Kernkracht Advies

Ondernemen op een Vissenmanier
Wat doet het teken Vissen – ik geloof – creativiteit –
voltooien - dagdromen
Thema: Kijken naar wat er verborgen is, wat niet meer nodig is,
wat weggedaan en afgeschreven kan worden. Heeft het nodig
om in een onderneming het recht te hebben om zichzelf te zijn
en dat is alleen maar mogelijk als er bewustwording van de boven- en de onderstroom is.
Aandacht voor onbewuste diepere patronen. Belemmerende en onbewuste gedachtes
geven de angst aan, die de ontwikkeling van het ondernemen kan
tegenhouden.
Het Vissenteken verzacht als hij in staat is om zich af te stemmen op
zijn binnenwereld. Vissen bevindt zich graag tussen energie en vorm,
dan kan hij veel loslaten om verder te kunnen.
Het gaat over onvoorwaardelijk zichzelf zijn. Wel luisteren naar
meningen van anderen, al kan hij zichzelf daarmee voor de gek houden.
Klopt het dan toch niet wat ik denk? Blijft toch zijn eigen gevoel volgen.
Dingen overkomen hem, durf daarvan te leren. Dat zijn de onbewuste
diepere patronen. Wat hij zelf zaait, zal hij oogsten.
Vissen is een waterteken, alles is mogelijk, wat hem een uitgesproken gevoel geeft voor
‘anders’ denken. Zijn tijd vooruit en met regelmaat niet te snappen voor anderen.
Hij zit niet vast in materie, hij vraagt zich niet af of hij wel de mooiste auto, telefoon, computer
of de gaafste baan heeft. Hij stroomt mee in wat er is en geniet van creatief vormgeven. Hij
houdt van PUUR, BIJZONDER, EERLIJK en AUTHENTIEK.
Dat is zijn talent, dat is het ondernemen op een Vissen manier

Ondernemen op een Rammanier
Wat doet het teken Ram – ik ben – pionieren – er vol voor
gaan – ontdekken
Thema: de organisatie en het imago steeds weer vernieuwen.
Het beeld dat aan de buitenwereld getoond wordt geeft het
imago van de organisatie weer. Het is de eerste indruk die de klant te zien krijgt. Hoe ziet de

voordeur eruit, de etalage, het visitekaartje en de kracht die in de organisatie zit. Het is dat
wat direct zichtbaar is.
Aandacht voor competitie en uitdaging. Irritatie ontstaat als iets niet snel genoeg lukt, de
behoefte om te ‘winnen’ kan samenwerking in de weg staan.
Het Ram teken is krachtig als hij zich kan storten op korte trajecten en dynamisch
ondernemen met projecten die nieuw zijn. Veel taken tot zich nemen, taken die door anderen
voorgezet worden. Hij houdt van ACTIE, DOEN, VRIJHEID en ZELFONTWIKKELING.
Dat is zijn talent, dat is ondernemen op een Ram manier.

Ondernemen op een Stiermanier
Wat doet het teken Stier – ik heb – wachten – begeleiden –
duurzaamheid
Thema: bereid zijn, maar ook de behoefte hebben om samen
te werken aan een stabiele bestaanszekerheid. Goed omgaan
met de talenten en de kwaliteiten van de medewerkers is
waardevol. Zorg besteden aan efficiëntie, materie en geaarde
energie in het ondernemen stoppen.
Aandacht geven aan het vermogen hoe geld te verdienen en de bereidheid om hard te
werken om de financiële zekerheid veilig te stellen.
Het Stier teken wil weten waar hij zijn investeringen voor doet. Kan wachten op het resultaat
tijdens de bouw, mits er groei tot stand komt. Verschillende taken maken hem van slag. Hij
houdt van DEGELIJKHEID, RUST, STABILITEIT en WHATS IN IT FOR ME.
Het NU
Neptunus, de planeet die bij Vissen hoort, staat in zijn eigen teken
extra sterk. Ben je teleurgesteld in iets of voel jij je onrustig? Doe
iets met en voor je voeten, beweeg vooruit (10.000 stappen per
dag) en daarna geef je die voeten rust.
Verzorg ze door een lekker badje te nemen, scrubben en insmeren
met een helende zalf. En dames….lak je nagels in een te gek
kleurtje, de slippers kunnen al weer bijna uit de kast.
Door af en toe rust te nemen kun je weer creatiever ondernemen.
Jupiter, de oude heerser van Vissen, loopt door het teken
Weegschaal op dit moment en staat aan de overkant van Uranus. Wat wil je laten groeien in
je onderneming? Welke harmonie ontstaat er als je vernieuwt? Het anders doen, er voor
zorgen dat jouw ondernemende ideeën iets op gaan leveren. Nog steeds is de sterke
verbinding naar Pluto aanwezig, nog steeds zijn de contouren niet helder. Wat mag nog
naar boven gehaald worden, wat moet eerst zichtbaar zijn om die vernieuwing, die wel al
aanwezig is, te laten slagen?
Misschien nog wat wachten en bekijken wat het beste voor jou is? Wikken en wegen.
Mercurius en Saturnus, alle twee teruglopend, verbinden zich doormiddel van een mooie
driehoek. Mercurius gaat weer vooruit op 4 mei en komt op 11 mei weer vol in die driehoek
met Saturnus te staan, voor de laatste keer. Dan is het duidelijk en staan er puntjes op de I.
Een sterke vertraging in het gebied waar het bij jou valt is NU aan de gang, maar het
resultaat zal stabiliteit en kwaliteit opleveren. Blijf graven en blijf ondernemen, het resultaat is
in de maak, vertrouw.

Mars, de planeet die bij Ram hoort, is het teken Tweeling ingelopen. Druk sociaal aan de
gang en snel handelen. Voor ondernemen een krachtig aspect, maak er gebruik van.
De Zon is 20 april in het teken Stier gekomen. We voelen de richting van zekerheid weer,
we zoeken naar groeikracht en onze
waardepatronen. Hoe mooi om de beschrijvingen
van hierboven daarbij aan te laten sluiten.
Zekerheid is een sleutelwoord voor het teken Stier.
Hij loopt het liefst op veilige en beproefde wegen in
plaats van risico's te nemen.
Een door hem ingenomen standpunt geeft hij niet
zomaar prijs, of je moet hem van het tegendeel
kunnen overtuigen. Zijn binding met de materie
maakt dat hij oog heeft voor waardevolle zaken.
Als aardeteken gelooft hij alleen in die zaken die hij
met zijn zintuigen kan waarnemen.
Deze periode kan zeer geschikt zijn om dat wat je
wilt ondernemen of waar je al mee bezig bent eens
goed te budgetteren, wat lust je WEL en te denken:
Als ik toch bezig ben, hoe kan ik het dan zo goed als mogelijk doen?
Venus, de planeet die bij Stier hoort, gaat 29 april het teken Ram weer in, na een periode
van teruglopen in Vissen. Je mening en idee van hoe jij met je onderneming om wilde gaan
kan verandert zijn. De daadkracht van Ram zal ervoor zorgen dat er weer actie ontstaat.
Samen met Mercurius en Uranus, die ook door het teken Ram lopen, zal het veel kracht
opleveren. Ga vooral je eigen gang en ‘weet’ wat je moet doen om creatief te ondernemen.
Het wereldwijde NU
Pluto is de top van het T-vierkant die er op dit moment staat aan de hemel. De verbinding
naar Jupiter en Uranus vraagt om vernieuwen en schoon schip maken.
Pluto loopt al vanaf 2008 in het teken Steenbok tot 2024
- Pluto staat voor transformatie
- Steenbok heerst over het oude systeem en structuren
De structuur zal moeten veranderen om plaats te maken voor het nieuwe, dit geldt voor de
algehele economie en zeker voor de financiële wereld.
Nu loopt Pluto terug, gezien vanuit de aarde, vanaf 20 april tot 27 september. Dit zal een
periode zijn van zuiveren en van loslaten van oude patronen. Een periode die ons aanzet tot
eigen verantwoordelijkheid dragen. De wereldeconomie krijgt het zwaar te verduren de
komende periode en ik denk dat de heer Trump een grote vinger in de pap zal hebben. Goed
of niet goed, dat doet er niet toe. Het zet de hele wereld aan tot veranderen, het haalt
onderdrukte woede omhoog en heel veel zaken die NIET gezien mogen worden. Zal het dan
toch ergens goed voor zijn deze man?
En dan de keuze van Frankrijk, nou ……. Ik ben benieuwd

Wat vind jij moeilijk om te laten zien? En toch ligt daar de uitdaging, zorg
ervoor dat het niet gedragen wordt door hebzucht of macht.
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