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Op 16 februari 2018 begint het nieuwe Chinese jaar. We zijn dan aanbeland in 
het jaar van de Hond. Wat betekent dat voor jou? Astrologe Elodie Hunting weet 
het en vertelt je wat je kunt verwachten qua liefde, relaties, werk, geld en spiri-
tualiteit!

Tekst: Elodie Hunting

2018: het jaar 
van de Hond

De Hond geeft 2018 een beschermend en loyaal karakter. Menselijke 
waarden worden veel belangrijker en ook familie- en gezinsverbanden 
worden meer aangehaald. Samenwerking is het sleutelwoord, omdat 
de Hond ons laat inzien hoezeer we dat nodig hebben. Niet alles hoeft 
nu snel en flitsend, we gaan liever voor goed en degelijk. Voor dat 
waarop kunnen vertrouwen. We gaan staan voor wat we belangrijk 
vinden. Denk aan zaken als vrijheid, zorg en verdraagzaamheid. >
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Rat
24 januari 1936 t/m 10 februari 1937, 10 februari 1948 t/m 28 
januari 1949, 28 januari 1960 t/m 14 februari 1961, 15 februari 
1972 t/m 2 februari 1973, 2 februari 1984 t/m 19 februari 1985, 19 
februari 1996 t/m 6 februari 1997, 7 februari 2008 t/m 25 januari 
2009.

Liefde

Jij bent wel in voor veranderingen in je liefdesleven. En als 
het niet vanzelf gebeurt, dan zorg je er persoonlijk voor dat 
het gaat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan stappen als sa-

menwonen, trouwen of een gezin stichten. Je bent toe aan een 
volgende fase en te rusteloos en ongeduldig om af te wachten. 
Single? Dan ga je actiever op jacht. Je maakt kenbaar dat je toe 
bent aan een relatie. Bedenk dat je keuzes van invloed zijn op 
de komende twaalf jaar! Je hebt het geluk aan je zijde, maar … 
wees wel selectief.

Werk

Er doen zich nieuwe mogelijkheden voor op je werk. 
Dingen waar je nu nog geen weet van hebt. Wil je carrière 
maken, zorg er dan voor dat je op de hoogte blijft van de 

nieuwste ontwikkelingen. Werk kan je behoorlijk in beslag ne-
men en dat gaat ten koste van andere dingen. Maar aangezien 
je er enthousiast van wordt, heb je dat er graag voor over.

Algemeen

Je hebt veel energie in 2018 en wil die ook kwijt. Goed om 
intensief te gaan sporten of bewegen dus. Vertrouw op je 
intuïtie, want die wijst je nu de weg. Waarschuwingen van 

andere mensen hebben vooral te maken met hun bezorgdheid 
en angsten. Als het voor jou goed voelt, kun je dat gevoel gerust 
volgen. Kom je grenzen tegen? Dan zie je die als uitdagingen en 
niet als beperkingen.

Os
11 februari 1937 t/m 30 januari 1938, 29 januari 1949 t/m 16 
februari 1950, 15 februari 1961 t/m 4 februari 1962, 3 februari 
1973 t/m 22 januari 1974, 20 februari 1985 t/m 8 februari 1986, 
7 februari 1997 t/m 27 januari 1998, 26 februari 2009 t/m 13 
februari 2010.

Liefde

Je relatie gaat zich verdiepen en er komt meer en meer 
zekerheid. Dat vind jij fijn, want dat geeft je een zekere 
ontspanning die je goed doet. De stabiliteit die je ervaart, 

geeft genoeg vertrouwen om een volgende stap te zetten zoals 
gezinsuitbreiding of het kopen van een huis. Single? Er zijn 
genoeg nieuwe mensen die je leert kennen dit jaar, maar je bent 
wat verlegen. Als je deze angst kunt overwinnen, komt er ruimte 
voor een nieuwe relatie. Zoek het niet in je vriendenkring, maar 
daarbuiten. Wees duidelijk als de gevoelens niet wederzijds zijn, 
ook al moet je daarmee iemand afwijzen.

Werk

Je merkt dat je aan het einde van een periode zit die met 
je werk te maken heeft. Je bent toe aan een vernieuwing, 
maar eerst moet je zorgen dat je rust krijgt. Even loskomen 

en ontspannen, zodat je met een frisse blik kunt bepalen wat je 
nieuwe richting zal zijn. Denk aan een korte sabbatical of lan-
gere vakantie. Als je dat eenmaal weet, wordt alles duidelijker 
en word je gezien door mensen die je verder kunnen helpen. 
Jij bent degene die de eerste stappen moet zetten en er is een 
kans dat pas volgend jaar de echte overstap plaatsvindt.

Algemeen

Blijven zitten waar je zit en geen nieuwe dingen proberen 
is heerlijk veilig en voorspelbaar. Jij vindt dat niet saai, 
maar juist fijn. Toch is het voor je ontwikkeling niet goed. 

Juist het verleggen van grenzen en verder kijken dan je neus 
lang is, brengt je in nieuwe energiestromen. Kom en blijf dus 
in beweging! Zowel je geest als ook je lichaam blijven daar veel 
gezonder bij.

PARAVISIE Februari 2018
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Tijger
31 januari 1938 t/m 18 februari 1939, 17 februari 1950 t/m 5 febru-
ari 1951, 5 februari 1962 t/m 24 januari 1963, 23 januari 1974 t/m 
10 februari 1975, 9 februari 1986 t/m 28 januari 1987, 28 januari 
1998 t/m 15 februari 1999, 14 februari 2010 t/m 2 februari 2011

Liefde

Er gaat een verandering plaatsvinden in 2018 voor jou en 
daar ben je ook aan toe. Je gaat je relatie verbreken, maar 
heel veel moeite kost je dat niet. Je voelde je al langere 

tijd niet gelukkig met de ander. Wil je wel in de relatie blijven, 
zorg dan voor nieuwe elementen en nieuwe ervaringen samen. 
Er zijn veel romantische verleidingen voor alle Tijgers! Single? 
Dan ga je dit jaar onderzoeken wat echt bij je past. Je verbindt je 
liever niet definitief, want je vrijheid is je lief.

Werk

Er is sprake van onduidelijkheid op je werk. Je weet niet 
goed waar het allemaal heen gaat met de organisatie 
waar je werkt en je weet ook niet goed wat je nu zélf wilt. 

Er is vrij weinig wat je daar aan kunt doen, dus het is aan jou 
hoe je hiermee omgaat. Het kan spanningen veroorzaken als je 
het te zwaar opneemt. Kansen die zich voordoen lijken op het 
eerste gezicht niet zo spannend, maar kunnen een voorbode 
zijn voor iets groters dat later dit jaar gaat gebeuren. Sla dus 
niet te snel af wat je aangeboden krijgt.

Algemeen

Omdat je lekker in je vel zit, raak je makkelijk enthousiast 
voor veel dingen. Je wilt eigenlijk alles, maar dat gaat 
natuurlijk niet. Het is goed om een prioriteitenlijstje te 

maken en je gezondheid bovenaan te zetten. Want je hebt de 
neiging om jezelf te overschatten en daarmee put jij jezelf uit. 
Je zit in een goede energiestroom en er komen vele positieve 
zaken voorbij. Ga ervan genieten dit jaar!

Konijn
19 februari 1939 t/m 7 februari 1940, 6 februari 1951 t/m 26 janua-
ri 1952, 25 januari 1963 t/m 12 februari 1964, 11 februari 1975 t/m 
30 januari 1976, 29 januari 1987 t/m 16 februari 1988, 16 februari 
1999 t/m 4 februari 2000, 3 februari 2011 t/m 22 januari 2012

Liefde

Het sleutelwoord voor 2018 voor jou is verandering. Ook 
in je liefdesleven vinden veranderingen plaats. Ga jij 
je hiertegen verzetten, dan kost je dat veel energie en 

levert het frustratie op. Probeer dus mee te gaan en er zo po-
sitief mogelijk mee om te gaan. Beperkingen zijn vaak kansen. 
Het is goed om stil te staan bij wie je bent geworden en wat je 
graag wilt. Weten wat je goed doet en dit duidelijk maken aan je 
geliefde, komt jullie relatie ten goede.

Werk

Zorg dat je een doel hebt dit jaar en schrijf een stappen-
plan over hoe je dit wilt bereiken. Soms gaat het niet 
helemaal zoals je dat zou willen en moet je je plan aan-

passen. Het sleutelwoord ‘verandering’ is ook op het gebied van 
werk van toepassing. Wees dus flexibel met je doel voor ogen. 
Collega’s zijn niet altijd even loyaal en dat veroorzaakt spannin-
gen. Blijf je op je doel richten en laat je niet van de wijs brengen. 
Je komt er heus, maar wel met enkele omwegen.

Algemeen

Je welbevinden staat of valt dit jaar met hoe jij je opstelt 
naar de komende veranderingen. Je komt jezelf aardig te-
gen dit jaar en weet dat je je gedrag moet gaan aanpassen. 

Ook je manier van denken is aan een update toe. Vele vragen 
en net zoveel antwoorden dus. Je gaat op zoek naar diepere 
zingeving. Neem de tijd die je nodig hebt en laat je niet opjagen. 
Maar wees ook niet de laatste in de rij.
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Draak
 
8 februari 1940 t/m 26 januari 1941, 27 januari 1952 t/m 13 febru-
ari 1953, 13 februari 1964 t/m 1 februari 1965, 31 januari 1976 t/m 
17 februari 1977, 17 februari 1988 t/m 5 februari 1989, 5 februari 
2000 t/m 23 januari 2001, 23 januari 2012 t/m 9 februari 2013.

Liefde

Er gaat veel energie om op liefdesgebied en je ontmoet 
inspirerende en aantrekkelijke mensen dit jaar. Het is 
allemaal even spannend en het doet je bloed sneller 

stromen. Toch kun je je van tijd tot tijd eenzaam voelen, omdat 
je geen vaste verbintenis hebt. Wees dus vastberaden en krijg 
jezelf onder controle. Door te weten wat je echt nodig hebt, kun 
je de vele verleidingen weerstaan. Bestaande relaties hebben 
een nieuwe, spannende impuls nodig om verder te gaan. En jij 
bent degene die daarvoor gaat zorgen.

Werk

Je creativiteit stroomt volop en je zit dan ook vol met plan-
nen. Een vaste baan wordt onzeker en deze onzekerheid 
kan je net dat extra zetje geven dat je nodig had om als 

zelfstandige te gaan werken. Alles is in beweging en het gaat 
snel. Zorg dus dat je je goed laat informeren over nieuwe ont-
wikkelingen en pak je kansen. Aan de zijlijn gebeurt er helemaal 
niets. Je werkt veel en kunt dus ook wat extra’s verdienen. Ook 
al is de verleiding groot, geef het niet direct uit.

Algemeen

Je komt in veel nieuwe situaties terecht en je doet dan ook 
erg veel verse indrukken op. Alles lijkt even interessant en 
het is moeilijk om iets te moeten afwijzen. Dit kost je veel 

energie maar je krijgt er ook energie van. Een balans vinden 
tussen in- en ontspanning is een ware taak dit jaar. Je wordt 
haast gedwongen om dieper in jezelf te gaan zoeken naar je 
ware motivatie. Wat wil je écht en waar ga jij je mee verbinden? 
Hoe kom je het best tot je recht?

Slang
27 januari 1941 t/m 14 februari 1942, 14 februari 1953 t/m 2 febru-
ari 1954, 2 februari 1965 t/m 20 januari 1966, 18 februari 1977 t/m 
6 februari 1978, 6 februari 1989 t/m 26 januari 1990, 24 januari 
2001 t/m 11 februari 2002, 10 februari 2013 t/m 30 januari 2014.

Liefde

Je hebt meer zelfvertrouwen in de liefde en merkt dat je 
sterker in je schoenen staat. Je hebt het een en ander mee-
gemaakt wat niet zo fijn was, maar nu kun je dat achter je 

laten. Bestaande relaties bloeien op, omdat jij je beter voelt en 
tegen je geliefde durft te zeggen hoe jij het wilt. Single? Je weet 
wat je waard bent, maar raakt onzeker als er een potentiële 
partner in beeld komt. Niet in 2018. Je gaat staan voor wie je 
bent en weet dat je een sterke partner nodig hebt. Iemand die 
om kan gaan met jouw stille wateren en je grote psychische 
kracht.

Werk

Heel belangrijk voor jou is dat je plezier hebt in je werk. 
Dat je talenten en je creativiteit een plaats hebben en 
je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je hebt een goed 

doorzettingsvermogen en raakt niet van slag door tegenslagen. 
Dit jaar kun je dan ook tot de conclusie komen dat je ander 
werk moet gaan doen. Uiteraard stop je niet met je huidige 
werk voor je iets nieuws hebt gevonden. Is die nieuwe functie 
er, dan maak je de stap heel snel. Vanuit je netwerk komt er iets 
interessants voorbij.

Algemeen

Je voelt je vrijer dit jaar en durft te gaan staan. Hierdoor 
word je zichtbaar en komen er veel vragen en mensen op 
je af. Je duikt er enthousiast in en geeft jezelf totaal. Dat 

gaat niet helemaal goed, want je raakt dan te snel door je ener-
gie heen. Als je de dingen beter plant en regelt, raak je niet zo 
snel vermoeid. Juist omdat er zoveel nieuwe indrukken zijn en 
veel beweging, is het zaak om je agenda te bewaken. Zorg dus 
voor voldoende ontspanning.
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Paard
30 januari 1930 t/m 16 februari 1931, 15 februari 1942 t/m 4 febru-
ari 1943, 3 februari 1954 t/m 23 januari 1955, 21 februari 1966 t/m 
8 februari 1967, 7 februari 1978 t/m 27 januari 1979, 27 januari 
1990 t/m 14 februari 1991, 12 februari 2002 t/m 31 januari 2003, 
31 januari 2014 t/m 18 februari 2015.

Liefde

Dit wordt een goed jaar voor de liefde voor jou. Wees niet 
onzichtbaar maar ga staan en laat je zien. Bestaande 
relaties gaan verbeteren, omdat er nieuwe impulsen 

komen. Het vriendschapsgehalte stijgt tussen jullie en dat ver-
stevigt de band die er is. Single? Dan mag je rekenen op nieuwe 
ontwikkelingen en dat zijn er veel! Als je weet wat je wilt, kun 
je de beheersing opbrengen om je niet te verliezen in allerlei 
spannende ontmoetingen. Houd koers dus.

Werk

Zeker aan het begin van 2018 is het minder druk dan de 
afgelopen jaren. Dit geeft jou de tijd om weer up-to-date 
te komen met de laatste ontwikkelingen. Ook geeft het je 

meer tijd voor andere dingen, en dat had je even nodig. Er be-
staat zelfs een kans dat je wat kunt verdienen met hobby’s. Zorg 
ervoor dat je de relatie met collega’s goed houdt, want dat is 
later dit jaar zeer belangrijk. Het is een jaar van op adem komen 
en geen jaar van grote veranderingen in je carrière.

Algemeen

Het is belangrijk dat je in beweging blijft in 2018. Dit geldt 
voor je lichaam, maar ook voor je geest. Blijf ontwikke-
len en blijf vragen stellen dus. Doe je niks of heb je geen 

doel voor ogen, dan verval je in verveling en in meer van hetzelf-
de. Dit jaar heeft prachtige nieuwe dingen voor je in petto, maar 
je moet ze wel kunnen zien. Zorg dus dat je met je neus vooraan 
staat en zeg vaker ‘ja’ tegen het leven. Na oktober wordt het 
allemaal weer wat rustiger.

Geit
17 februari 1931 t/m 5 februari 1932, 5 februari 1943 t/m 24 janu-
ari 1944, 24 januari 1955 t/m 11 februari 1956, 9 februari 1967 t/m 
29 januari 1968, 28 januari 1979 t/m 15 februari 1980, 15 februari 
1991 t/m 3 februari 1992, 1 februari 2003 t/m 21 januari 2004, 19 
februari 2015 t/m 7 februari 2016.

Liefde

Als het aan jou ligt mogen er dingen anders in de liefde. 
Je bent klaar voor wat meer spanning en sensatie en 
de sleur mag de deur uit. Neem je geliefde mee naar 

nieuwe ervaringen die verrassingen bieden. Zo leer je elkaar 
op een andere manier kennen. Ben je single? Dan geldt ook 
dat verandering je goed doet. Nieuwe liefdes vind je op nieuwe 
plekken en dus niet waar je altijd al te vinden bent. De mensen 
die je gaat ontmoeten, komen uit een geheel andere hoek en 
passen beter bij de nieuwe jij.

Werk

Ook al ben je gewend om alleen te werken, dit jaar is 
samenwerken heel belangrijk. Samen kun je meer tot 
stand brengen dan in je eentje. Dat vraagt een andere 

werkhouding. Het gaat natuurlijk om je eigen prestaties, maar 
het gezamenlijke doel dat je voor ogen hebt is nog belangrijker. 
Dit straalt uiteindelijk ook op jou af. Je hebt het niet zo ontzet-
tend druk aan het begin van 2018, maar dat zal in de loop van 
het jaar gaan toenemen. Gebruik die periode om dingen af te 
ronden en je voor te bereiden op de drukte die komen gaat.

Algemeen

Je zit lekker in je vel en bent goed gemotiveerd om van 
alles te ondernemen. Je zoekt bewust meer gezelschap 
op van familie en dierbare vrienden, omdat je wilt delen. 

Jij bent degene die anderen aanzet tot meer beweging en 
dingen anders doen om de geest wakker te houden. Het laatste 
kwartaal van dit jaar zakt dat een beetje in. Dan ben jij degene 
die gemotiveerd moet worden. Let dan vooral ook op wat je eet. 
Ieder pondje gaat nog steeds door het mondje.

PARAVISIE Februari 2018
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Aap
6 februari 1932 t/m 25 januari 1933, 25 januari 1944 t/m 12 
februari 1945, 12 februari 1956 t/m 30 januari 1957, 30 januari 
1968 t/m 16 februari 1969, 16 februari 1980 t/m 4 februari 1981, 4 
februari 1992 t/m 22 januari 1993, 22 januari 2004 t/m 8 februari 
2005, 8 februari 2016 t/m 27 februari 2017

Liefde

Je laat je leiden door wat goed voor jou voelt en je bent 
beter in staat om ‘nee’ te zeggen als het niet goed voelt. 
Dat je niet verantwoordelijk bent voor wat anderen voelen, 

maar wel voor wat je zelf voelt, snap je heel goed. Hierdoor ga 
je andere keuzes maken in de liefde en ben je goed in staat te 
zeggen wat je wilt. Trouw is een thema in al je relaties. Door 
je gevoel te volgen, blijf je trouw aan jezelf. Rol niet direct een 
nieuwe relatie in, maar neem de tijd om te voelen wat je voelt.

Werk

Collega’s nemen je heel serieus en komen voor advies. De 
rust die en het overzicht dat jij hebt, zijn nu belangrijk 
om koers te houden. Omdat je de kans krijgt je leiders-

kwaliteiten te laten zien, is een promotie of verandering van 
functie heel waarschijnlijk. Je improviseert goed en denkt sneller 
dan de mensen waar je mee moet samenwerken. Je doet het 
erg goed op de druk die er nu is, omdat het je nog scherper en 
doortastender maakt. Een nieuwe taak binnen de organisatie 
komt automatisch op jouw bureau terecht.

Algemeen

Als het om denken en regelen gaat, is dit een fantastisch 
jaar voor jou. Je ontwikkelt deze talenten verder en dat 
blijft niet onopgemerkt. Mensen leunen graag op je, 

omdat ze je vertrouwen. Je bent dan ook uitstekend in staat om 
voor anderen te zorgen en hen te beschermen. Er is echter één 
maar. Wie zorgt er voor jou? Maak ruimte en tijd vrij voor jezelf 
en doe dingen waar je blij van wordt en waar je niet zoveel bij 
na hoeft te denken.

Haan
26 januari 1933 t/m 13 februari 1934, 13 februari 1945 t/m 1 
februari 1946, 31 januari 1957 t/m 17 februari 1958, 17 februari 
1969 t/m 5 februari 1970, 5 februari 1981 t/m 24 januari 1982, 23 
januari 1993 t/m 9 februari 1994, 9 februari 2005 t/m 28 januari 
2006, 28 januari 2017 t/m 15 februari 2018

Liefde

Problemen die je in je relatie hebt, moeten uitgesproken 
en opgelost worden. Dat is je voornemen en dat ga je ook 
doen. Probeer vragen te stellen, ook aan jezelf. Je kunt 

tot de conclusie komen dat het beter is de relatie te verbreken, 
omdat het niet meer werkt voor jou. Je wordt min of meer ge-
dwongen om bij jezelf te rade te gaan en je merkt dat je te druk 
bent geweest met andere dingen. Single? Dat het anders moet 
weet je. Maar hoe? Door rustig de tijd te nemen en niet meteen 
in een relatie te stappen, kun je beter kiezen.

Werk

Jij houdt het tempo er graag in en wilt telkens iets nieuws. 
Je leeft meer in wat zou kunnen zijn dan in het nu. In dit 
jaar van de Hond is de energie heel anders. Dingen gaan 

langzamer en er is minder afwisseling naar jouw idee. Dat is 
even wennen. Door mee te gaan met de energiestroom bespaar 
jij jezelf veel frustratie en ongeduld. Wees wel scherp op de 
goede kansen, want die komen er zeker. Je kunt dan een forse 
stap voorwaarts maken.

Algemeen

Dit wordt een jaar van bezinning en van opnieuw naar je 
keuzes kijken. Je bent moedig en sterk genoeg om stre-
pen te trekken en afscheid te nemen van dingen die niet 

meer bij je passen. In de tweede helft dienen zich nieuwe moge-
lijkheden aan waar je graag op ingaat. Denk aan een verhuizing 
en ander werk. Zorg dus dat je er klaar voor bent en onnodige 
ballast kwijt bent. Met een schone lei beginnen, is beter voor je. 
Er is dit jaar ruimte voor verstilling en ontspanning. Neem dat 
dan ook.
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Hond
14 februari 1934 t/m 3 februari 1935, 2 februari 1946 t/m 21 janu-
ari 1947, 18 februari 1958 t/m 7 februari 1959, 6 februari 1970 t/m 
26 januari 1971, 25 januari 1982 t/m 12 februari 1983, 10 februari 
1994 t/m 30 januari 1995, 29 januari 2006 t/m 17 februari 2007, 16 
februari 2018 t/m 4 februari 2019

Liefde

Dit is jouw jaar en je voelt meer dan ooit dat jij het voor 
het zeggen hebt. Dit kan voor onenigheden zorgen in je 
relatie, maar je kunt er echt niet omheen. Blijf commu-

niceren en betrek je geliefde zoveel mogelijk bij de keuzes die 
je gaat maken. Je wordt meer jezelf en daarmee aantrekkelijker. 
Single? Dan draait het om jou in de liefde. Natuurlijk heb je een 
zorg voor de ander en wil je het hem of haar naar de zin maken. 
Zo ben je nu eenmaal. Omdat jij jezelf sterker en beter profi-
leert, trek je partners aan die dat waarderen.

Werk

Twijfels die je had over je werk gaan verdwijnen. Omdat 
je steviger in je schoenen staat en voor jezelf durft op 
te komen. Je maakt een flitsend begin van 2018 en zet 

daarmee de toon voor de rest van het jaar. Reken dus maar op 
veranderingen in je werk. Je zelfvertrouwen neemt toe en dat 
wordt gewaardeerd. Werk je als zelfstandige? Dan is dit een 
goed jaar om uit te breiden en te investeren. De pr-machine 
werkt in jouw voordeel.

Algemeen

Je familie is belangrijk voor je dit jaar. Je brengt meer tijd 
met ze door en waardeert de onderlinge verbindingen 
meer. Je voelt je verantwoordelijk en biedt praktische hulp. 

In contacten met andere mensen word je selectiever. Je volgt je 
intuïtie en verbreekt het contact als het niet meer goed voelt. 
Meestal heb je dan een schuldgevoel, maar nu niet. Omdat je op 
een dieper niveau begrijpt wat je aan het doen bent.

Varken
4 februari 1935 t/m 23 januari 1936, 22 januari 1947 t/m 9 februari 
1948, 8 februari 1959 t/m 27 januari 1960, 27 januari 1971 t/m 
14 februari 1972, 13 februari 1983 t/m 1 februari 1984, 31 januari 
1995 t/m 18 februari 1996, 18 februari 2007 t/m 6 februari 2008.

Liefde

In de liefde is het relatief rustig en stabiel. Er zijn in de eerste 
helft van dit jaar niet zoveel veranderingen en dat is prettig. 
In de tweede helft verandert dat. Er komen dingen aan het 

licht die je tot nadenken stemmen. Het ligt aan de kracht van je 
liefde en aan de aard van het nieuws of je door kunt gaan met je 
relatie. Single? Dan krijg je te maken met zaken rondom vertrou-
wen. Je merkt dat je bepaalde dingen nog niet verwerkt hebt en 
gaat ermee aan de slag. Een nieuwe liefde is begripvol en zeer 
geduldig met je. En daar word jij gelukkig van.

Werk

Had je vorig jaar nog te maken met onzekerheden over 
je werk, dit jaar is dat anders. Je krijgt de zekerheid 
en stabiliteit die je nodig hebt. Dit geeft je veel rust en 

zorgt ervoor dat je eindelijk toekomt aan andere dingen. Geen 
grote veranderingen dus op het gebied van je werk en dat vind 
je prima. Je krijgt meer tijd om jezelf bij te scholen of zelfs een 
nieuwe opleiding te gaan volgen. En dat verruimt je kansen voor 
het jaar dat hierna komt.

Algemeen

Je bent trots op wat je bereikt hebt en dat anderen dit 
opmerken. Dit is een goed jaar voor jou. Er komen nieuwe 
kansen voorbij en je merkt dat je de tijd kunt nemen om 

te beslissen of je erop ingaat. Omdat er weinig spanningen 
zijn, kom je aan jezelf toe. Je kunt de tijd nemen om dingen te 
verwerken en af te sluiten. Hiermee maak je ruimte in jezelf. 
Je komt in aanraking met een nieuwe groep mensen die heel 
inspirerend voor je is. •
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