust blijven van de rech-
ten en behoeften van anderen. Deze periode kan u veel leren
over gebruik, misbruik en verkeerd gebruik van de wil. Doe
wat u kunt om de lessen te leren die momenteel op het pro-
gramma staan. U zult er vele jaren de vruchten van plukken.

                                              - - -

                          3. De mentale dimensie

In verschillende perioden van het komende jaar kan veel van
uw energie in beslag worden genomen door uw geestelijke
ontwikkeling, het verwerven van nieuwe vaardigheden en ken-
nismaking met nieuwe studiegebieden. Het leven van de geest
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is even belangrijk als het leven van het hart en dat van de
bankrekening, en deze tijd kan erg belangrijk blijken voor het
verbeteren  van  uw  kennisniveau  en  het  gebruik  van  uw
talenten. U kunt echter ook met problemen worden geconfron-
teerd,  vooral  in  uw  communicatie  met  anderen  en  in  uw
mentale houding in algemene zin. Als u merkt dat u buiten-
gewoon negatief, kritisch of neerslachtig bent, probeer dan
om erachter te komen wat u werkelijk bezwaard, en hoe uw
eigen houding misschien bijdraagt tot de externe problemen
die u ontmoet. Dat is verstandiger dan u uitleven op anderen
of ongewild problemen veroorzaken op het materiële of emo-
tionele vlak omdat u zich niet bewust bent van de effecten van
uw eigen mentale houding.

Een onveilig gevoel

prog. Ascendant vierkant Uranus
Eind augustus 2021

tot eind juli 2022

In deze periode kunnen zich ontwrichtende en onverwachte
gebeurtenissen  voordoen  in  uw  naaste  omgeving.  In  uw
relaties kunt u met veranderingen of problemen te maken krij-
gen en er kan ook sprake zijn van ontwrichting van uw ge-
zinssituatie. Factoren van buitenaf kunnen weliswaar ogen-
schijnlijk de oorzaak van stress en angst vormen, maar het feit
dat u innerlijk bezig bent te veranderen speelt een belangrijker
rol. Veel, zo niet alles, waarmee u te maken krijgt in de bui-
tenwereld weerspiegelt waarschijnlijk uw diepe, innerlijke be-
hoefte om los te breken van oude gewoonten, gedrag en struc-
turen die nu een belemmering vormen voor uw groei en onaf-
hankelijkheid.  Als  u  zich  verzet  tegen  deze  veranderingen
kunt u het gevoel krijgen dat het leven opzettelijk alle situ-
aties ondermijnd waarop u steunt voor uw zekerheid. Maar als
u in staat bent de komende maanden met flexibiliteit en ob-
jectiviteit tegemoet te zien, dan zult u waarschijnlijk inzien
dat het tijd werd om bepaalde dingen los te laten. Vooropge-
steld dat u niet probeert de klok terug te draaien of u vast-
klampt aan dingen die nu waarschijnlijk uit uw leven moeten
verdwijnen, kunt u op uiterst creatieve en opwindende manier
profijt trekken van deze woelige tijden.

Hoewel anderen mensen op het moment vervelend, onvoor-
spelbaar of koel kunnen lijken, kan uw eigen behoefte aan
minder conformistische en meer inspirerende vriendschappen
bijdragen tot het ontstaan van conflicten. Probeer een beetje
afstand te nemen en te onderzoeken hoe u zelfstandiger kunt
worden in uw besluitvorming of opener in het uitdrukken van
uw gevoelens. Misschien hebt u getracht belangrijke aspecten
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van uw persoonlijkheid te onderdrukken, zodat u kon voldoen
aan de verwachtingen van anderen of kon beantwoorden aan
een concept van "normaliteit" dat geen mens waar kan maken.
Hoe bewonderenswaardig en onzelfzuchtig uw motieven ook
zijn, u komt nu misschien tot de ontdekking dat geen enkele
goede  bedoeling  het  kan  rechtvaardigen  dat  u  zich  anders
voordoet dan u bent. Het valt echter te betwijfelen of u hierop
moet  reageren  door  impulsieve  beslissingen  of  het  laten
vallen van belangrijke relaties of doelen. Het is waarschijnlijk
verstandiger om eerst te onderzoeken welk gedrag veranderd
moet worden. Hoewel het niet zeker is dat deze introspectie u
een scheiding of een periode van onzekerheid zal besparen, u
zult waarschijnlijk ontdekken dat uw eigen onbewuste veron-
derstellingen, angsten en verwachtingen voor een groot deel
verantwoordelijk zijn voor uw gevoel in de val te zijn gelopen
of belemmerd te worden. Werken met wat u werkelijk bent, in
plaats van met wat u denkt te moeten zijn, kan een bestaande
relatie versterken en ervoor zorgen dat u zich dieper en eer-
lijker inzet voor de waarden die u aanhangt. Misschien slaagt
u er niet in een zekere ontreddering te voorkomen. Maar wie
of wat ook uit uw leven verdwijnt, heeft waarschijnlijk zijn
taak volbracht, en misschien moet u ook onderkennen dat
alles in het leven vroeg of laat ten einde komt.

Grillige gedachten

Jupiter oppositie Mercurius
Begin januari 2022

tot eind januari 2022

Uw intuïtie is momenteel waarschijnlijk erg actief en u hebt
vermoedelijk veel oog voor de grote lijnen. Hierdoor is uw
geest  waarschijnlijk  gericht  op  de  toekomst  en  op  een
algemeen beeld van wat u van het leven wilt. Op het moment
hebt u de mogelijkheid om verbanden te leggen en om voorbij
de directe feiten het potentieel te zien dat daarachter ligt. Het
is een uitstekende tijd om een studie te beginnen die een uni-
verseel gezichtspunt vereist evenals intuïtief begrip van de
relatie tussen gebeurtenissen en feiten. U hebt altijd oog ge-
had voor het grote verband, en op het moment overheerst de
tendens om uw aandacht te richten op een verre horizon waar-
schijnlijk een meer pragmatische of voorzichtige benadering.
U ziet waarschijnlijk veel positieve toekomstmogelijkheden,
met name wat betreft het ontwikkelen van nieuwe vaardig-
heden en talenten, omdat u vermoedelijk optimistischer bent
dan gewoonlijk en daarom in staat bent uw doelen hoger te
stellen. Een sterk verlangen tot verdere ontplooiing van uw
leven brengt u er misschien toe om te zoeken naar nieuwe in-
zichten in de diepere dimensies van de menselijke natuur.
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Daarom kunt u in deze periode veel belangrijke mogelijk-
heden ontsluiten waardoor talent en potentieel vrijkomen die
u in de komende jaren verder kunt ontwikkelen.

Het enige probleem is dat u zich met zoveel ongeduld op de
grote lijnen stort dat u ten nadele van uzelf de kleinere kunt
negeren. U denkt misschien niet goed na, bent onnauwkeurig
met feiten en informatie, en zorgeloos in financiële transacties
en andere contracten. Probeer het op te brengen om de kleine
lettertjes te lezen vóór u iets tekent, en probeer u te herinneren
wat u op de bank hebt staan vóór u iets uitgeeft of speculeert.
U bent momenteel misschien ook geneigd uw ingevingen en
intuïtie te volgen, misschien in die mate dat u de indruk hebt
dat u via een speciale telefoonlijn in contact staat met kos-
mische  waarheden.  Als  u  uw  gaven  dermate  hoog  inschat
kunt u enigszins dogmatisch en verwaand overkomen als u
uw ideeën aan anderen uit. Waarschijnlijk zijn dat allemaal
bijproducten van een opgewekte geest en gezond optimisme
en enthousiasme, en er schuilt geen kwaad in te geloven dat u
gelijk hebt, zolang u kunt erkennen dat anderen ook gelijk
kunnen hebben als het hun leven betreft. Probeer wat geduld
te oefenen, zodat u het beste uit deze creatieve periode kunt
halen. Mentale onrust, nieuwsgierigheid en openheid kunnen
bijzonder positieve resultaten opleveren, zolang u realistisch
genoeg bent om het belang te erkennen van de kleine stappen
die  nodig  zijn  om  u  te  brengen  waar  u  denkt  te  kunnen
komen.

                                              - - -

                         4. De spirituele dimensie

Het is de spirituele dimensie van uw leven die betekenis geeft
aan  alle  uitdagingen  en  veranderingen  waarmee  u  op  het
emotionele,  materiële  of  intellectuele  vlak  geconfronteerd
kunt worden, en ook op het spirituele vlak kunt u te maken
krijgen met belangrijke veranderingen in visie en houding.
Dergelijke veranderingen kunnen erg subtiel zijn en dringen
misschien maar langzaam tot uw bewustzijn door, maar ze
kunnen van diepe invloed zijn op de manier waarop u het ko-
mende jaar beleeft, en interpreteert wat u overkomt. Het is
echter mogelijk dat u met bepaalde problemen wordt gecon-
fronteerd. U kunt tijden van twijfel en desillusie kennen waar-
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in u zich afvraagt of de dingen waar u in gelooft werkelijk uw
energie en vertrouwen waard zijn. Dergelijke perioden van
spirituele neerslachtigheid kunnen op de lange termijn echter
vruchtbaar blijken omdat ze u bewust kunnen maken van on-
realistische verwachtingen of van een te starre levensvisie of
spirituele zienswijze. Als u nadenkt over wat er gebeurt in
plaats van er verbitterd over te zijn, kunnen dergelijke "proef-
perioden"  u  uiteindelijk  helpen  om  blijvend  vertrouwen  in
uzelf en in het leven te vinden.

Onmogelijke verwachtingen

Neptunus oppositie Zon
Midden juni 2020

tot midden december 2023

Het kan een periode van grote verwarring zijn. Misschien
voelt u zich verloren en stuurloos, onzeker over de weg die u
volgt  en  over  wat  u  van  het  leven  wilt.  Omstandigheden
kunnen   de   aanleiding   vormen   tot   dergelijke   gevoelens.
Teleurstellingen of verliezen, in uw privé- of beroepsleven,
kunnen u het gevoel geven dat de vertrouwde bakens verdwij-
nen en dat u geen vaste bodem meer onder uw voeten hebt.
Maar het is evengoed mogelijk dat u zich in een dikke mist
van verwarring bevindt, zonder dat daar een aanwijsbare ex-
terne aanleiding voor is. En omdat u daardoor misschien niet
goed meer weet waar u aan toe bent, kunt u zich erg onzeker
voelen en kwetsbaar zijn voor uitbuiting door anderen of voor
ogenschijnlijk magische oplossingen voor problemen. Al is
het proces dat zich in u voltrekt in wezen niet negatief, u moet
bijzonder voorzichtig zijn met wat u nu onderneemt, en met
wie u het onderneemt. Vermijd alle betrekkingen, privé of be-
roepsmatig,  die  niet  echt  eerlijk  zijn  of  niet  met  de  wet
stroken. Als u onzeker bent over iemand met wie u te maken
hebt, dan is dit niet het moment om hem of haar het voordeel
van de twijfel te laten, zorg dat u de nodige informatie krijgt
zodat u weet waar u aan toe bent. In uw verwarring kunt u in
de overtuiging verkeren dat u meer kunt maken dan waar u
recht op hebt, of u kunt beïnvloed worden door mensen die
zich anders voordoen dan ze zijn. Het is niet de ideale tijd
voor zakelijke partnerschappen of voor belangrijke financiële
beslissingen,  hoe  aantrekkelijk  ze  misschien  ook  lijken.
Wacht tot de mist is opgetrokken voor u risico's neemt.

In het verleden hebt u soms blijk gegeven van wonderlijke
blindheid als u richting moest geven aan uw eigen leven. U
hebt waarschijnlijk meer dan eens uw vingers gebrand aan
dubieuze of onuitvoerbare plannen of iemand geïdealiseerd
die uw toewijding niet waard was. Op het moment moet u ex-
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tra voorzichtig zijn. Momenteel is er een soort innerlijke ont-
manteling gaande, en dat kan leiden tot een meer open hart en
betere appreciatie van de subtielere niveaus van de realiteit.
Als u in staat bent geduld op te brengen en kunt voorkomen
het natuurlijke verloop van het proces te ontkrachten door
impulsieve handelingen die ontstaan uit gevoelens van angst
of ongelukkigheid, dan kunt u een nieuw niveau ontdekken
waarop u zich kunt bezighouden met zelfontplooiing en meer
begrip kunt verwerven van de verborgen kant van het leven.
Maar dit diepere besef van levensdoel komt misschien pas
later, en u zult wellicht bepaalde dingen moeten opgeven,
misschien iets of iemand in uw naaste omgeving, of mis-
schien een oude reeks opvattingen en verwachtingen. Hoe dan
ook, er kan in deze periode een of ander offer van u worden
gevraagd. Het is belangrijk dat u in staat bent onderscheid te
maken tussen dat wat u werkelijk los moet laten en een nega-
tieve houding van onmacht en zelfmedelijden die u vertelt dat
u geen recht hebt op iets voor uzelf. Dat laatste moet u ver-
mijden, aangezien het niet gebaseerd is op werkelijke inner-
lijke noodzaak en waarschijnlijk alleen een extreme reactie is
op de uitdaging om vertrouwen te moeten stellen in het on-
zichtbare. Als u gewoonlijk een stevige greep hebt op uw le-
ven, kan deze periode erg verontrustend zijn omdat u waar-
schijnlijk het gevoel hebt dat er in de coulissen onzichtbare
krachten aan het werk zijn. Dat zijn ze ongetwijfeld, maar het
zijn geen kwade krachten, en ze zijn waarschijnlijk de afspie-
geling van een wijzer niveau van de psyche en niet van een of
andere  abstracte  kosmische  macht.  Probeer  u  bewust  te
blijven van de realiteit en gebruik uw onderscheidingsver-
mogen, maar probeer om dat wat nu uit uw leven moet ver-
dwijnen grootmoedig los te laten. U kunt in deze periode een
nieuwe relatie beginnen die verlossing lijkt te beloven, per-
soonlijk of spiritueel. Wees voorzichtig. Al kan een dergelijke
band positief en bestendig blijken, het omgekeerde is ook
mogelijk. Er zijn geen garanties beschikbaar. En uw verlos-
sing hebt u uiteindelijk zelf in handen.

Met uw hoofd in de wolken

Jupiter vierkant Neptunus
Midden april 2022

tot eind december 2022

U  loopt  momenteel  waarschijnlijk  met  uw  hoofd  in  de
wolken, en al voelt u zich misschien erg sereen en in contact
met een hogere werkelijkheid, u zweeft misschien hoger bo-
ven de grond dan goed voor u is. U bent bijzonder ontvanke-
lijk voor de onzichtbare kant van het leven, maar het onzicht-
bare bevat niet alleen spirituele waarheden. Het bevat ook
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heel veel van uw eigen fantasieën over ontvluchting van de
realiteit en weerstand tegen gewone sterfelijkheid, en op het
moment bent u bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting en ver-
keerde interpretatie van de werkelijkheid omdat u waarschijn-
lijk op zoek bent naar een of andere transcendente ervaring
die u het gevoel geeft dat het leven betekenis heeft en waar-
devol is. U zoekt misschien ook een of andere praktische ma-
nier om al uw wereldse problemen op te lossen, maar uw be-
oordeling van de geldigheid en integriteit van die manier is
misschien  niet  zo  helder  en  objectief  als  in  andere  tijden.
Dromen en verlangen naar emotionele en spirituele eenwor-
ding kunnen uw waakbewustzijn overspoelen, en u voelt zich
misschien aangetrokken tot een spiritueel pad of een goeroe
die verlossing en verlichting lijkt te beloven in ruil voor een
niveau van zelfopoffering waar u waarschijnlijk beter van af
kunt zien. Dergelijke verlangens zijn niet verkeerd of nega-
tief,  en  de  meer  mystieke  kant  van  uw  persoonlijkheid  is
fundamenteel positief en de moeite waard om tot ontwikke-
ling te brengen. Maar een aantal van de mensen die u nu ont-
moet is misschien minder achtenswaardig dan op het eerste
gezicht lijkt, en u doet er verstandig aan om uw onderschei-
dingsvermogen, realiteitszin en nuchtere objectiviteit over uw
eigen en andermans grenzen te behouden.

U gelooft momenteel misschien dat het geluk aan uw kant
staat en dat u iets voor niets kunt krijgen. En al kan een beetje
onschuldige speculatie op kleine schaal misschien goed uit-
pakken, het kan gevaarlijk zijn om belangrijke dingen op het
spel te zetten, emotioneel of financieel, aangezien uw oor-
deelsvermogen vermoedelijk op het verkeerde pad wordt ge-
zet door de kracht van uw eigen fantasieën. Wees bijzonder
voorzichtig in uw zoeken naar spirituele realiteiten. Op het
moment kan een sterke behoefte om te ontsnappen aan de be-
proevingen van het dagelijks leven u ertoe brengen om het
innerlijke rijk te gebruiken als een schuilplaats in plaats van
als een bron van verrijking en inspiratie. Omdat u momenteel
geneigd kunt zijn uzelf te misleiden, kunt u ook anderen mis-
leiden, en door hen misleid worden. Probeer belangrijke be-
slissingen een tijdje op te schorten. U hebt altijd één oog op
de meer verheven dingen gehouden, en er is heel wat idea-
lisme in u, al heeft een meer pragmatische houding er mis-
schien toe geleid dat u deze eigenschap hebt ontkend of ver-
borgen. Op het moment zijn uw beide ogen waarschijnlijk
hemelwaarts gericht, en u merkt daarom misschien niet wat er
vlak voor uw voeten op aarde gebeurt. Innerlijk ontplooit zich
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iets moois en kwetsbaars dat het verdient om erkend en ge-
eerd te worden. Maar dergelijke gevoelens moeten niet tot uit-
ing komen in beslissingen die invloed hebben op structuren en
waarden die u jaren hebben gekost om op te bouwen, ten-
minste niet tot die verrukte blik uit uw ogen is verdwenen en
u duidelijk ziet waar u mee bezig bent. U bent misschien bij-
zonder geneigd tot zelfopoffering en stelt geen belang in uw
eigen welzijn. Al kunnen uw begrip en mededogen uiterst op-
recht zijn en een van de mooiste dimensies van deze tijd vor-
men, uitbuiting kan een van de meest negatieve zijn. Neem
uw dromen, intuïtie en gevoelens serieus, maar probeer in ge-
dachten te houden dat u niets van uzelf kunt geven als u uzelf
hebt weggegeven.

                                              - - -

             5. De dimensie van het innerlijke Zelf

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

Houd uw hoofd erbij

Jupiter oppositie Zon
Eind maart 2022

tot midden april 2022

Het is een belangrijke en potentieel erg creatieve tijd waarin u
waarschijnlijk een sterker besef van eigen identiteit hebt en
behoefte hebt aan nieuwe mogelijkheden voor zelfexpressie.
Het leven dat u tot nu toe hebt geleefd lijkt u vermoedelijk
saai en geeft u een zekere onrust, en uw intuïtie vertelt u
waarschijnlijk dat er meer mogelijkheden zouden zijn als u
zich maar zou kunnen bevrijden van de huidige belemme-
ringen en verantwoordelijkheden. Als u er niet dieper over
nadenkt, voelt u zich waarschijnlijk domweg erg gefrustreerd
en geneigd om aan te trappen tegen alles wat u als hinder-
nissen op uw weg ervaart, ongeacht of deze hindernissen de
vorm aannemen van uw partner, de wet of uw bankrekening.
Als u deze koers volgt, kunt u heel wat tijd, energie en geld
kwijtraken aan de gevolgen van uw handelingen. Als u echter
bereid bent om goed na te denken en te plannen, ontdekt u
waarschijnlijk nieuwe doelen en gaven die u kunt ontwik-
kelen  en  een  nieuw  zelfbeeld  dat  u  meer  zelfvertrouwen,
flexibiliteit en eigenwaardering geeft.

Om het gevoel te hebben dat uw leven aan een dieper patroon
of doel beantwoordt, moet u misschien nieuwe mogelijkheden
zoeken om dieper inzicht te verwerven in de menselijke na-
tuur en de verborgen dimensies van de psyche. Dit kan be-
tekenen dat u een psychotherapie volgt of op een andere ma-
nier bezig bent met zelfanalyse. Al hebt u misschien de indruk
dat u momenteel behoefte hebt aan betere materiële of emoti-
onele uitlaatkleppen, op een dieper niveau zoekt u waarschijn-
lijk naar zingeving die waardigheid aan uw leven en uw per-
soonlijke inzet kan geven. Maar zelfs als u zich bewust bent
van deze diepere behoefte, is het probleem waarschijnlijk dat
u nogal impulsief kunt zijn in de manier waarop u probeert
om ruimte te maken voor meer inspiratie en ontplooiing. Het
is ook mogelijk dat uw partner vorm geeft aan uw onrust, en
ontwrichting van uw privé-leven kan er dan ook de aanleiding
toe zijn dat u zich ervan bewust wordt dat u degene bent die
verder moet. Probeer na te denken over wat u werkelijk ge-
looft en wilt. En richt uw aandacht dan op de vraag hoe u dat
kunt bereiken met respect voor de rechten en grenzen van
anderen, en met handhaving van de structuren die u in het
verleden hebt opgebouwd en die nog steeds waardevol zijn.
Het is een periode waarin u kansen krijgt die een paar jaar
nodig hebben om vrucht te dragen. Aanvankelijk herkent u ze
misschien niet eens als kansen. Wees geduldig. Als u bereid
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bent om uw overtuigingen in praktijk te brengen en om hard
te werken, kan uw toekomst zich openen en op spectaculaire
wijze in positieve zin veranderen.

Karakter vormen

Saturnus vierkant Saturnus
Midden februari 2021

tot begin februari 2022

U hebt een belangrijk keerpunt bereikt in uw ontwikkelings-
cyclus, en het leven zal waarschijnlijk de bestendigheid en
oprechtheid van uw doelen en identiteit aan een test onder-
werpen. 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 be-
paald levenspad te hebben gekozen en misschien ook voor de
verantwoordelijkheden van een groeiend gezin. Maar ondanks
de vele voordelen van uw leeftijd bent u innerlijk vermoede-
lijk niet zo zeker en vol vertrouwen als anderen denken. U
hebt misschien bepaalde twijfels over de richting die u de af-
gelopen zeven jaar hebt gevolgd en u voelt zich misschien
ook onrustig in uw privé-leven. En de buitenwereld kan pro-
jecten,  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 gedragspatronen moeten opgeven en nieuwe
bezigheden of relaties moeten beginnen die gebaseerd zijn op
toegenomen  besef  van  zelfstandigheid  en  meer  volwassen
doelen en aspiraties. Waarschijnlijk 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 moeilijk-
heden. U kunt te maken krijgen met tegenwerking of hinder-
nissen bij wat u probeert te bereiken en bepaalde externe situ-
aties 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
religieuze, morele en ethische overtuigingen. Waarschijnlijk
is het nodig dat u de confrontatie aangaat met een te starre
manier van denken, en u moet misschien ook nagaan op wel-
ke manieren de morele en religieuze opvattingen in uw fami-
lie  u  vage  schuldgevoelens  en  gebrek  aan  toekomstver-
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trouwen hebben nagelaten. 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
afweermechanismen 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 ont-
wikkelen. 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  bestendig  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 onleefbaar
blijkt, moet u dat wellicht loslaten.

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, benadrukken 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 be-
zigheden 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 scheidingspro-
ces 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
volwassen  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 construc-
tief kunnen gebruiken om een betere toekomst op te bouwen.
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De waarde van zelftwijfel

Chiron vierkant Ascendant
Eind mei 2020

tot midden februari 2023

Al zal deze periode waarschijnlijk genezend en vormend zijn,
u zult zich misschien niet erg prettig of op uw gemak voelen,
lichamelijk of psychisch. U kunt overspoeld worden door een
gevoel van teleurstelling, bent misschien neerslachtig en hebt
waarschijnlijk  de  indruk  dat  het  u  aan  geesteskracht  en
vitaliteit ontbreekt. Uw gewoonlijke ingetogenheid en ver-
trouwen in uw vermogens lijken misschien als sneeuw voor
de zon te zijn verdwenen. U kunt ook te maken krijgen met
onverwachte moeilijkheden in hechte relaties waardoor u aan
uzelf  twijfelt  of  u  gekwetst  en  onrechtvaardig  behandeld
voelt. Op het moment lijkt het soms misschien of de onrecht-
vaardige kant van het leven het overwicht heeft en vindt u het
waarschijnlijk moeilijk om vertrouwen in anderen en in uzelf
te behouden.

Hoewel het een bewogen periode kan zijn, is het in wezen
geen negatieve tijd. U wordt ertoe uitgedaagd om na te gaan
in hoeverre u zich aan anderen voordoet zoals u werkelijk
bent en in welke mate u in staat bent uw gedachten, gevoelens
en wensen duidelijk te maken. Op een dieper niveau voltrekt
zich een bewustwordingsproces. Misschien wordt de aanlei-
ding daartoe gevormd door een pijnlijke ervaring die u doet
twijfelen aan veronderstellingen die u voorheen als vaststaand
beschouwde. Wie bent u werkelijk, en wat wilt u van anderen
en van het leven? Is het imago dat u ophoudt waarheids-
getrouw, of hoopt u er alleen anderen mee te behagen? Ge-
looft u werkelijk in uzelf als individu, of wordt uw zelfver-
trouwen geschraagd door uiterlijke kunstgrepen en steunpila-
ren? Het is waarschijnlijk nodig dat u uzelf deze vragen stelt,
en rustig wacht tot een paar antwoorden naar boven komen,
vóór u ruzie zoekt met anderen of ze verwijt dat ze u niet be-
grijpen of u ongelukkig maken. Twijfelen aan uzelf kan tot
gevolg hebben dat u beter leert begrijpen waar uw onzeker-
heden liggen, en waarom. Dit kan u helpen uw menselijke be-
perkingen te accepteren en de remmingen los te laten die u in
uw huidige leven niet meer nodig hebt. Probeer deze tijd te
zien als een leerperiode, dan kunt u een veel sterker identi-
teitsbesef verwerven en zult u veel meer vertrouwen hebben
in uw persoonlijke mogelijkheden.
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De zenuwen

Jupiter vierkant Ascendant
Midden juli 2022

tot begin maart 2023

Waarschijnlijk bent u momenteel nogal nerveus en ontevre-
den, vooral over uzelf. Vermoedelijk verlangt u naar verande-
ring, met name in uw manier van leven en imago, en u bent
misschien uitgekeken op uw naaste omgeving of vindt die te
beperkend. Maar waarschijnlijk weet u niet precies aan welk
soort verandering u behoefte hebt. U gedraagt zich misschien
op een buitengewoon afwerende en controlerende manier die
uzelf net zo veel verbaast als anderen. Al hebt u er zonder
twijfel grote behoefte aan om uit te drukken wie u bent, en
wilt u dat anderen dat erkennen en waarderen, u kunt dat on-
gewild verkeerd aanpakken en soms flink overdrijven. Het is
waarschijnlijk nodig dat u momenteel uw imago en manier
van leven aan een kritische blik onderwerpt, om te zien of het
de  juiste  tijd  is  voor  verandering  of  zelfs  radicale  trans-
formatie van uw voorkomen, kleding en manier om anderen
te benaderen. U moet ook uw interactie met naasten onder de
loep nemen, vooral met uw partner, om te zien of u misschien
te veel verwacht of anderen eigenschappen toedicht die eigen-
lijk  bij  u  horen.  Dergelijke  bespiegelingen  kunnen  van
essentieel belang zijn als u wilt voorkomen op andermans
tenen te trappen in uw pogingen te ontdekken hoe u het best
uzelf kunt zijn. Waarschijnlijk leeft u binnen de grenzen van
een rol en beeld die te benauwend voor u zijn geworden, en u
moet  misschien  iets  avontuurlijker  worden  en  meer  ver-
trouwen hebben in uw mogelijkheden. Maar probeer eerst te
situeren wat deze rol is en waarom u zich aan deze rol hebt
aangepast,  voor  u  beslissingen  neemt  die  misschien  te
impulsief of reactief zijn.

Ook in uw privé-leven kunt u erg onvoldaan zijn. Relaties die
voorheen bevredigend leken, kunnen nu beperkend of leven-
loos lijken, en u merkt misschien dat u enigszins verontwaar-
digd bent omdat u vindt dat uw partner niet zo opwindend is
als u zou wensen. Of u merkt dat uw partner een dergelijke
houding tegenover u heeft, misschien omdat u uw eigen be-
hoefte aan verandering en opwinding hebt ontkend en zelf
overmatig restrictief bent geworden. In beide gevallen is het
geen goede periode om ervandoor te gaan omdat u zich ge-
spannen voelt. Waarschijnlijk zult u zich niet langdurig zo
voelen, en u kunt een waardevolle relatie schaden of zelfs
kapot maken, terwijl deze erg veel voldoening kan schenken
op de lange termijn en misschien alleen enige verandering
nodig heeft. Probeer te ontdekken op welke vlakken uw eigen
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houding en verwachtingen van anderen uw leven saai of ver-
krampt hebben gemaakt. Het is niet aan uw partner om in uw
inspiratie te voorzien, dat is uw eigen verantwoordelijkheid.
Hoe beter u in staat bent de rusteloze geest van deze tijd op
een constructieve manier te uiten, hoe waarschijnlijker het is
dat het magische zich zal vernieuwen in de banden die werke-
lijk waardevol zijn. En als het nodig is dat u opstapt, is het be-
ter dat te doen na verstandige overwegingen en met zo min
mogelijk onbeholpenheid of ongevoeligheid.

                                              - - -

                                  Hoofdstuk IV

                                  CONCLUSIE

"Alles stroomt, niets blijft," schreef ooit de Griekse filosoof
Herakleitos. De menselijke psyche is altijd in een proces van
verandering of ontplooiing, en de planetaire configuraties die
een beeld geven van uw ontwikkelingspatroon in het komende
jaar zullen in nieuwe configuraties veranderen die in de daar-
opvolgende jaren beelden geven van nieuwe patronen. Wan-
neer we kansen missen, komen ze doorgaans terug in andere
vormen en op andere niveaus, omdat het leven niet alleen ver-
andert maar zich ook voltrekt in cycli die samenhangen met
de omloop van planeten. Wát "lotsbeschikking" ook mag zijn,
het is in elk geval geen onwrikbaar ontwerp dat ons de vrij-
heid ontneemt om te kiezen, groeien, fouten te maken, op-
nieuw te kiezen en opnieuw te groeien.

Elk van de delen hierboven beschrijft planetaire patronen die,
in essentie, op bepaalde momenten en op een of andere ma-
nier gedeeld worden door andere mensen. Wat we ervaren is
minder uniek dan we denken, we krijgen allemaal te maken
met vreugde, pijn, meevallers, verlies, eenzaamheid, saamho-
righeid, licht en duisternis, en we hebben allemaal bepaalde
behoeften en drijfveren gemeenschappelijk. Maar de timing
en  de  kenmerkende  expressie  van  uw  doorlopend  ver-
anderende groeipatroon is uniek voor u, en dat geldt ook voor
het hart, de geest, het lichaam en de ziel die dit patroon "bele-
ven". Wat het komende jaar u ook brengt, als u er betekenis in
kunt zien en die betekenis verbindt met wie u bent en wat u
werkelijk zoekt in het leven, dan kunt u onvermoede voor-
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raden energie en creativiteit ontsluiten en uzelf een grotere
reeks keuzemogelijkheden bieden voor de toekomst. Als kind
werd ons geleerd dat we de tijd wijs moeten gebruiken. Wat
betekent dit? Misschien is de diepste betekenis dat tijd eigen-
schappen heeft en dat elk moment in de tijd voor ons als in-
dividuen een bepaalde betekenis heeft. Als we deze eigen-
schappen en betekenis begrijpen en er iets mee doen, kan dat
de  manier  waarop  we  onze  levensomstandigheden  ervaren
diepgaand veranderen.
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                                                                 BIJLAGE

Suggesties voor verder lezen

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

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

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

Andere Astro*Intelligence rapporten van de hand van Liz Greene kunnen de waarde van dit rapport
versterken. Hoe beter u uzelf begrijpt, hoe intelligenter u de betekenis van de tijd kunt benutten.
Voor een diepte-analyse van uw geboortehoroscoop, kunt u de Psychologische Horoscoop Analyse
bestellen. Voor dieper inzicht in uw relaties, kan de Relatie Horoscoop nieuw perspectief bieden.
Als u nog steeds uw roeping zoekt, kan Beroep en Bestemming zorgen voor een nieuwe impuls. En
voor betere appreciatie van de unieke persoonlijkheid van uw kind, of van uw eigen kindertijd, kunt
u de Psychologische Kinderanalyse bestellen.

Een breder beeld van uw persoonlijke perspectieven over een periode van zes jaar wordt geboden
door de Perspectieven op Langere Termijn.

Deze rapporten kunt u bestellen 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 service die door de op de voorpagina van dit rapport vermelde website wordt geboden.
U kunt ook zoeken op de trefwoorden "astro*intelligence" of "Liz Greene".
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Technische Gegevens

Deze analyse is samengesteld aan de hand van de volgende astrologische factoren:
- majeure progressieve aspecten (conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek, sextiel) van de Zon, de
Maan, de Ascendant, Midhemel, Mercurius, Venus en Mars met de planeten en hoeken in de ge-
boortehoroscoop.
-  majeure  aspecten  (conjunctie,  oppositie,  vierkant,  driehoek,  sextiel)  van  transiterende  Pluto,
Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus en Jupiter met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- conjuncties en opposities van transiterende Mars met zowel geboorte- als progressieve planeten en
hoeken.
- aspecten tussen progressieve planeten, vooral progressieve nieuwe en volle Maan.
Bijzonder belang is toegekend aan planeten die dicht bij geboorteplaneten en -hoeken stationair zijn.
Er wordt niet alleen belang gehecht aan de aard van de progressieve of transiterende planeet en de
gevormde aspecten, maar ook aan de geboorteconfiguratie die een weerklank vindt in de progres-
sieve en transiterende aspecten, en aan de posities die de geboorte-, transiterende en progressieve
planeten in de huizen hebben, en aan het algemene beeld van de evenwichtigheid van elementen en
configuraties in de geboortehoroscoop. Intern zijn de resultaten van de Psychologische Horoscoop
Analyse gebruikt voor de duiding van elke horoscoop.

Voor aspecten zijn orbs gebruikt, omdat het belang van een transit of progressief aspect niet beperkt
blijft tot het moment waarop het aspect exact is maar ook enige tijd voor en na dit moment van in-
vloed is. Orbs geven rekenschap van de opbouw en geleidelijke afname van de energie van een be-
paalde planeet in beweging. Als gevolg daarvan worden soms configuraties beschreven die mis-
schien pas het volgende jaar een exact aspect zullen vormen maar waarvan de effecten al eerder
merkbaar zijn, en soms worden aspecten beschreven die in het voorgaande jaar exact waren.

Het rapport dat uit deze duidingen is ontstaan is samengesteld uit geselecteerde tekstonderdelen. In
het gedrukte rapport zijn niet alle transits of progressies opgenomen die zich in een jaar voordoen
maar alleen degene die geselecteerd zijn door Liz Greene's interpretatiemodel. Net als in al het werk
van Liz Greene is ook hier het Placidus huizensysteem gebruikt.

De grafische voorstelling van transits

De timing van transits en progressies binnen de periode waarop dit rapport zich richt is visueel
weergegeven door "transitlijnen". Ze zijn afgedrukt in het grafisch overzicht op blz. 4 en aan de 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,
voor deze periode 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" en als hij weer recht gaat lopen, wordt dat aangegeven met "sd" voor "stationary direct". Het
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moment waarop een transit (of progressie) exact wordt is aangegeven met een klein ' boven de tran-
sitlijn.

Het overzicht per maand (blz. 5)

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

47jap1.2022  as.6212.502-18


