BEAU CELEB

Degrote
Beau Monde
Zomer
Horoscoop
Wat brengt deze zomer ons?
Beau Monde vroeg ’s lands beste astrologen
en tarotisten om in de sterren te kijken en een
kaartje te leggen. Spoiler: er komen een paar
fijne, succesvolle en sensuele maanden aan.
tekst en productie AGNES HOFMAN foto’s BRUNOPRESS E.A.

Dreamteam

Voor deze horoscoop is een team aan
spirituele professionals geraadpleegd.
- Algemene beschrijving per sterrenbeeld en
de geboortedag-informatie: Deborah Cabau.
Jazeker, de zus van... maar vooral een spirituele
astrologisch businesscoach. Later dit jaar
verschijnt haar boek ‘Your greatest gifts from
the universe’ waarin ze alle 366 (geboorte)
dagen van het jaar beschrijft. deborahcabau.nl
- Horoscoop: Mireille Bruin, spiritual healer,

miracle mentor, spreker, trainer en docent. Op
YouTube-kanaal ‘Bezieling met Mireille’ vertelt
ze over de invloed van de maan en astrologie.
- Overzicht van ‘opvallende dagen’: Patricia
Panasri, professioneel astroloog en business
mentor. Ze zoekt voor haar klanten uit
wanneer ze op hun best (of slechtst) zijn.
patriciapanasri.com
- Tarotkaarten voor de Hollywood-celebs:
Annette van Urk, inspiratie- en aura-coach

(inspiri.nl); medium Jamie, tarotist en energetisch healer (mediumjamie.nl); Astrid Berkers
(astridberkers.nl); Esther Foppen (estherfoppen.
nl), Saskia Baldew (@thepepperwitch); Nathalie
Kriek, astroloog, tarotist en droomduider
(nathalie-kriek.nl); Mirjam van der Zee, die niet
wilde weten om welke celeb het ging (mirjamvanderzee.nl), Cassandra Tas, kaartlezingen en
edelstenenconsults (steruithetzuiden.nl),
Graziella Casula (656ninestarki.nl), Jessica
Lokker (mooiemindset.nl) en Cecile Morel
(loveforecaster.com).
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Ram
21 MAART – 19 APRIL
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De hartstochtelijke Ram volgt energiek haar eigen weg en wil de wereld
ontdekken. Zij neemt initiatief, gaat
uitdagingen aan, is ambitieus en
strijdbaar. Met nieuwe ideeën en een
open houding wint ze velen voor zich.
Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Rammen zijn pioniers en
geboren leiders met flair en passie.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Ram, jouw zomer is om te
smullen! Veel plezier, creatieve
projecten en een kans om iemand te
ontmoeten op romantisch vlak of op
meer vuur in je huidige relatie. In juli
ben je meer bezig met je gezin, familie of huis. Het is een uitdaging om
werk en privé in balans te brengen.
Dit kan een emotionele periode zijn
met innerlijke strijd die je graag voor
jezelf houdt. Hoe mooi zou het zijn
om het te delen? Eind juli heb je zin
om meer naar voren te treden. Om te
shinen en plezier te maken. Houd je
niet in.
AUGUSTUS Sta je al in vuur en
vlam, Ram? In augustus ben je
speels, uitdagend en wil je genieten.
Je creativiteit is van ongekende hoogte. Je bent kinderlijk nieuwsgierig en
hebt zin om mensen te ontmoeten.
Wellicht een nieuwe hobby, cursus,
of reizen! Je kunt je een beetje
over-gestimuleerd voelen, maar bent
vol zelfvertrouwen en romantiek. Tip
voor deze maand: volg je hart, want
dat klopt altijd!
SEPTEMBER Lekker productieve
en praktische maand, Ram. Veel
fixen, problemen oplossen, kritisch
kijken. Je merkt dat meer mensen je
om hulp vragen of dat je zelf behoefte
hebt om mensen te helpen. Je kunt
veel werk verzetten. Let wel op je
gezondheid en je lichaam. Ga je niet
te hard? Mogelijk heb je zin om te
sporten, je levensstijl om te gooien.
Het is mooi om achter de schermen
te werken aan je verlangens en
dromen! Spreek uit wat je echt wilt!
Manifesteer.

OPVALLENDE DAGEN
Deze zomer voeren creativiteit en
routine de boventoon. Laat jouw
vuur branden en wees niet bang om
nieuwe projecten te starten.
3 juli Plan extra rust en ruimte deze
dag, want er kunnen onverwachte
wendingen zijn. Harde actie zal uitlopen in frustratie. Focus op het gevoel
van veiligheid in jezelf.
21 augustus De ruimte en rust die je
gecreëerd hebt in juli, kunnen nu
leiden tot grote veranderingen.
Vooral rondom je financiële routines.
Bereid je voor op onverwachte openbaringen in je financiën als je actie

onderneemt vanuit vertrouwen
25 september Heb je lastige taken
uitgesteld? Een dag vol zelfvertrouwen en moed. Tijd om actie te ondernemen en je vleugels te spreiden.
Geboren op 28 maart
(net als Lady Gaga)?
Deze sprankelende Ram staat open
voor het onbekende. Jij hebt een
onafhankelijke geest en sterke innerlijke drive. Jouw vele kwaliteiten
dwingen respect af. Je bent liefdevol,
houdt van je familie, hebt mensenkennis en doet alles voor een moord-

lijf. Jij kunt bereiken wat je wilt, bent
intelligent, analytisch, inventief,
creatief, artistiek en kunt leiden. Je
neemt het voortouw en komt met
doordachte plannen.
TOP Je hebt innerlijke wijsheid en
bent een inspiratiebron. Je doorziet
mensen en steekt je mening niet
onder stoelen of banken. Mensen
nemen je graag in vertrouwen.
TIP Wees minder veeleisend voor
jezelf. Werk aan je geduld en discipline. Pick your battles wisely voor
meer harmonie en om je doelen te
bereiken!

TAROT
Kourtney Kardashian
(18 april, 1979)
De 7 van Pentakels en de 9 van
Kelken: Kourtney kijkt terug op een
fijne tijd met ‘Keeping up with the
Kardashians’, al voelt het onwennig
dat het stopt. Ze voelt zich lekker in
haar lijf dankzij een dieet van
mineralen, en de producten van haar
eigen feelgood company. In augustus
draait het om de Zon en de Geliefden. Ze viert vakantie in een mooie
omgeving. Ze is heel vruchtbaar en
vormt een mooi stel met Travis
Barker, echte liefde! Ze schitteren in
het openbaar, bij een huwelijk of iets
anders in de schijnwerpers. De 5 van
Staven/de Keizerin: de Kardashians
regelen hun zaken en dit gaat niet
zonder slag of stoot! Ook de voogdij
over Kourtneys kinderen komt aan
de orde. (Door Annette)
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20 APRIL – 20 MEI

Stier

De sensuele Stier is betrouwbaar,
toegewijd en wilskrachtig. Ze houdt
van zekerheid, heeft goede smaak en
gebruikt alle zintuigen om af te
tasten. In vriendschappen en relaties
is ze vriendelijk, trouw en liefdevol.
Door haar standvastige en praktische
karakter zijn Stieren leiders met een
goede neus voor zaken en succes.
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ZOMERHOROSCOOP
JULI Tijd om een kort reisje te
plannen, Stier! In juli kun je mooie,
creatieve inzichten krijgen die je wellicht wilt uitschrijven of uitspreken.
Tijd om eindelijk aan dat boek te
beginnen? Of jezelf uit te spreken,
iets terug te geven aan een speciaal
persoon? Denk aan liefde, vergeven
of business. Het gaat voornamelijk
over wat zich afspeelt in je binnen
wereld. Wil je studeren of een nieuwe
hobby oppakken, nu is de tijd. Eind
van de maand voel je creatieve
expressie, maar wil je ook meer
introspectie.
AUGUSTUS Stier, in augustus reis
je in je hart naar toekomst, verleden
en heden. Je ziet dat je hard hebt
gewerkt, veel bereikt en voelt je trots
en dankbaar. Je richt je op je gezin,
familie en directe omgeving; klussen

in huis, opruimen, of Netflix &
chillen en je ontspannen voelen. En
Stier, dat is geen zwakte want in de
rust ben je al bezig met de volgende,
krachtige stap. Eind van de maand
voel je creatieve kracht. Maak er
gebruik van, daar zit je succes!
SEPTEMBER Dit is je maand. Je
bent energiek, vurig, klaar om te
daten. Laat de vonk overslaan of stel
je meer open in je huidige relatie.
Sensueler voel je je ook, lekker toelaten dus! Je wilt zichtbaar zijn, onder
de mensen. Het is tijd om hard te
werken, want dat is belangrijk voor
je. Je zoekt meer inkomstenbronnen.
Je bent het teken van rijkdom, dus
dat lukt. Wees alleen niet te obsessief, Stier. Heb meer vertrouwen.
Eind van de maand denk je achter de
schermen over een volgende stap in
werk of studie. Zij het met wat twijfel.
OPVALLENDE DAGEN
Tijd voor een creatieve wind! Laat je
fantasie de vrije loop en haal inspiratie uit onverwachte hoek.
8 juli Zijn je financiën op orde? Deze
dag kan een financieel addertje onder
het gras aan het licht brengen. Wat
die onverwachte wending ook is,
onthoud dat financiën los staan van
jouw gevoel van eigenwaarde.
23 augustus Breng speelsheid in je
relatie en wees niet bang om unieke
verbindingen aan te gaan. Dit kan
goed uitpakken op werkgebied.
6 september Deze dag ademt plezier
en liefde. Vrijgezel? Kijk niet op als je
onverwachts van je stuk wordt
gebracht op je werk door een interessant persoon. Heb je een partner,
neem dan het voortouw en parkeer je
onzekerheden. Have fun!

Geboren op 5 mei (net als Adele)?
Deze energieke Stier staat met beide benen op
de grond en wil ruimte en vrijheid. Jouw basisbehoeften zijn veiligheid, zekerheid, liefde en
romantiek. Je experimenteert graag, maar laat
liever niets aan het toeval over. Je hecht aan
kwaliteit en omgangsvormen. Je bent een intelligente, onderzoekende geest met probleemoplossend vermogen. Je spreekt bedachtzaam en kunt
luisteren én zwijgen. Je bent hulpvaardig en hebt
oog voor design.
TOP Je bent meegaand zonder je principes te
verloochenen. Jij komt met een vooropgezet plan
en in tijden van crisis ben jij de rots in de branding. De ‘kleine lettertjes’ ontgaan jou niet en je
neemt tijd voor beslissingen.
TIP Leer vergeven en vergeten en laat oude
koeien voor wat ze zijn. Geef niet toe aan al jouw
guilty pleasures. Onthoud: van uitstel komt
afstel, hup in de benen!

TAROT
Jessica Alba
(28 april 1981)
De Kaart van de Ruiter toont dat
Jessica emotionele disbalans ervaart
en de focus legt op haar gezin. Daar
ligt dan ook de Kaart van het Kind en
de Geboorte, die zegt dat er een
(onverwachte) zwangerschap in het

verschiet ligt. Relationeel legt ze de
focus op versterking van de banden
en zullen haar partner en zij elkaar
meer terugvinden. Ze hebben een tijd
langs elkaar heen g eleefd. Toch staat
ze niet stil en werkt ze plannen uit
voor een bedrijf gericht op voeding
en gezondheid. (Door Jamie)
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Tweelingen
21 MEI – 20 JUNI
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De veelzijdige Tweelingen wint en
overtuigt velen met haar charme. Met
al haar interesses, snelle denken en
intelligentie zet zij het leven graag
naar haar hand en past zich gemakkelijk aan. Ze schudt fantastische
ideeën uit haar mouw. Tweelingen
zijn opgewekt en uitblinkers in
communicatie.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Deze zomer zoek je vrijheid en
wil je doen wat je wilt. In juli ben je
gericht op bezit en inkomen. Wat
heeft (emotionele) waarde en wat niet
meer? Dit is het moment om te investeren of te onderzoeken hoe je met je
geld wilt omgaan. Wellicht een afbetaling of grote aankoop voor een
langetermijndoel. Iets in het buitenland? Je ontdekt hoe je je inkomen
kunt vergroten en versterken. Of je
onderzoekt je waarde in een relatie of
werk. Waar sta ik voor, wat wil ik?
Tijd voor een moodboard! Eind van
de maand voel je je sterke mindset en
creatieve ideeën weer opborrelen.

AUGUSTUS Je krijgt een boost van
zelfvertrouwen, je wilt en gaat vooruit. Wellicht ga je kort weg, alleen of
samen; luister naar wat jij nodig hebt.
Je voelt je als een vis in het water,
vrij om te ontdekken, aan iets nieuws
te werken wat je nog niet wilt delen
met iedereen, maar je enthousiasme
is groot. Je weet dat het impact gaat
hebben! Je hebt behoefte aan contact
en samenzijn, maar bent ook graag
alleen. Doe wat je hart je ingeeft.
SEPTEMBER In september zoek je
zekerheid; qua financiën, werk, liefde. Je zoekt geborgenheid en rust. Je
bent zorgzamer, richt een (nieuw)
huis in of dat van iemand anders. De
focus ligt op familie of de directe omgeving waar je je thuis voelt en jezelf
kunt zijn; laat ze voor je koken, voor
je zorgen, je verdient het! In september kom je op adem om later weer te
knallen!

Geboren op 13 juni
(net als Mary Kate & Ashley Olsen)?
Deze fantasierijke Tweelingen is liberaal en laat zich niet beknotten. Jij
leeft in een andere dimensie waarin
je tot geniale ideeën en initiatieven
komt. Met jouw serieuze kant en
behoefte aan erkenning wil je zinvol
bijdragen en je stempel drukken. Jij
hebt inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en een vooruitziende blik. Met jouw psychologisch
inzicht en communicatieve gaven
kun je mensen bereiken. Je bent creatief met een hands-on-mentaliteit.
TOP Jij hebt het lef om onalledaagse
keuzes te maken en onbekende wegen in te slaan. Op je werk zet jij je
voor meer dan honderd procent in en
samenwerkend behaal je snel succes.
TIP Stop met vluchten, overwin jouw
draken en vind een uitlaatklep voor
je rijke emoties. Pas op dat je niet in
zeven sloten tegelijk loopt!

TAROT
Nicole Kidman
(20 juni 1967)
De Wereld geeft aan dat Nicole veel
geleerd heeft en dat haar mensenkennis is toegenomen, vooral privé. Het
blijft moeilijk om haar grenzen aan te
geven. Ze gaat onbevangen en vol
overgave het contact aan, met het
risico zichzelf weg te geven. Dit geldt
in de liefde en naar haar kinderen
toe. Ze pakt de reddersrol ( Koningin
van Pentagrammen) en voelt zich
verantwoordelijk, zodat de ander het
te snel aan haar overlaat. Voor haar
huidige relatie trek ik De Kluizenaar.
Nicole en man leven ieder hun eigen
leven en moeten oppassen elkaar niet
uit het oog te verliezen. (Door Astrid)

OPVALLENDE DAGEN
Stel je deze zomer open om nieuwe
dingen te leren en thuis te genieten.
Laat je nieuwsgierigheid je leiden.
12 juli Wacht niet langer met die
studie of cursus die je leuk lijkt.
Vooral als het je verder kan helpen in
je carrière. Als je vandaag begint,
pluk je snel de vruchten in je werk.
1 augustus Onzekerheid en angst
liggen op de loer als je je niet openstelt. Je wilt je podium pakken maar
niet ten koste van alles. Spreek jouw
waarheid uit en erken dat anderen
het wellicht anders zien. Dat doet
niks af aan jouw eigenwaarde.
20 september Weet je nog, die studie
of cursus van juli? Nu kun je doorpakken, mocht je in de zomer minder
gefocust zijn geweest. Je zult zien dat
je nu meer balans vindt en motivatie
hebt om grote dingen te bereiken.
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Kreeft
21 JUNI – 22 JULI

De intuïtieve Kreeft is gevoelig,
zorgzaam, sentimenteel, romantisch
en op zoek naar tederheid en
geborgenheid. Met haar sterke
instinct en inlevingsvermogen voelt
ze behoeften van anderen feilloos
aan. Ze is tot veel in staat dankzij
haar creatieve geest. Bij Kreeften is
het prettig toeven.
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ZOMERHOROSCOOP
JULI Deze zomer ben jij in je
element. Je voelt de flow van het
leven en geniet van gezelligheid. Juli
is een krachtige tijd, je kunt ontdekken dat je het anders wilt; je uiterlijk,
omgeving, vrienden. De vraag ‘wie
ben ik en waar sta ik voor’ is belangrijk, maar ook: ‘wie is een ander voor
mij?’ Ben ik nog verliefd op mijn
werk en mijn relatie? Einde van de
maand heb je veel zelfvertrouwen, je
ziet veranderingen die je de laatste
maanden vanbinnen al hebt bewerkstelligd. Mooie dingen dus!
AUGUSTUS Je kijkt nog steeds naar
je innerlijke waardes; hoe zie jij
jezelf, wat ben je waard voor jezelf en
anderen, in liefde of werk. Ook kun
je stappen zetten naar financiële
verbetering en verlangen voelen om
meer winstbronnen/investeringen/
samenwerkingen te zoeken. Wellicht
wil je een lening aanvragen om eindelijk dat huis te kopen, die grote reis
te maken of je business te vergroten.
SEPTEMBER Je bent meer met je
hoofd bezig; denken, brainstormen…
Analyseren ook: wat is mijn volgende
stap, hoe bereik ik wat ik wil, hoe
trek ik liefde naar mij toe, hoe ontwikkel ik mij spiritueel, met wie zal
ik samenwerken? Schrijf alles op en
neem iemand in vertrouwen. Het is
een goede tijd voor meer zichtbaarheid op social media: laat jezelf zien.
Je kunt een kort reisje maken.
OPVALLENDE DAGEN
Veiligheid en stabiliteit zijn thema’s
deze zomer. Zoek het niet ver buiten
jezelf. Onderzoek wat je een geborgen gevoel geeft.
9 juli Een dag om jezelf in de watten

te leggen, om bewust goed voor jezelf
te zorgen. Het hoeft geen spa-dag te
zijn (mag wel!), maar het gaat om
dagelijkse routine. Geef je grenzen
aan en laad jouw batterij weer op.
6 augustus Emoties kunnen oplopen
als je je laat meeslepen door een
ander. Je krijgt inzicht in verbeterpunten; welke onzekerheden mogen
gezien worden zodat je kunt werken
aan je zelfvertrouwen?
29 september Tijd voor gepassioneerde liefde en diepgang. Bedenk
nieuwe manieren om met je partner
te connecten. Single? Breng meer
passie in de relatie met jezelf, dan
kun je vleugels uitslaan.
Geboren op 22 juli
(net als Selena Gomez)?
Deze intuïtieve Kreeft is op een
grensdag geboren, wat betekent dat
zij raakvlakken heeft met de sympathieke Leeuw. Je bent bourgondisch
en jouw dierbaren ontbreekt het aan
niets. Je bent gepassioneerd en
nostalgisch, een wervelwind aan
emoties. Je weet veel, bent creatief
en je kunt je emoties transformeren
in iets productiefs. Als langetermijndenker stippel jij zorgvuldig je
parcours uit. Door jouw mediamieke
gaven weet jij wat er in de lucht hangt
en voel je andermans behoeften aan.
TOP Je bent gedreven, niet snel van
je stuk en goed gebekt. Als spin in
het web ken je invloedrijke mensen
die je voorspoed kunnen brengen.
TIP Spaar voor een zorgeloze
toekomst. Voorkom stress en richt je
op je doelen. Sluit je af voor negati
viteit en accepteer dat mood swings
bij jou horen.

TAROT
Pamela Anderson
(1 juli 1967)
Ze lijkt een nieuwe weg ingeslagen te
zijn door weer te trouwen en haar
schepen achter zich te verbranden.
Ze krijgt de kaart Zilver: wees
standvastig, een reminder om de ingeslagen weg te blijven bewandelen.
Deze kaart kan ze goed gebruiken
want als watertype met veel vuur in
haar horoscoop laat ze zich snel
afleiden en versmelten met iets of
iemand. Het water en vuur element
in haar zorgen voor veel tegenstrij-

digheden en innerlijke conflicten.
De tweede kaart Lila: versterk je
vertrouwen. Ze voelt veel aan met
haar intuïtie, maar reageert soms
vanuit oude pijn op nieuwe situaties,
terwijl ze vanbinnen wel weet dat ze
een heerlijke tijd tegemoet gaat. Er
is ook veel aarde in haar horoscoop,
wat ze goed kan gebruiken om
steady te blijven. (Door Esther)
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Leeuw
23 JULI – 22 AUGUSTUS
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TAROT
Meghan Markle
(4 augustus 1981)
De Maan: de afgelopen tijd was een
beproeving voor Meghan. Ze heeft
een paar beslissingen genomen waar
ze moeite mee heeft. Ze is bang om
alles, waaronder haar roem, weer
kwijt te raken. Koningin van Staven:
Meghan is heel krachtig, ze vindt dat
ze in haar recht staat. Ze is impulsief.
Ze moet leren wat ze al weet.
Hopelijk zal ze meer aan zelfreflectie
doen. Ze is de controle kwijt en heeft
problematische relaties. Er loert de
angst voor ontgoocheling. Door haar
onrealistisch hoge verwachtingen
wordt ze teleurgesteld. Ze weet niet
wat ze voelt, is passief agressief en uit
balans. Toch krijgt ze nog wel wat ze
wil. Als geboren leider weet ze aan
welke touwtjes ze moet trekken om
haar doel te bereiken, maar het
grenst aan narcisme. (Door Saskia)

De sympathieke Leeuw is een
waardige vrouw; expressief, moedig,
onafhankelijk. Deze vrijgevige en
zelfbewuste dame straalt van trots en
is optimistisch en levenslustig. Een
natuurlijke leider die weet (en toont)
wat ze wil. Leeuwen hebben hoge
idealen en onderscheiden zich
positief van de massa.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Mooie zomer voor de Leeuw:
van introspectie naar verandering en
kracht! Juli is voor zingeving, rust,
spiritualiteit. Je bent beland aan een
einde van iets - werk, relatie, identiteit - iets wat niet meer werkt of niet
meer in je leven past. En als de ene
deur dichtgaat, komt er ruimte voor
iets nieuws. Wat mag geboren worden? Voor je omgeving lijk je dromerig. Eind van de maand zie je weer
helder! Helemaal in je kracht start
augustus. Tijd voor nieuwe stappen.
AUGUSTUS Je bent doortastend,
wilt op pad, onder de mensen, gezien
worden. Misschien een nieuwe coupe.
Je wilt vernieuwen, verversen. Is
het tijd om te daten? Je krijgt veel
complimenten want je straalt. Je
toont een vurig temperament, maar
iedereen kan het van je hebben. Wil
je een kind, dan is dit een mooie tijd
om te beginnen. Later in de maand
richt je je op mooie dingen in je
omgeving zoals je interieur, auto en
bezittingen.
SEPTEMBER Je geeft aandacht aan
je inkomen. Je ontdekt wat je goed
doet en wat je nog te doen hebt. Wat
kun je, wat wil je? Nu kun je extra
skills leren, waardoor je meer kunt
verdienen. Je ontdekt dat samen
werken meer overvloed aantrekt.
Leeuwen werken graag alleen, maar
door je waarde te delen krijg je juist
meer vrijheid. Neem ook je bezit
onder de loep en kijk wat je kunt
verkopen of ruilen. Je leert meer over
ondernemen en investeren.

OPVALLENDE DAGEN
Je licht mag stralen om de weg naar
jezelf te vinden. Je weet dat je iets te
doen hebt op aarde. Als je daar aan
twijfelt, keer naar binnen en maak
contact met jouw licht.
17 juli Een conflict tussen hart en
hoofd kan vandaag je dagelijkse
routine verstoren. Onthoud dat niets
hetzelfde kan blijven en alles altijd in
beweging is. Als jij je openstelt om
dingen anders aan te pakken, zul je
rijkelijk beloond worden!
8 augustus Wees niet bang om groots
te dromen, want vandaag krijgen je
plannen een boost. Waar verlang jij

echt naar? Ga ervoor staan en zet
kleine stappen in die richting.
29 september Plannen maken verloopt zo soepel vandaag dat je jouw
langetermijndoelen veel kracht geeft.
Zakelijk kun je stappen zetten als
je focust op het uitwerken van je
plannen.
Geboren op 14 augustus
(net als Halle Berry)?
Deze openhartige Leeuw is recht
voor z’n raap en wars van schone
schijn. Jij treedt de wereld tegemoet
met een brede glimlach vol glamour.
Je wilt aan de top staan en rusten

doe jij wel in de kist. Jij bent creatief
en fantasievol met veel ideeën en
scheppingskracht. Door jouw gevoel
voor drama ben jij geschikt voor het
podium en kun je mensen trainen of
entertainen.
TOP Je brengt joy and bliss, bent
ad rem en prikkelt velen met jouw
visie. Je kunt problemen oplossen en
bent vaak een steunpilaar. Je weet
wat hard werken is.
TIP Leg niet alles onder een vergrootglas. Bekijk je mening vanuit
verschillende invalshoeken en durf
deze bij te stellen. En: werk om te
leven (niet andersom)!
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zichtbaarder zijn.
SEPTEMBER Ja Maagd, dit is je
maand! Tijd voor cadeautjes. Je gaat
je wellicht anders kleden, of je omgeving merkt dat je gedrag anders is. Je
hebt nieuwe inzichten en voelt je
dichter bij je persoonlijkheid, je creatieve geest explodeert bijna. Je weet
wat je wilt en hoe het te krijgen. Dit
is de maand om te manifesteren: hoe
zie jij de rest van 2021 voor je, welke
liefde/baan/business/skills wil je
aantrekken? Omdat je in een transformatieproces zit, bekijk je de
omgeving ook scherp; wie maakt mij
blij en wie niet? Volg je hart.
De Maagd is scherpzinnig en kan
goed onderbouwen. Een logische
denker met goede communicatieve
vaardigheden, vol creatieve en
praktische oplossingen. Met wijsheid,
charme en gevatheid is zij mensen
vaak tot steun. Maagden zijn geliefd,
omdat ze dienstverlenend zijn met
oog voor detail.

23 AUGUSTUS – 22 SEPTEMBER

Maagd

ZOMERHOROSCOOP
JULI Deze zomer wordt lekker druk,
Maagd. Tijd voor samenwerkingen
maar ook ontdekken wie je bent en
waarvoor je staat. In juli heb je veel
plezier met vrienden. Romantiek
hangt in de lucht en je geniet van
lekker uitgaan. Iets wat je al lang
wilt, ontvouwt zich. Je bent toekomstgericht. Samenwerkingen
geven je een goed gevoel en brengen
je verder. Je kunt emotioneler zijn
dan mensen van je gewend zijn. Laat
het toe, dat geeft ruimte. Einde van
de maand wil je wat vaker alleen zijn.
Geef eraan toe.
AUGUSTUS Je wilt enerzijds meer
naar buiten treden, je bezighouden
met praktische zaken, maar je emo
tionele wereld wil ook aandacht. Je
bent mogelijk meer naar binnen
gekeerd, hebt weinig zin in andere
mensen. Het is tijd om op te ruimen;
frustraties, uitdagingen en overtuigingen. Het kan ook een spirituele
tijd zijn. Maak ruimte voor yoga,
meditatie en rust. Einde van de
maand ben je stabiel en wil je weer
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OPVALLENDE DAGEN
Als je op reis gaat, zijn er twee
kanten; vertrek en thuiskomst. Deze
zomer kom je eerst thuis bij jezelf,
voordat je de reis naar buiten weer
aangaat.
15 juli Van jezelf houden lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo?
Welke wonden draag je bij je en hoe
kun je lief voor jezelf zijn. De diepste
heling vindt plaats als je durft te
k ijken naar je eigen schaduwkanten.
Vrees niet voor wat je tegenkomt
want iedere kant van jou mag gezien
worden, zonder te oordelen.

11 augustus Jij kunt goed orde
scheppen in chaos. Communicatief
ben je ijzersterk en je bent betrouwbaar. Vandaag is perfect om structuur
aan te brengen in je werk-communicatie. Wat kan er geautomatiseerd
worden zodat jij meer tijd overhoudt?
22 september Soms zijn er dagen dat
je beter kunt zwijgen en vandaag is
zo’n dag. Kijk of je meer kunt luisteren dan reageren. Forceer niet een
bepaalde uitkomst, maar stel je open
voor wat er op je pad kan komen.
Geboren op 4 september
(net als Beyoncé)?
Deze gedisciplineerde Maagd is stipt
in liefde en in werk en laat niets aan
het toeval over. Ook al weet je dat
perfectie onhaalbaar is, je kunt het
niet laten. Jij bent hoogsensitief en
hebt tijd nodig voor jouw enorme creativiteit. In je DNA zitten Denkkracht
en Dienstbaarheid. Jij kunt je uit de
naad werken en je streeft naar vakmanschap. Je bent sociaal intelligent
met aanleg voor commercie.
TOP Jij bent bedachtzaam en weloverwogen. Je brengt orde en ziet
geen detail over het hoofd. Je bent
zorgzaam met oprechte betrokkenheid en loyaliteit. Logisch dat
mensen een beroep op jou doen.
TIP Laat je goedheid niet misbruiken, geef je behoeftes constructief
aan en moffel gevoelens niet weg.

TAROT
Cameron Diaz
(30 augustus 1972)
Ze is gelukkig in de liefde en de band
met haar echtgenoot is haast tele
pathisch. Ze is verantwoordelijk en
zorgzaam. Hoewel ze perfectionistisch is, is ze ook graag zelfstandig.
De behoefte aan vrijheid is groot. Ze
is momenteel wat rusteloos. Ze wil

r eizen en zich nuttig voelen in haar
werk. Ik denk aan dienstverlening,
gezondheid of diëtiek. Het zou kunnen dat ze aan het ontwerpen is of
gaat. Acteren past even niet in haar
ideeën van ‘vrijheid’ en ‘zich nuttig
maken’. G etrokken kaarten: Bekers
10, Bekers 7, De Wereld, Bekers
Koningin. (Door Nathalie)
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23 SEPTEMBER – 22 OKTOBER

Weegschaal

nodig hebt. Je kunt heldere dromen
krijgen en wat trager zijn in je doen
en laten, ook wat hooggevoeliger. Meditatie helpt in deze maand. Richting
herfst krijg je meer energie en heb je
zin om wat je over jezelf hebt geleerd,
te tonen in je gedrag, uiterlijk en
kwaliteiten.
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De charmante Weegschaal houdt van
harmonie en balans. Zij weet de
vrede te bewaren. Ze krijgt bijna alles
voor elkaar, omdat ze behoeftes van
anderen aanvoelt en uitstekend kan
onderhandelen. Zij heeft een neus
voor schoonheid en kunst. Weeg
schalen zijn kritisch, onpartijdig en
rechtvaardig.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Deze zomer ligt de focus op
werk, maar er is tijd voor plezier en
bezinning. In juli ben je druk met je
carrière. Je werkt aan je reputatie,
je presenteert je kwaliteiten en
vaardigheden. Verwacht een bonus
of groot compliment voor je werk. Je
draagt verantwoordelijkheid als een
soldaat. Je voelt je gewaardeerd en
gezien. Soms ben je wat emotioneel.
Einde van de maand maak je meer
contacten.
AUGUSTUS Deze maand sta je in je
kracht. Je hebt zin om leuke dingen
te doen, onder de mensen te zijn. Je
voelt je in harmonie en erkend.
Nieuwe organisaties, clubs en (social
media) groepen pakken je aandacht.
Je kunt een prominente plek nemen
in zo’n groep, je toont jezelf. Je wordt
verrast door samenwerkingen die een
versneller zijn naar je doelen. Een
plan krijgt vorm en dat geeft je de
energie om er vol voor te gaan. Einde
van de maand heb je behoefte aan
rust.
SEPTEMBER Weegschaal, je wilt
even niks en niemand zien, nadenken over verleden, toekomst en
heden. Verschillende emoties nemen
ruimte in, laat dat lekker toe! Geniet
van de natuur en luister goed wat jij

OPVALLENDE DAGEN
Jouw community is belangrijk deze
zomer. Omring je met mensen die je
onvoorwaardelijk steunen. Zo voel je
je veilig genoeg om je spirituele zoektocht aan te gaan.
13 juli Vandaag komen je wensen en
je acties samen. Volg je hart. Je hoeft
niet bang te zijn om egoïstisch te
zijn, want als je doet wat je hart je
ingeeft, profiteren mensen om jou
heen daar ook van.
9 augustus Fantasie en realiteit
lopen soms ver uiteen. Wees je daarvan bewust in je relaties. Spreek uit
waarover jij fantaseert en je zult zien
dat het gat tussen fantasie en realiteit
kleiner wordt.
16 september Neem jezelf niet te
serieus vandaag. Heb plezier, anders
ontstaat er frictie in je relaties of je
financiën. Bekijk het vanuit het
standpunt van een kind. Wat zou
jouw ‘kleine ik’ doen vandaag?

Geboren op 27 september
(net als Gwyneth Paltrow)?
Deze oogverblindende Weegschaal
maakt indruk. Jij bent van de spontane acties en hebt veel vrijheid nodig.
Je wilt graag een vinger in de pap.
Analyseren, beïnvloeden en overtuigen zijn jouw talenten. Ook heb je
veel verbeeldingskracht, onderhandelingsvaardigheden en mediamieke
gaven. Jouw vindingrijkheid en idealisme leggen jou geen windeieren.
TOP Je bent hartelijk, tolerant en
zorgzaam. Jij creëert een aangename
sfeer waarin mensen goed gedijen. Je
bent onpartijdig en diplomatiek en
kunt bloedfanatiek zijn.
TIP Volg cursussen om jouw poten
tieel te ontwikkelen. Uit je emoties
via zang en dans. Onthoud: brave
meisjes komen in de hemel, brutale
overal!
TAROT
Cardi B
(11 oktober 1992)
Ze weet wat ze wil en schopt het ver,
als ze haar tegenstrijdigheden in balans houdt. De kaart Staven 10 speelt
een rol. Ze heeft veel bereikt, maar
dat alleen gedragen. Het is beter als
ze anderen erbij betrekt (niet eerst
oplossen en dan pas praten, eerder
andersom). Een andere kaart is de
Zegewagen: dankzij haar drive ontwikkelde ze een krachtige persona
(hoe zij overkomt, hoe ze woont, de
mensen om haar heen) en richtte
haar leven naar wens in. Maar dat
kan knellen. Meer speelruimte houdt
het ook op de lange duur leuk. Dankzij de kaart van Kracht krijgt ze meer
evenwicht en kan ze haar impulsen
en uitbarstingen beheersen: ze uit ze
wel, maar zó dat het geen langdurige
schade aanricht. (Door Mirjam)
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23 OKTOBER – 21 NOVEMBER

Schorpioen

23 OKTOBER – 22 NOVEMBER
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De intense Schorpioen is diepzinnig,
mysterieus en heeft sexappeal. Zij
heeft een sterke wil en kan goed
geheimen bewaren. Met haar diepe
emotionele gevoelsleven kan ze tot
de kern van de zaak doordringen. Zij
gebruikt haar instinct als kompas.
Door haar scherpe verstand, talenten en passies kan zij zeer succesvol
zijn. Schorpioenen zijn spiritueel
en fijngevoelig.

ZOMERHOROSCOOP
JULI Een vruchtbare zomer voor jou
Schorpioen: levendig in studie, werk,
reizen en samenwerkingen. In juli
richt je je op een nieuwe stap, nieuwe
studie of het plannen of uitvoeren
van een grote reis. Je gaat nieuwe
verrassende mensen ontmoeten. Je
kunt een studie afronden of een nieuwe starten. Je ervaart een emotionele
ontlading, opluchting. Je bewustzijn
is zich aan het verhogen en je krijgt
interesse in spirituele zaken. Einde
van de maand heb je energie en
gebeurt er elke dag wel wat, voor
namelijk business gericht.
AUGUSTUS Je bijt je vast in werk, je
voelt je moedig en hebt er zin in! Je
gebruikt je talenten en hebt kans op
een bonus of een stap verder op je
carrièreladder. Wel kun je botsingen
verwachten met mannelijke leiders.
Vertrouw op je kwaliteiten en laat je
niet afleiden, soms moet je volgen
om uiteindelijk te kunnen leiden. Je
wordt zichtbaarder voor mogelijk
succesvolle samenwerkingen.
SEPTEMBER Je zoekt meer connectie met je vrienden. Tegelijkertijd
verandert er iets rondom je doelen en
dromen. Je beseft dat samenwerken
loont. Het is goed om praktische
plannen te maken. Je voelt je betrokken bij verschillende (online)
groepen. Einde van de maand voel je
je aantrekkelijk, en gaat het goed met
geld, shoppen, daten en liefde.
OPVALLENDE DAGEN
Jouw carrière en vriendschappen
staan in de spotlight deze zomer. Om
je te ontwikkelen heb je uitdagingen
nodig én ondersteuning vanuit je
sociale netwerk.
25 juli Sommige dagen lenen zich
voor wat alone time. Dit is zo’n dag.

Ga niet in discussie. Je woorden
werken al snel als vlijmscherpe
messen, vooral naar mensen dicht bij
je. Pauzeer voordat je iets zegt.
11 augustus Met een passie voor geld
en aandacht is niks mis, zolang het
geen obsessie wordt. Ontdek nieuwe
plaatsen. Verbaas jezelf door ‘ja’ te
zeggen op dingen die misschien als
taboe beschouwd worden.
6 september Je kunt de wereld aan
vandaag! Gemotiveerd en vastbesloten koers jij richting je dromen.
Vergeet niet onderweg hulp in te
schakelen van je netwerk. Er is meer
hulp dan je denkt waardoor je nog
veel verder kunt komen.
Geboren op 3 november
(net als Kendall Jenner)?
Deze emotioneel gelaagde
Schorpioen is vaak uit haar doen en
verbaal sterk. Jij bent sympathiek en
romantisch, hebt veel aantrekkingskracht en mediamieke gaven. Jouw
credo is: zonder wrijving geen glans!
Je bent artistiek en creatief en geeft
alles een persoonlijke twist. Met je
onderzoekende geest en intuïtie kom
je snel tot de kern. Met enige discipline lacht het succes je toe.
TOP Je werkt doortastend en doel
gericht. Geldzaken kan men met een
gerust hart aan jou overlaten. Jij hebt
inlevingsvermogen en jouw gevatte
humor is legendarisch.
TIP Vertrouw op je intuïtie. Zie
vaker iets door de vingers. Houd je
karma schoon en volg een spoed
cursus ‘Vergeven Doe Je Zo’.

TAROT
Julia Roberts
(28 oktober 1967)
Enorm positieve kaarten op liefdes
gebied. Maar er is ook twijfel: is Julia
ongelukkig in haar huwelijk? Ze is
een piekeraar. Ze legt de lat hoog
voor zichzelf én voor haar liefdespartners. Op de lange termijn ziet
het er positief uit. Binnenkort zal
deze op privacy gestelde dame ons
een kijkje in haar privéleven gunnen
en er wat opener over zijn. Als we op
de kaarten af gaan, gaat ze wellicht
werken met een oude bekende. Door
omstandigheden loopt dit vertraging
op. Of zij zelf op het witte doek verschijnt, is lastig te z eggen. Ze heeft
momenteel andere prioriteiten, maar
gaat nog enkele uitzonderlijke rollen
vervullen. (Door Cassandra)
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Boogschutter
22 NOVEMBER – 21 DECEMBER

ZOMERHOROSCOOP
JULI Jouw zomer is afwisselend en
bedrijvig. In juli wil je kennis vergaren over de zin van het leven, en de
waarde van anderen. Er komt deze
maand geld binnen, via een erfenis,
je partner, een lening of hypotheek.
Een situatie schudt je wakker op het
gebied van liefde, werk of familie. Er
is iets wat eindigt en weer opnieuw
begint. Je bent emotioneler dan
gewoonlijk. Laat het toe, daar zit je
kracht. Einde van de maand wil je
iets nieuws starten.
AUGUSTUS Je bent in je element;
vurig en moedig. Je overweegt een
studie of cursus. Deze maand is
perfect om een lange reis te plannen
of ondernemen. Een reis met
zingeving; een buitenlands project,
nieuwe mensen. Let einde van de
maand op de kleine lettertjes bij de
planning van een reis, er kan
vertraging optreden.
SEPTEMBER Deze maand zit propvol met afspraken, werk en projecten
en je hebt er zin in. Je beziet jouw
plek in de maatschappij, waar wil jij
staan, wat is je reputatie, hoe creëer
je zekerheid? Je bent ook wat star;
‘mijn waarheid is de waarheid’. Maar
is dat wel zo? Je ziet deze maand ook
in wat je lot is, waarvoor je geschikt
bent; de kwaliteiten die je geen energie kosten. Laat je talenten zien! Dan
krijg je complimentjes.
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De levenslustige Boogschutter is
zelfverzekerd, avontuurlijk en
nieuwsgierig. Zij wil haar horizon
verbreden en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Zij heeft geniale
ideeën en ontwikkelt haar visie door
eigen ervaring. Met gevoel voor
humor en optimisme is ze de beste
vriend voor mens en dier, en dankzij
mooie idealen haar tijd vooruit.

OPVALLENDE DAGEN
Reizen doe je niet alleen buitenshuis
maar ook naar binnen. Hoe meer jij
je openstelt voor jouw innerlijke
boodschappen, hoe meer jij tot bloei
komt in je carrière.
12 juli Spreek jij vanuit je hart of
hoofd? Luister naar je hart en spreek
je uit. Vooral over zaken in of om het
huis. En, nog belangrijker, wees niet
bang om van mening te veranderen.
19 augustus Groots dromen is jou
niet onbekend, maar check of je
grootsheid najaagt of echt een
oprechte droom. Jouw dromen inspireren andere. Ga ermee door maar

bezie het ook met een nuchtere blik.
20 september Wat heb je nodig om
je dromen te verwezenlijken? Neem
vandaag concrete stappen om dichter
bij jouw doelen te komen. Wat wil je
nog leren, welke vaardigheden? Niet
denken maar doen vandaag!
Geboren op 26 november
(net als Tina Turner)?
Deze betoverende Boogschutter heeft
wervelende emoties en een sterke
mening. Jij hebt grote ambities en
wilt waardering. Je hebt klasse en
gaat voor kwaliteit. Als je verliefd
wordt, ben je hopeloos verloren. Jouw
motto is: ‘leven en laten leven’. Jouw
roeping vinden is met zoveel talent
geen sinecure. Je bent creatief met
verbeeldingskracht, een 6th sense en
affiniteit met techniek en esthetiek.
TOP Je bent diplomatiek, praktisch,
kritisch en sceptisch. Een steun
pilaar voor velen en geboren om
anderen te dienen en empoweren.
TIP Vermijd negativiteit om je heen.
Zorg voor een vrije geest, zodat
jouw creatief potentieel tot bloei
kan komen.

TAROT
Britney Spears
(2 december 1981)
Voor juli trok ik de Bekers 3 en Pentakels 2 samen met ‘Blessed’. De kaarten
spreken van een positieve tijd met
familie, feest, harmonie en verbinding.
Voor augustus trok ik het Rad van
Fortuin, Koning van Staven met ‘A leg
up’. Dit duidt op verandering, iets
onverwachts, maar er komt hulp van
buitenaf. Voor september trok ik
Zwaarden 6, Gerechtigheid en de
‘Exchanging Gifts’. Ze komt in rustiger
vaarwater en krijgt ruimte om naar
buiten te treden. Er komt duidelijkheid
in haar (gezins)situatie. Als algehele
energie voor de zomer trok ik de Pauw
kaart: ze hoeft zich niet langer klein te
houden. (Door Graziella)
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22 DECEMBER – 19 JANUARI

Steenbok

De ambitieuze Steenbok is een harde
werker met discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij houdt van
duidelijkheid en kan omgaan met
autoriteit en structuur. Door haar
wijsheid, geduld en betrouwbaarheid
laat men haar graag de klus klaren.
Zij is praktisch en presteert veel.
Steenbokken zijn ambitieus, geestig
en serieus, maar willen controle.
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ZOMERHOROSCOOP
JULI Jouw zomer wordt super! De
focus ligt op relaties, stabiliteit en
groei. Maar eerst komt toewijding. Ga
je trouwen of langdurig samenwerken? Het is iets waarnaar je lang
verlangt en een grote verandering bijvoorbeeld in je (werk)relatie. Emoties
kunnen hoog oplopen - positief en
minder positief. Deze maand kun je
ook jaloezie zien die je niet zag aankomen. Samenwerking voelt goed en
harmonieus. Einde van de maand
houd je je meer bezig met de waarde
van anderen.
AUGUSTUS De focus ligt op geldbronnen buiten jezelf. Je voelt je
energiek en toekomstgericht, misschien koop je een huis of auto, of is
het tijd voor een lening of hypotheek.
Er ligt een onverwachte erfenis op de
loer. Ook kun je je meer bewust zijn
van het onbewuste, het spirituele.
Seks is intenser. Geniet ervan. Er
kan iets onverwachts eindigen en iets
nieuws starten; een relatie of werk.
Eind van de maand voel je meer
energie om te ondernemen en nieuwe
stappen te maken.

SEPTEMBER Tijd om te reizen en
te ontdekken waar je heen wilt. De
mogelijkheden liggen er, pak je kans.
Misschien is de liefde wel in een
ander land. Je kunt veel nieuwe
mensen ontmoeten die je nieuwe
dingen bijbrengen. Ook zijn er
mogelijkheden voor een nieuwe
cursus of onderzoek; iets om je leven
naar een hoger level te tillen.

OPVALLENDE DAGEN
Als een rups naar vlinder trans
formeer je deze zomer. Het voelt
misschien onzeker en donker, maar
er wacht veel moois op je.
1 juli Impulsiviteit kan vandaag
leiden tot ongemakkelijke situaties.
Vertrouw de structuren die je hebt
opgezet en waarbij jij je goed voelt.
Die stabiliteit geeft rust. Er is geen
reden om uit de band te springen
omdat anderen dat doen.
23 augustus Een dag om verbindingen aan te gaan in je carrière. Ideaal
voor het opzetten van nieuwe contracten of het onderhandelen over je
salaris. Wees niet bang om te vragen
waar jij behoefte aan hebt.
4 september Dit is het moment om
de knoop door te hakken. Wat je al
te lang hebt uitgesteld en waarvan
je weet dat er een keuze gemaakt
moet worden. Denk aan financiële
beslissingen of de toekomst van je
carrière.

Geboren op 9 januari
(net als Kate Middleton)?
Deze ambitieuze Steenbok met haar aantrekkelijke aura houdt van mensen en mensen houden
van haar. Je bent krachtig, kritisch en met een
glanzende carrière. Jij wilt hoog en droog zitten
en van betekenis zijn. Jouw motto: stilstand is
achteruitgang. Jij bent pienter, praktisch en
werkt pragmatisch en planmatig. Je bent
artistiek en wilt je fantasie creatief uitdrukken.
TOP Jij bent ondernemend en kunt hervormingen doorvoeren. Met veel uithoudingsvermogen
neem je je taken en verantwoordelijkheden
serieus. Jij hebt een sterke intuïtie en een liefdevol hart, en het liefst ben jij anderen van dienst.
TIP Pleeg geen roofbouw en pas op dat je geen
workaholic wordt. Verrijk je leven met een
ontspannende hobby.

TAROT
Michelle Obama
(17 januari 1964)
De zomer van Michelle wordt interessant! In het tarotwiel ligt De Wereld
op haar huidige situatie. Ze heeft
wijsheid en levenskennis, succes en
harmonie in werk en privé. Mogelijk
voelde ze zich onlangs verloren, maar
dat verandert. De afnemende energie
van de 5 Bekers laat zien dat Michelle

zich op iets anders mag focussen en
de toenemende energie van het Rad
van Fortuin toont dat ze openstaat
voor verandering. Deze energie wordt
gesteund door de verborgen invloed
van de Zwaarden Ridder die staat
voor snelle keuzes en ergens écht
voor gaan. De toekomst laat dan ook
de Staven Koning zien: een leider met
een visie, die met passie dingen
gedaan krijgt. (Door Jessica)
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Waterman
20 JANUARI – 18 FEBRUARI

100 BEAU MONDE

start je met een nieuw dieet, andere
sport, mediteren, luisteren naar je
lijf. Einde van de maand wil je je
vrienden zien, onder de mensen zijn.
AUGUSTUS Je gaat je afvragen aan
wie of wat je je gaat toewijden. Ben je
verliefd en wil je serieus stappen
maken? Heb je een relatie en wil je
trouwen of samenwonen? Dit is de
maand van langtermijnstappen met
invloed op je leven. Wil je allang die
grote samenwerking aangaan die
eerst spannend leek, nu ga je ervoor.
Alles wat ‘out of the box’ voelt, doe
het. Jaag nu je dromen na.
SEPTEMBER Alles wat je de afgelopen maanden hebt meegemaakt, kan
nu landen. Dat geeft ruimte voor je
binnenwereld. Je krijgt een verhoogd
bewustzijn. De waarde van anderen
heeft invloed op jou en dat kan leiden
tot een lening, erfenis of hypotheek.
Let op de kleine letters en details.
Misschien ga je naar een coach, healer of reader om inzichten te krijgen.

De unieke Waterman is intelligent,
vindingrijk en creatief. Zij heeft een
grote verbeeldingskracht en is een
communicatie-kei. Zij is idealistisch,
sociaal en verzet zich tegen bureaucratie en hiërarchie. Het zijn eerlijke
en trouwe vrienden, met veel
interesses, die houden van diepgaande wijsheid. Vrijheid, ruimte en haar
eigen weg zijn van levensbelang.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Deze zomer wordt heerlijk,
Waterman! Je focus ligt op relaties,
gezondheid en de waarde van de
ander. In juli ben je gericht op anderen. Hoe kun je hen helpen? Je kunt
wat gevoeliger en emotioneler zijn
dan normaal. Je merkt dat mensen
die je aantrekt, je nodig hebben.
Misschien wil je vrijwilligerswerk
doen, of een goed doel steunen. Iets
met ‘meaning’. Tegelijkertijd ligt je
focus op je gezondheid, wellicht

OPVALLENDE DAGEN
Deze zomer draait om relaties
(romantisch en zakelijk) en jouw
eigen groei. Het is een spel tussen
verantwoordelijkheid tot zelfontplooiing en ’t samenkomen in een relatie.
23 juli Wat kun je loslaten om jouw
rebelse karakter nog meer te laten
spreken? Sta voor waar jij in gelooft
en laat los waar je niks aan hebt. Jij
bent uniek, omarm dat!
22 augustus Je kunt niet altijd aan
staan en maar door blijven gaan.
Neem vandaag de rust om te dromen.
Het zal je verbazen hoe productief
het is om te rusten. Nestel je op je
favoriete stoel met een drankje en
ontspan.
25 september Na rust komt actie!
Gebruik alle ideeën die je hebt
opgedaan en kom vandaag in actie.
Maak een langetermijnplan g ebaseerd
op de dromen die omhoog kwamen
in rust. Wat is er nodig om ze te
verwezenlijken?

Geboren op 17 februari
(net als Paris Hilton)?
Deze aanwezige Waterman is
attractief, assertief en ad rem. Je wilt
invloed en inspraak en deelt graag de
lakens uit. Voor een mentale uitdaging en een deadline ga je er volop
tegenaan. Behalve fideel ben jij ook
spiritueel. Je hebt een authentieke
visie, stroomt over van ludieke en
profijtelijke ideeën en kunt op jouw
vakgebied zeer deskundig worden. Je
hebt sterke gevoelssprieten, een arty
hart, ondernemersbloed en een
directeursmentaliteit.
TOP Discipline en doorzettingsvermogen, zorgzaamheid en zorgvuldigheid. Je laat je niet snel uit het veld
slaan en waagt een sprong. Creatief
en productief ben je meer van de
feiten dan van de fabels.
TIP Realiseer je dat jouw wil niet
altijd wet kan zijn. “Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld,” zoals
de Dalai Lama zo mooi heeft gezegd.

TAROT
Jennifer Aniston
(11 februari 1969)
Gaan we Jennifer zien op de stranden
van Mexico? Met een nieuwe lover?
Haar liefdesplaneten: zon in Waterman, Venus, de planeet van de liefde,
Mars, heerser van haar levensgebied
van relaties, en Uranus, heerser van
haar levensgebied van romantiek. Als
een van deze planeten wordt aangetikt door een rondreizende planeet is
het flirtseizoen begonnen. Begin
maart heeft ze iemand ontmoet via
werk of haar gezondheidsregime,
maar het is een ander type dan
gewoonlijk. Er is verschil in leeftijd
en seksuele voorkeuren. Jen zit in
een fase waarin ze realistischer is
over haar liefdesleven. Daarom gaat
ze minder snel een relatie aan.
Rond 14 augustus vlamt het tussen
hen op, en dooft het even snel weer
uit. L
 iever besteedt ze meer tijd aan
een studie. En dat kan prima op
het strand. (Door Cecile)
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Vissen
19 FEBRUARI – 20 MAART
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De spirituele Vissen is vriendelijk,
meegaand en geduldig. Zij is fantasierijk en kan taken prima zelfstandig uitvoeren zolang zij zich ‘als een
vis in het water’ voelt, want ze heeft
veel inlevingsvermogen. Ze heeft een
omgeving nodig waarin haar enorme
creativiteit en gevoeligheid tot hun
recht komen. Ze kan goed alleen zijn
en heeft begrip voor iedereen.
ZOMERHOROSCOOP
JULI Vissen, je hebt deze zomer veel
plezier, vernieuwde gezondheid en
toewijding. In juli wordt het heel
gezellig; creatieve uitspattingen,
ontmoetingen en flirts. Het kind in
jou wil gek doen, spelen en genieten.
Je krijgt ook meer contacten met
k inderen in je omgeving. Of krijgt ze
zelf! Je ruime artistieke gaves komen
nog meer naar voren. Wellicht krijg je
gevoelens voor iemand; seksuele
uitspattingen zijn mogelijk Vissen!
AUGUSTUS Je vindt het nu belangrijk iets voor een ander te doen. Iets
wat jou een goed gevoel geeft, maar
vooral de ander helpt. Je kunt jezelf
deze maand afvragen: wat is m’n plek
in de wereld? Is het ‘van belang’?
Heeft het betekenis? Zo niet, wat kan
ik daaraan doen? Je kunt een mindmap maken voor de toekomst. Je
gezondheid kan aandacht vragen,
wellicht ga je naar de dokter of besef
je dat je moet stoppen met suiker,
melk of iets anders. Je gaat iets
weghalen en toevoegen aan je eten
en/of levensstijl wat je gezondheid
bevordert. Eind van de maand wil je
onder de mensen zijn.
SEPTEMBER Deze maand kan er
iets groots veranderen in je relaties.
Je zit in een transformatieproces en
het lijkt alsof je een andere bril op
hebt en de relaties in je omgeving
anders bekijkt. Aan wie en wat ga je
je toewijden, wie of wat heeft zijn
beste tijd gehad? Wil je een nieuwe
stap maken, samenwonen, trouwen?
Of ontmoet je iemand nieuws die je
in vuur en vlam zet? Het geldt ook
voor werk; met wie wil je samenwerken? Kies vanuit je gevoel.

OPVALLENDE DAGEN
Zorg voor een gezonde routine deze
zomer. Als je voor de kleine, dagelijkse taken een vast ritme hebt, zul je
nog meer kunnen ontspannen en dat
komt je relaties ten goede.
24 juli Een emotionele dag, zorg
goed voor jezelf. Spreek uit wat je op
je hart hebt. Durf je kwetsbaar op te
stellen in relaties. Je zult verbaasd
staan wat er openbreekt als jij de
eerste bent die dat doet.
24 augustus Staat er een grote
beslissing voor de deur? Wacht
dan een dag of twee, want vandaag
is het belangrijk dat je meer luistert
dan praat. Miscommunicatie ligt
namelijk snel op de loer, vooral

met geliefde(n).
14 september Onderneem actie
vanuit vertrouwen. Je hebt steun om
je heen, durf daarop te vertrouwen.
Dit is een goede dag om nieuwe
(zakelijke) contacten op te doen.
Niet vanuit je rationele denken, maar
gebruik je gevoel.
Geboren op 20 februari
(net als Rihanna)?
Deze sprankelende Vissen is op de
dag ná de grensdag geboren en dat
betekent dat zij raakvlakken heeft
met de unieke Waterman. Jij bent
vriendelijk, verfijnd, verleidelijk en
vredelievend met een veelzijdig leven.
Je bent kleurrijk en tijdloos en op

zoek naar je ware zelf. Jij houdt van
mensen en mensen houden van jou.
Jouw credo is: make love, not war! Je
bent creatief, sensitief en intuïtief,
met veel ambitie, fantasie en
improvisatievermogen. Ook heb je
een hoog ethisch en esthetisch
bewustzijn.
TOP Je ‘ziet’ meer dan een gemiddeld mens. Jij bent leergierig, nieuwsgierig, productief en representatief.
Je wilt een aangename sfeer en zult
zelden iemand tegen de haren in
strijken.
TIP Gooi bij twijfel kop of munt. Volg
je hart. Werk aan je zelfvertrouwen;
“Beauty begins when you decide to
be yourself,” wist ook Coco Chanel.

TAROT
Drew Barrymore
(22 februari 1975)
Drew stort zich op een nieuwe
carrière als talkshowhost. Haar
liefdesplaneten zijn: Zon in Vissen,
Venus, de heerser van haar levensgebied van romantiek, Mars, de planeet
van passie, en Jupiter, de heerser van
haar levensgebied van relaties. Er
staan twee planeten in haar levensgebied van romantiek, Uranus en Pluto.
Verliefd zijn en elkaar uitdagen is
extra intens en opwindend. Zij heeft
van nature flink wat flirtpotentieel.
Maar nu even niet. Ze is veel tijd
kwijt met discussies en onderhandelen. En precies in de periode dat ze
op haar charmantst is - hartje zomer
- verstopt ze zich in haar huis in
The Hamptons. (Door Cecile)
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