28-2-2014
vrijdag

15.05 # in - l

15.55 @ naar =

Het voelt enorm prettig om voor jezelf op te komen en je uitdagingen aan te
gaan. Aan je energie lijkt geen eind te komen. Die energie wordt vooral gestoken
in allerlei zaken die veilig voelen. Daarmee zouden thema's als huis, thuis en
gezin centraal kunnen staan. Je zou ook letterlijk aan de slag kunnen gaan met
het creëren van je thuis door je bijvoorbeeld op je inrichting te werpen. Wanneer
je meevaart op de stroom van de energie kun je bemerken dat er veel energie en
daadkracht kan vrijkomen. Actiegerichtheid en gaan staan voor wat JIJ wilt
komen op je pad. Er is veel ruimte en energie om nieuwe invalshoeken te vinden.
Het voelt prettig om zaken op je eigen wijze aan te pakken. Het is mogelijk om op
een originele manier tot (zakelijke) samenwerking te komen. Je gaat ruzie liever
uit de weg. Daarmee voer je niet echt diepe gesprekken, maar vindt er juist een
prettige uitwisseling plaats die aan de oppervlakte blijft. Daarbij zijn eigenheid en
gelijkwaardigheid essentieel. Het voelt prettig om je bezig te houden met
ongrijpbare processen. Daarbij kun je denken aan kunstzinnige uitingen in
schrijven, muziek of schilderen om maar wat voorbeelden te noemen.
Er komt een eind aan misverstanden en miscommunicatie wanneer Mercurius
zijn baan weer rechtuit vervolgt. Dat betekent dat er wat meer helderheid komt
op zakelijk en communicatief gebied. Het missen of afzeggen van afspraken zal
aanmerkelijk verminderen. Het is weer tijd om de blik op de toekomst te richten
en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Verinnerlijkte denkprocessen worden nu ten
volle ondersteund om geuit te worden en te delen met anderen.
Communicatiestoornissen worden opgelost. Je krijgt weer de ruimte om elkaar
beter te begrijpen, nieuwe zaken op de rails te zetten, nieuwe deals te sluiten.

1-3-2014
zaterdag

17.29 % in 7 R

Je straalt zelfvertrouwen en optimisme uit. Je ziet mogelijkheden en kansen, en
je laat je niet tegenhouden. Daarbij zou je zeer grensverleggend bezig kunnen
zijn. Ook kan er sprake zijn van enige naïviteit, dus het is wel zaak dat je niet TE
goed van vertrouwen bent. Om 9.04uur vormt zich een Nieuwe Maan in het
teken Vissen. Daarmee ben je gevoelig voor zaken die niet uitgesproken worden,
maar wel in de onderstroom van een gesprek zitten. Dit geeft gelegenheid om
contact te maken met je BRON, en heel diep in jezelf te gaan. Meditatie kan dat
nog eens ondersteunen. Wellicht kun je bemerken dat het tijd is om op bepaalde
onderwerpen te gaan loslaten. Sommige zaken hebben nog wat rijpingstijd nodig
om tot duidelijkheid te mogen komen. Je lijkt flexibel genoeg om niet in de stress
te raken als je van je planning moet afwijken.
Mars begint zijn retrogradeloop die duurt tot 20-5-2014. De energie en aandacht
zijn naar binnen gericht. Je lijkt je terug te trekken van datgene wat voor jou als
persoon belangrijk is, om tegemoet te komen aan wat de ander nodig heeft. Je
bent niet uit op ruzies en lijkt dus de weg van de minste weerstand te kiezen.
Boosheid, frustraties, assertiviteit worden makkelijk ingeslikt en moeilijk geuit.
Houdt er dan ook rekening mee dat het tot een ongeplande ontlading kan komen
als de spanning te hoog op loopt. Als je er al toe besluit om iets los te laten, zul je
er waarschijnlijk voor kiezen om dat in een veilige omgeving te doen. Wees je
ervan bewust dat je zaken op die plek, bij je dierbaren, neer kunt leggen die daar
eigenlijk niet horen. Het is slechts een veilige plek om tot ontlading te komen.

2-3-2014
zondag

16.45 @ naar 1

17.25 & in 8 R

Het voelt prettig om je over te geven aan nieuwe ideeën en impulsen. Daarbij
kan er wel sprake zijn van ondoordachte acties. Er hangt een onstuimige energie
in de lucht. Saturnus begint aan een nieuwe retrogradeloop die zal duren tot 207-2014. Met Saturnus retrograde word je uitgedaagd om je innerlijke houvast te
herstructureren. Deze stand gaat je uitdagen om je gedrag grondig te bekijken.
Hoe zuiver en eerlijk ben je ten opzichte van jezelf. Vooruitgang kan tijdelijk
stageneren. Processen waar je in zit kunt zwaarder en moeilijker voelen. Door
het enigszins dwingend karakter van deze stand zou dat alles behalve zachtzinnig
kunnen uitwerken. Spiegeltjes worden voorgehouden, er wordt krampachtig
geprobeerd de regie te houden. Uiteindelijk kun je bemerken dat je een en ander
niet in de hand kunt houden. Dan is loslaten de beste optie. Maar ja, dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.
Er heerst wat onduidelijkheid in de interactie met de mensen om je heen. Je hebt
de neiging om wat achterdochtig te zijn, en het conflict met de ander op te
zoeken. Alsof je wat eerder geïrriteerd bent. Door de spanningen die je kunt
ervaren, heb je een mooie kans om ook eens naar je eigen schaduwkanten te
kijken. Misschien ben je niet blij met wat je daar aantreft, maar dat besef geeft je
wel de impuls om met jezelf aan de slag te gaan. Iedereen heeft een
schaduwkant. Daarbij mag je beseffen dat ook die kant een deel is van je
persoonlijkheid. Ontken je schaduwkant niet, maar ga ermee aan de slag. Waar
de ene kant op zijn strepen staat, is de andere kant bereid tot het sluiten van
compromissen. Daarmee kun je teveel meebewegen naar de ander en jezelf
daarin vergeten, of juist erg veeleisend zijn.

3-3-2014
maandag

Er komt waarschijnlijk niet zoveel uit je handen, als je eigenlijk zou willen. Het
kan je een onrustig gevoel geven, waardoor je moeite hebt om nieuwe dingen in
te passen. Energie en daadkracht lijken maar moeilijk een weg te vinden. Dat kan
betekenen dat je overloopt en de spanning niet kwijt kunt. Het kan ook
betekenen dat je energieniveau zo laag is dat er helemaal niks uit je handen
komt. Boosheid of frustratie zouden ingeslikt kunnen worden tot een punt dat je
emmertje overloopt. Het valt te verwachten dat er dan een bommetje barst en
dat en dan behoorlijk wat boosheid naar boven komt. Deze opgekropte boosheid
en frustratie hoeven niet persé helemaal op zijn plaats te zijn. Het is goed
denkbaar dat er oude boosheid naar boven komt. Daroom is het belangrijk om
op tijd te ontladen. Op die manier kun je mogelijk voorkomen dat een en ander
heftige vormen aanneemt. Wanneer je voelt dat de spanning te groot wordt,
neem dan wat tijd voor jezelf. Ga hardlopen, fietsen of iets anders, waardoor je
wat meer innerlijke rust creëert.
Door zaken in te slikken kan spanning van binnen ophopen. Daarmee kun je
letterlijk of figuurlijk last hebben van een opgeblazen gevoel. Probeer op tijd tot
ontlading te komen zodat de spanning niet te hoog oploopt. Opgejaagdheid in
doen en denken kunnen zich van je meester maken. Wanneer je de signalen van
je innerlijk niet of niet voldoende oppikt kan de omgeving je een spiegeltje voor
houden. Mensen hebben namelijk de neiging om datgene dat je van jezelf niet
wilt zien bij de ander neer te leggen. Dus hoe harder je met je vinger naar de
ander wijst, hoe meer dat eigenlijk zegt over jezelf. Zaken die tot nu niet duidelijk
waren of leken, worden concreet en duidelijk.

8-8-2014
vrijdag

Je kunt extra drama in je gesprekken gooien. Theatrale verhandelingen moeten
je gesprekspartner erop wijzen dat jij het toch echt allemaal weet. Je lijkt niet in
de gaten te hebben dat het gesprek bijna een monoloog wordt, daar je vooral
bezig bent om iedereen te vertellen hoe het eigenlijk allemaal aangepakt zou
moeten worden. Je kunt jezelf behoorlijk in het middelpunt van de conversatie te
zetten. Daardoor is er niet echt sprake is van uitwisseling en is het moeilijk om
elkaar echt te verstaan. Je houdt de aandacht moeilijk vast. Het is niet
onverstandig om extra alert te zijn op allerlei soorten van verkeer. Of het nu gaat
om verbale uitwisseling, mailuitwisseling, of andere manieren van interactie
zoals verkeer of gesprekken, onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid liggen op de
loer. Je kunt bemerken dat je de ruimte neemt om grote omslachtige
bewoordingen te gebruiken voor tamelijk eenvoudige begrippen. Dat maakt dat
gesprekspartners alleen maar kunnen toehoren. In het vuur van een gesprek kun
je sociaal knap onhandige uitspraken doen, die veel moeite kosten om terug te
draaien. Als dat überhaupt al kan. Probeer hier rekening mee te houden, en ga
geen gesprekken aan, waarvan je al op voorhand aanvoelt, dat je vanuit een
stukje gekwetstheid dingen zou kunnen zeggen die je niet zo bedoeld. Daarmee
bespaar je jezelf een hoop moeilijkheden, en zaken die achteraf recht gebreid
moeten worden.
Je wordt ondersteund, om een stukje eigenheid neer te zetten en ruimte te
maken voor veranderingen. Er kan ook sprake zijn van een lichte mate van
rusteloosheid. Deze voelt echter niet vervelend aan; integendeel, het geeft juist
een leuk spannend gevoel. Creativiteit, en nieuwe ideeën kunnen vrijelijk
stromen. Er is volop ruimte om het initiatief te nemen en met een hele frisse blik
op zaken nieuwe invalshoeken te geven of krijgen.

23-10-2014
donderdag 13.59 ! naar 8 22.54 $ naar 8 23.09 @ naar 8

Om 13.59 uur, verplaatst de Zon zich naar Schorpioen. Er ontstaat behoefte om
uit het rationele stuk te treden en meer open te staan voor gevoelsmatige zaken.
Je mag afdalen in je innerlijk en daar op verkenningstocht te gaan naar dieper
gelegen inhouden. Dat kan heel confronterend zijn, en niet iedereen wil die
uitdaging aangaan en dat hoeft ook niet. De keus is aan jezelf. Het geeft
uiteindelijk wel ruimte. Venus staat tot 16-11-2014 in Schorpioen. Een fase van
zoeken naar balans en heelwording van jezelf loopt ten einde. Je bent vanaf nu
uit op diepgang. Je wilt de onderste steen boven hebben vanuit een behoefte om
te doorgronden. Mogelijk zoek je het scherpst van de snede op. Dat zou tot
confrontaties en stekeligheden kunnen leiden, maar dat is echter niet het doel.
Het doel is om je op nog dieper niveau verbonden te voelen. Daarvoor is het
belangrijk om eventuele blokkades uit de weg te ruimen om de weg vrij te
maken. Tja, en soms moet je daar risico voor nemen. Probeer niet al te roekeloos
te zijn, wij mensen hebben geen negen levens zoals katten dat hebben.
Verborgen zaken kunnen boven komen. Om 23.57 uur vormt zich een Nieuwe
Maan in het teken Schorpioen. Daarmee komt er behoefte aan verdieping en/of
controle. Je wordt meegevoerd naar uitersten. Wanneer je de controle los kunt
laten, en je kunt overgeven en mee laten voeren op je gevoelens en emoties, kun
je tot een stuk heling van oude wonden geraken. Dan kom je tot je persoonlijke
groei. Dit is een periode voor een nieuw begin. Nieuwe ondernemingen kunnen
nu hun zegeningen ontvangen, die op een later moment hun vruchten zullen
afwerpen.

