Kernkracht Advies

2017, het jaar van de omwenteling
De ITjing geeft een Waterjaar aan; emotie. Het laat zich niet tegenhouden, ga maar mee
met de stroom. Oude patronen mogen verdwijnen, laat maar los. Je hoeft het niet te
vergeten, loslaten is liefdevol herdenken en er met een glimlach naar kijken.
Wat we niet meer willen en wat we niet meer nodig hebben mag weg. Wat wil je wel en wat
heb je nodig, daar gaat het om in 2017
Zie je angsten onder ogen en laat het stromen, anders ‘bevries’ je. Vertrouw op je gevoel en
wees onafhankelijk, dan ga je openstaan voor jouw nieuwe ideeën.
Niks lijkt dan nog op het oude, de omwenteling kan plaats vinden.
De astrologie sluit hier op aan. Iets kan pas veranderen als er veel plaats heeft gevonden.
Dan is er geen keuze meer. We hebben noodzaak nodig om het anders te gaan doen.
Verlangen alleen is niet genoeg.
Bezorg jezelf een probleem en dwing jezelf om het anders te doen. Rommel niet door maar
DOE. Gooi een deur dicht en je ziet meer deuren die je open kunt maken.
Ik heb eens onderzocht welke pittige standen er plaats gaan vinden in 2017:
-

Mercurius: van 19 december tot 12 januari loopt deze planeet
terug en eigenlijk is dat wel fijn. Het zorgt ervoor dat zeer krachtige
standen niet gelijk in de actieve stand staan. Mercurius dwingt ons
om naar binnen te gaan en na te denken. Neem de tijd om je
plannen grondig te herzien, je ‘fouten’ te herstellen en bereid zijn
om er aan vorm te geven. De Zon in Steenbok helpt mee om daar
serieus structuur in aan te brengen. Een mooie stand om dat waar
je al een poos over nadenkt succesvol te maken.

-

Uranus: is vanaf 29 december vooruit gaan lopen in het teken
Ram. Vijf maanden lang zijn onze ideeën naar binnen gekeerd geweest. Ze waren er
wel natuurlijk, maar de kans was groot dat er niet meteen naar gehandeld werd. Kan
zijn dat het wel uitgevoerd werd maar dat de ideeën niet lukten of het
gaf brokken. Door de kering van Uranus neemt de snelheid toe, net als
het persoonlijke vrijheidsgevoel. Het teken Ram helpt mee, verwacht
het onverwachte, chaos kan ontstaan, maar als je de hectiek aankunt,
komt er iets waar je al lang op zit te wachten. Probeer te genieten van
deze omwenteling, want als het goed is dan sluimeren jouw nieuwe
ideeën al een poosje. De woede in de wereld neemt toe, maar Jupiter,

die aan de overkant staat van Uranus, zorgt hopelijk voor het
evenwicht wat we zo nodig hebben.
-

Grote omwentelingen in de financiële markten, schrijft Irma
Schogt in haar column. De draaiing die Venus op 4 maart
maakt is dezelfde als in 2009. We weten allemaal wat er toen
plaats vond in de financiële wereld. Welke kant gaat het nu
op?

-

Jupiter staat aan de overkant van Uranus. Beide planeten
maken een vierkant naar Pluto. Dit krachtige T-Vierkant in de
Hoofdtekens zorgt voor veel naar buiten gerichte actie en
duurt tot september 2017. Veel plotseling verstorende
onverwachte gebeurtenissen zullen plaats vinden, wereldwijd, maar ook persoonlijk.
D.Trump is geen voorspelbare leider, het zal alles of niets worden, groot maken of
afbreken.
Het lijkt of we wakker geschud worden, of we het vernieuwende rechtssysteem
zoeken, een nieuwe kijk op de dingen. Er kan veel woede opborrelen, maar een ieder
die het thema opgepakt heeft, die ik in de vorige Sterrennieuws aangekaart heb
gezien vanuit de Super Maan, zal zijn weg vinden. Dat zal vrijheid opleveren, maar
ook rust en harmonie in de keuze die je maakt. Zet woede om in kracht en neem de
tijd om jouw vernieuwende ideeën vorm te geven.
Conclusie:
Jupiter in Weegschaal: zoek balans en harmonie in dat wat je wilt gaan doen. Praat
erover met anderen, samenwerken zorgt voor nieuwe vormen.
Uranus in Ram: volg de trends, wees vernieuwend. Mooi voorbeeld is de winkel van
Mooij Castricum. Diverse deelnemers gaan weg in januari, we zijn al in contact met
anderen. In februari zal er een compleet nieuwe vorm te zien zijn.
Wij hebben diverse MOOIJe boeken die je in het nieuwe jaar helpen jezelf te vinden,
je innerlijke kracht te activeren, je eigen bedrijf te beginnen of een betere werk/privé
balans.
Pluto in Steenbok: ga de confrontatie aan en haal omhoog wat (nog) in de schaduw
zit. Kijk onder je voeten, daar ligt het, vlakbij dus.
Saturnus in Boogschutter: deze planneet zorgt voor een positieve ‘rem’. Helpt mee
om onze plannen op een hoge kwaliteitsvorm te zetten, stap voor stap klimmen naar
jouw toekomst.

Alles wijst op samenwerken, vernieuwen en kansen vorm geven. Ik ga daar aan
meewerken, jullie ook?
Een wijs en zinvol 2017 wens ik jullie allemaal toe.

