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Bij deze transit-beschrijvingen worden de standen van de zon en de planeten in de opgegeven periode
vergeleken met de zon- en planeetstanden van de geboortehoroskoop.
De plaatsen in de huizen van de geboortehoroskoop en de aspekten met ascendant en MC kunnen alleen
worden meegenomen bij de besprekingen wanneer de geboortetijd bekend is.
De transits van de verre planeten (Jupiter t/m Pluto) duren van een week tot enkele maanden en hebben
daardoor invloed gedurende een langere periode.
De transits van de zon en de snellere planeten (Merkurius, Venus en Mars) duren slechts enkele dagen. Deze
hebben vooral betekenis als ze gelijktijdig werkzaam zijn met één of meer langdurende transits en deze
versterken.
Transits van de maan gaan zo snel dat hun invloed slechts enkele uren merkbaar is.
De eerste planeet is steeds de transit-planeet en de tweede (rechtse) planeet de geboorte-planeet.
De transits van zon, maan en planeten over zon, maan en planeten in de geboortehoroskoop ervaar je vooral
als mogelijkheden en beperkingen in jezelf.
De transits van zon, maan en planeten door de geboortehuizen ervaar je vooral als omstandigheden die je op je
weg door het leven tegenkomt.

En dan nu de transits:
-------------------------------------------------------------ura ( 1) opposiet ven ( 7): 1/1/1978- 15/1/1978
De begrippen vrijheid en gebondenheid die bij relaties altijd zo'n rol spelen zullen zeker nu van groot belang
zijn in je leven. Heb je een relatie dan kan die om die reden flink onder spanning komen te staan. Het is
dan het beste om samen met je partner het wezen van jullie relatie nog eens goed te bezien en indien
nodig nieuwe afspraken te maken. Levendiger zal de relatie er in ieder geval op worden. Een eventuele
nieuwe relatie is wellicht ook geen gewone. Misschien heb jezelf of heeft je partner nog wel een andere
relatie of speelt. Ben je kreatief probeer dan eens wat anders dan je gewend bent. De poging kan wel
eens iets heel aparts opleveren.
mar (10) konjunkt nep (10): 1/1/1978- 4/1/1978 (exakt: 1/1/1978)
Je voelt je deze dagen mogelijk minder sterk dan anders en je kunt je energie moeilijker kwijt. Het lijkt er
soms wel op of er niets goeds uit je handen vandaan komt. Begin nu daarom zeker niet met iets nieuws,
maar probeer eerder wat te doen voor anderen die je hulp hard nodig hebben.
mar

konjunkt MC (10): 9/1/1978- 14/1/1978 (exakt: 11/1/1978)
Je bent geneigd deze dagen je energie en zelfvertrouwen volledig te gebruiken om wat in de wereld te
betekenen. Of het nu om je werk gaat of om iets anders in de maatschappij, je wilt wat bereiken en hebt er
veel voor over om ook zover te komen. Probeer daarbij echter ook je gezin of anderen waar je
verantwoordelijkheid voor draagt niet helemaal uit het oog te verliezen.

mar ( 9) sextiel
maa ( 8): 16/1/1978- 21/1/1978 (exakt: 19/1/1978)
In deze dagen zullen je emoties meer meespelen bij je doen en laten dan anders. Je kunt ze gebruiken om
je standpunten beter duidelijk te maken bij onderhandelingen of gesprekken met anderen. Ook bij intieme
relaties ben je nu meer geëmotioneerd, wat een heel goede invloed kan hebben op de intensiteit van de
relatie.
jup ( 8) driehoek ASC ( 1): 14/1/1978- 9/2/1978 (exakt: 24/1/1978)
Het is nu een uitstekende tijd om je bezig te houden met de ontwikkeling van je bewustzijn. Daartoe
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kunnen zowel je kontakten met vrienden en anderen als een studie, bv. over filosofische of religieuze
onderwerpen, bijdragen. Je bent optimistisch en hebt allerlei idealen die je wilt gaan verwezenlijken. Het is
nu een goede tijd deze uit te werken, je hebt een goed inzicht en kunt heel kreatieve oplossingen
bedenken. Mogelijk ontmoet je deze maand wel iemand die je idealen deelt en die samen met jou hieraan
wil werken.
mar ( 9) sextiel
zon ( 8): 30/1/1978- 5/2/1978 (exakt: 2/2/1978)
Je hebt deze dagen veel energie en blaakt van zelfvertrouwen. Doordat je precies weet wat je wilt en je
mogelijkheden kent, kun je nu die dingen tot stand brengen die je al even van plan was. Ook zal je nu
gemakkelijker dan eerst anderen voor je standpunten kunnen winnen. Bij onderhandelingen maak je een
sterke indruk, wat de kans op slagen verhoogd.
mar ( 9) vierkant ASC ( 1): 30/1/1978- 5/2/1978 (exakt: 2/2/1978)
Tijdens deze dagen kun je wel wat konflikten verwachten binnen je persoonlijke relaties. Misschien krijg je
ruzie thuis omdat men het niet meer pikt dat je teveel de baas speelt. Of je raakt in konflikt met een
meerdere op je werk, omdat je het niet langer eens bent met bepaalde zaken. Probeer nu daarom
negatieve gevoelens op jezelf te betrekken en ze later nog eens te bekijken.
sat (10) vierkant zon ( 8): 31/1/1978- 25/2/1978 (exakt: 13/2/1978)
Deze maanden wordt je mogelijk gekonfronteerd met problemen die je bij jezelf doen afvragen of je het wel
zo goed doet in het leven. Je kunt zaken waarmee je bezig bent maar moeilijk afmaken en je vraagt je
misschien af wat het nut is van alles voor jezelf. Probeer daarom nu wat orde te scheppen in je leven en
laat je niet te zeer ontmoedigen door tegenwerking van anderen, waar je mee samenwerkt of die gezag
over je uitoefenen. Bovendien zijn er altijd nog dingen die wel vlot verlopen en waarmee je je nu kunt
bezighouden.
sat (10) sextiel
ASC ( 1): 2/2/1978- 27/2/1978 (exakt: 14/2/1978)
Tijdens deze maanden ben je er bij je kontakten met bekenden en vrienden meer dan anders uit op
duidelijkheid. Je wilt weten wat je aan de ander hebt, hoe hij of zij denkt en wat hun mening is over de
onderwerpen waarover je praat. Daarbij kun je wel eens wat al te formeel te werk gaan en geen begrip
hebben voor een in jouw ogen te oppervlakkige benadering. Het is een tijd waarin je de mensen om je
heen beter kunt leren kennen, maar op moet passen niet zonder meer meningen of gedachtengangen van
in jouw ogen deskundigen over te gaan nemen.
mar ( 9) vierkant mar (12): 17/2/1978- 16/3/1978 (exakt: 25/2/1978, 7/3/1978)
Je wilt je deze dagen meer dan anders laten gelden en je kunt daarbij wel eens in aanvaring komen met
andere sterke persoonlijkheden. Tracht je daarom nu wat meer op de achtergrond te houden dan anders
en gebruik je energie voor wat werk waarvoor veel physieke kracht nodig is of ga sporten of op reis.
jup ( 8) driehoek ASC ( 1): 2/3/1978- 29/3/1978 (exakt: 19/3/1978)
Het is nu een uitstekende tijd om je bezig te houden met de ontwikkeling van je bewustzijn. Daartoe
kunnen zowel je kontakten met vrienden en anderen als een studie, bv. over filosofische of religieuze
onderwerpen, bijdragen. Je bent optimistisch en hebt allerlei idealen die je wilt gaan verwezenlijken. Het is
nu een goede tijd deze uit te werken, je hebt een goed inzicht en kunt heel kreatieve oplossingen
bedenken. Mogelijk ontmoet je deze maand wel iemand die je idealen deelt en die samen met jou hieraan
wil werken.
mar ( 9) vierkant ASC ( 1): 29/3/1978- 5/4/1978 (exakt: 2/4/1978)
Tijdens deze dagen kun je wel wat konflikten verwachten binnen je persoonlijke relaties. Misschien krijg je
ruzie thuis omdat men het niet meer pikt dat je teveel de baas speelt. Of je raakt in konflikt met een
meerdere op je werk, omdat je het niet langer eens bent met bepaalde zaken. Probeer nu daarom
negatieve gevoelens op jezelf te betrekken en ze later nog eens te bekijken.
mar ( 9) sextiel
zon ( 8): 30/3/1978- 5/4/1978 (exakt: 2/4/1978)
Je hebt deze dagen veel energie en blaakt van zelfvertrouwen. Doordat je precies weet wat je wilt en je
mogelijkheden kent, kun je nu die dingen tot stand brengen die je al even van plan was. Ook zal je nu
gemakkelijker dan eerst anderen voor je standpunten kunnen winnen. Bij onderhandelingen maak je een
sterke indruk, wat de kans op slagen verhoogd.
mar ( 9) sextiel
maa ( 8): 15/4/1978- 20/4/1978 (exakt: 18/4/1978)
In deze dagen zullen je emoties meer meespelen bij je doen en laten dan anders. Je kunt ze gebruiken om
je standpunten beter duidelijk te maken bij onderhandelingen of gesprekken met anderen. Ook bij intieme
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relaties ben je nu meer geëmotioneerd, wat een heel goede invloed kan hebben op de intensiteit van de
relatie.
ura ( 1) opposiet ven ( 7): 27/3/1978- 18/5/1978 (exakt: 24/4/1978)
De begrippen vrijheid en gebondenheid die bij relaties altijd zo'n rol spelen zullen zeker nu van groot belang
zijn in je leven. Heb je een relatie dan kan die om die reden flink onder spanning komen te staan. Het is
dan het beste om samen met je partner het wezen van jullie relatie nog eens goed te bezien en indien
nodig nieuwe afspraken te maken. Levendiger zal de relatie er in ieder geval op worden. Een eventuele
nieuwe relatie is wellicht ook geen gewone. Misschien heb jezelf of heeft je partner nog wel een andere
relatie of speelt. Ben je kreatief probeer dan eens wat anders dan je gewend bent. De poging kan wel
eens iets heel aparts opleveren.
mar

konjunkt MC (10): 23/4/1978- 27/4/1978 (exakt: 25/4/1978)
Je bent geneigd deze dagen je energie en zelfvertrouwen volledig te gebruiken om wat in de wereld te
betekenen. Of het nu om je werk gaat of om iets anders in de maatschappij, je wilt wat bereiken en hebt er
veel voor over om ook zover te komen. Probeer daarbij echter ook je gezin of anderen waar je
verantwoordelijkheid voor draagt niet helemaal uit het oog te verliezen.

mar (10) konjunkt nep (10): 1/5/1978- 5/5/1978 (exakt: 3/5/1978)
Je voelt je deze dagen mogelijk minder sterk dan anders en je kunt je energie moeilijker kwijt. Het lijkt er
soms wel op of er niets goeds uit je handen vandaan komt. Begin nu daarom zeker niet met iets nieuws,
maar probeer eerder wat te doen voor anderen die je hulp hard nodig hebben.
mar (10) konjunkt jup (10): 5/5/1978- 9/5/1978 (exakt: 7/5/1978)
Je hebt deze dagen heel veel energie en zeker op lichamelijk gebied kun je veel aan. Heb je nog zware
klussen te doen of sta je op het punt op sportgebied een prestatie te moeten leveren dan is het nu daarom
een heel goed moment. Pas wel op voor overdrijving, want dat leidt gemakkelijk tot ongelukken.
jup ( 9) sextiel
sat (10): 6/5/1978- 16/5/1978 (exakt: 11/5/1978)
Deze maand is uitstekend geschikt om allerlei zaken waarmee je bezig bent nog eens goed te bekijken en
te overwegen op welke terreinen er nog uitbreiding mogelijk is. Je bent heel nu realistisch en staat met
beide benen op de grond. Aan de drang om te groeien kun je daarom nu een goed gevolg geven. Deze
kan zich zowel manifesteren in materiële zaken, bv. goede investeringen van je geld, als in je geestelijke
groei door bv. nu aan een studie te beginnen.
jup ( 9) driehoek ura ( 4): 8/5/1978- 19/5/1978 (exakt: 14/5/1978)
Je bent deze maand meer dan anders op zoek naar jezelf en het is daarom een uitstekende tijd je
denkpatronen eens goed te onderzoeken en eventueel wat bij te stellen. Heel belangrijke punten die
daarbij meespelen zijn je vrijheidsdrang en je behoefte aan opwinding. Je wilt veranderen en de ervaringen
die daarmee gepaard gaan zetten je aan het denken. Mogelijke bronnen hiervoor kunnen zijn een
filosofische of okkulte studie of reizen naar verre landen met heel andere kulturen en gewoonten. Ook op
financieel gebied kan dit een heel goede tijd zijn. Waag eventueel een gokje, maar pas op niet te ver gaan
want dan gaat het mis.
mar (10) vierkant ven ( 7): 13/5/1978- 17/5/1978 (exakt: 15/5/1978)
Tijdens deze dagen kunnen er spanningen ontstaan binnen een relatie omdat je maar moeilijk evenwicht
kunt vinden in dat wat je verlangt en wat je te geven hebt. Vooral op het sexuele vlak kan dit problemen
geven.
jup ( 9) konjunkt plu ( 9): 13/5/1978- 23/5/1978 (exakt: 18/5/1978)
Deze maand streef je er naar meer over jezelf te weten te komen en vooral over de diepere ondergrond
van je bestaan. Wie ben ik en wat heb ik tot nu toe bereikt zijn misschien vragen die je nu bezighouden.
Je bent heel ambitieus en wilt de dingen waar je mee bezig bent in je macht hebben. Soms kan die honger
naar macht zich wel eens te sterk richten op anderen en kom je daardoor in de problemen. Gewoonlijk
echter probeer je of je eigen levensomstandigheden te verbeteren of je tracht een dieper inzicht in jezelf te
krijgen wat kan leiden tot een sterke geestelijke groei. Je schrikt er zeker niet voor terug bepaalde zaken
radikaal te veranderen als het nodig is.
mar (10) vierkant mer ( 7): 21/5/1978- 25/5/1978 (exakt: 23/5/1978)
Je hebt deze dagen veel energie, maar de neiging te veel zelf het initiatief te nemen en niet te luisteren
naar wat anderen je te vertellen hebben. Niet iedereen neemt dit natuurlijk en een sterke woordenwisseling
is daarom zeker niet uitgesloten.
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mar (10) sextiel
mar (12): 29/5/1978- 1/6/1978 (exakt: 30/5/1978)
Je hebt deze dagen veel zelfvertrouwen en bij je kontakten met anderen kun je dan ook gemakkelijker wat
bereiken dan anders. Ook weet je je mening eerder door te drukken tijdens vergaderingen e.d.. Voor
nieuwe ervaringen, bv. met een sport die je nog niet beoefend hebt, is de tijd nu ook rijp.
mar (10) sextiel
ASC ( 1): 7/6/1978- 10/6/1978 (exakt: 9/6/1978)
Deze dagen zijn heel geschikt om samen met vrienden of andere mensen uit je kennissenkring wat te
ondernemen. Je moet daarbij dan wel je eigen individualiteit goed tot uiting kunnen brengen. Wanneer er
bv. de leiding genomen moet worden bij een gezamenlijk projekt, dan kan men je die gerust toevertrouwen.
Je kunt die nu aan en bent ook genegen met de gevoelens en wensen van de anderen rekening te houden.
mar (10) vierkant zon ( 8): 7/6/1978- 11/6/1978 (exakt: 9/6/1978)
Dit kunnen drukke dagen voor je zijn, waarin veel van je energie gevergd wordt. Het is niet uitgesloten dat
het tot botsingen komt met anderen. Zijn de zaken van minder belang, probeer je dan wat in te houden of
een kompromis te sluiten. Bij belangrijke zaken echter wil je jezelf blijven en kan er, al gaat het er
misschien wat hard aan toe, toch klaarheid komen in belangrijke kwesties.
mar (10) vierkant maa ( 8): 17/6/1978- 20/6/1978 (exakt: 18/6/1978)
Je bent deze dagen mogelijk wat onredelijker dan anders. Doordat je je emoties maar niet in
overeenstemming kunt brengen met je logische verstand, raak je wellicht gemakkelijk geïrriteerd. Hiervan
is dan dikwijls je omgeving het slachtoffer. Werk daarom nu bij voorkeur alleen en pas op voor ongelukken
die hieruit kunnen voortvloeien.
mar (10) konjunkt sat (10): 21/6/1978- 24/6/1978 (exakt: 23/6/1978)
Je kunt je energie deze dagen wat moeilijker kwijt dan anders. Bij kontakten met anderen kan dit leiden tot
irritaties en konflikten. Probeer je krachtsinspanningen daarom nu los te laten op wat zwaar of heel
nauwkeurig werk.
mar (10) opposiet ura ( 4): 22/6/1978- 25/6/1978 (exakt: 23/6/1978)
Je bent deze dagen heel impulsief en je voelt een grote vrijheidsdrang. Dit kan wel eens tot onbedoelde
irritaties leiden binnen een relatie en voor je het weet kun je dan brokken maken. Probeer daarom
eventuele woedeaanvallen te plaatsen waar ze thuis horen en reageer je eventueel af met een flinke
wandeling of door te gaan sporten.
mar (10) sextiel
plu ( 9): 23/6/1978- 27/6/1978 (exakt: 25/6/1978)
Je kunt nu belangrijke zaken verwezenlijken. Je zit boordevol energie en je hebt een sterke behoefte
zaken tot op de bodem toe uit te zoeken. Hierdoor kan het wel eens gebeuren dat je binnen enige dagen
een totaal nieuwe kijk krijgt op belangrijke levensvragen.
jup ( 9) sextiel
ven ( 7): 22/6/1978- 1/7/1978 (exakt: 27/6/1978)
Gedurende deze maand zijn je gevoelens vriendelijker en warmer dan gewoonlijk. Het is daarom een
uitstekende tijd om een nieuwe vriendschap of liefdesrelatie aan te gaan. Ook bestaande relaties kunnen
nu hechter worden. Je gevoel voor mooie dingen uit zich nu misschien ook in het kopen van iets moois, dat
wat meer kost dan je je eigenlijk wel kunt veroorloven. Je financiële mogelijkheden worden in deze tijd
echter misschien wel gunstig beïnvloed door wat meevallertjes die je niet verwacht had.
sat (10) sextiel
ASC ( 1): 20/6/1978- 11/7/1978 (exakt: 1/7/1978)
Tijdens deze maanden ben je er bij je kontakten met bekenden en vrienden meer dan anders uit op
duidelijkheid. Je wilt weten wat je aan de ander hebt, hoe hij of zij denkt en wat hun mening is over de
onderwerpen waarover je praat. Daarbij kun je wel eens wat al te formeel te werk gaan en geen begrip
hebben voor een in jouw ogen te oppervlakkige benadering. Het is een tijd waarin je de mensen om je
heen beter kunt leren kennen, maar op moet passen niet zonder meer meningen of gedachtengangen van
in jouw ogen deskundigen over te gaan nemen.
sat (10) vierkant zon ( 8): 21/6/1978- 12/7/1978 (exakt: 2/7/1978)
Deze maanden wordt je mogelijk gekonfronteerd met problemen die je bij jezelf doen afvragen of je het wel
zo goed doet in het leven. Je kunt zaken waarmee je bezig bent maar moeilijk afmaken en je vraagt je
misschien af wat het nut is van alles voor jezelf. Probeer daarom nu wat orde te scheppen in je leven en
laat je niet te zeer ontmoedigen door tegenwerking van anderen, waar je mee samenwerkt of die gezag
over je uitoefenen. Bovendien zijn er altijd nog dingen die wel vlot verlopen en waarmee je je nu kunt
bezighouden.
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mar (11) driehoek ven ( 7): 8/7/1978- 11/7/1978 (exakt: 10/7/1978)
Deze dagen zijn als geen andere geschikt voor intieme relaties en allerlei uitingen van kunst. Het
lichamelijke aspekt van de relatie zal daarbij zeker een sterke rol spelen. Ook je mogelijkheden om je te
uiten worden door deze transit bevorderd.
jup ( 9) sextiel
mer ( 7): 9/7/1978- 18/7/1978 (exakt: 13/7/1978)
Deze maand is heel geschikt voor het nemen van beslissingen over belangrijke zaken. Je hebt een goede
kijk op de zaken en er zal je niet gemakkelijk iets ontgaan. Zijn er nog geschillen, vooral ook op juridisch
gebied, dan heb je nu al direkt een voorsprong op je tegenstanders. Je weet je zaken met meer
overtuigingskracht dan anders te brengen en je kunt daardoor anderen eerder van je gelijk overtuigen. Het
is nu ook een goede tijd om met studies te beginnen vooral op filosofisch of religieus gebied of je daarin
verder te gaan verdiepen of er over te schrijven.
mar (11) driehoek mer ( 7): 14/7/1978- 18/7/1978 (exakt: 16/7/1978)
Dit zijn uitstekende dagen om onderhandelingen te voeren of kontrakten af te sluiten. Je kunt je
standpunten goed overbrengen en je straalt veel zelfvertrouwen uit. Ook voor studie of gesprekken, die tot
doel hebben wat te leren, heb je nu meer energie dan anders.
jup ( 9) vierkant mar (12): 26/7/1978- 4/8/1978 (exakt: 31/7/1978)
Dit kan een maand voor je worden waarin je weliswaar heel veel aankunt en je behoorlijk wilt laten gelden,
maar waarin je misschien ook wel wat al te drastisch te werk gaat. Probeer daarom niet altijd direkt ergens
aan te beginnen of op te reageren, maar bedenk dat anderen je nu misschien niet kunnen bijhouden. Doe
je dit niet dan kunnen er problemen komen en word je misschien wel als arrogant bestempeld. Kun je wel
de rust opbrengen om eerst even na te denken voor je ergens aan begint, dan ben je tot veel in staat en is
het resultaat over het algemeen beter dan verwacht.
mar (11) driehoek zon ( 8): 29/7/1978- 1/8/1978 (exakt: 31/7/1978)
Je hebt deze dagen veel energie en voelt je zeker van jezelf. Met veel zelfvertrouwen zet je je aan de
taken die moeten gebeuren of het nu alleen is of met anderen samen. Dit zelfvertrouwen straal je ook uit
en daarom kom je sterker te staan tegenover andere mensen. Het is daarom ook een goede tijd om je
krachten eens met die ander te meten. De kans dat je wint is nu groter dan anders.
mar (11) driehoek maa ( 8): 7/8/1978- 10/8/1978 (exakt: 8/8/1978)
Je gevoelsleven heeft deze dagen meer diepte dan anders en vooral een intieme relatie kan hier wel bij
varen. Je komt op voor je eigen gevoelens en neemt nu gemakkelijk het initiatief op het affektieve vlak. Bij
onderhandelingen ben je nu beter in staat je te laten gelden en kun je je standpunten goed duidelijk te
maken.
mar (11) sextiel
MC (10): 11/8/1978- 15/8/1978 (exakt: 13/8/1978)
Je blaakt deze dagen van zelfvertrouwen en kunt je energie nu het best gebruiken om eens een goede
afweging te maken tussen je persoonlijke interesses en je werk. Maak eens wat plannen om deze op een
goede manier met elkaar in overeenstemming te brengen. Aan goede ideeën zal het je nu waarschijnlijk
niet ontbreken.
mar (11) vierkant plu ( 9): 13/8/1978- 16/8/1978 (exakt: 14/8/1978)
Tijdens deze dagen kan er heel wat bij je in beroering geraken. Je hebt veel energie en grote ambities,
maar die stroken niet direkt met je diepere gedachtengang. Daardoor kun je je heel gefrustreerd voelen.
Probeer daarom je energie nu te gebruiken om eens extra hard te werken.
sat (10) vierkant maa ( 8): 9/8/1978- 25/8/1978 (exakt: 17/8/1978)
Tijdens deze maanden kunnen er grote spanningen ontstaan doordat je gevoelsleven in aanvaring komt
met de realiteit van het leven, meestal op je werk. Je gevoelsleven zal je waarschijnlijk meer naar je gezin
of thuissituatie trekken, terwijl ook de plichten en verantwoordelijkheden van de maatschappij het nodige
van je vragen. Ga eens bij jezelf na wat voor jou het belangrijkst is en of je in de wereld niet een stapje
terug kunt of wilt doen ten gunste van je gezin of andere dierbaren.
mar (12) sextiel
nep (10): 17/8/1978- 20/8/1978 (exakt: 18/8/1978)
Op deze dagen ben je meer op de vragen van je medemensen ingesteld dan op je eigen behoeften. Het
kan ook zijn dat je je nu gaat verdiepen in onderwerpen, die voor de hele mensheid tot nut zijn en je
bewustzijn kunnen vergroten zoals astrologie of filosofie.
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mar (12) sextiel
jup (10): 20/8/1978- 23/8/1978 (exakt: 21/8/1978)
Je voelt je nu fitter dan je gewend bent en kunt daarom meer aan dan anders. Het zijn daarom heel
geschikte dagen om die zaken af te werken die veel energie van je vergen. Dit kan zowel op lichamelijk als
zakelijk gebied het geval zijn. Ook op sportgebied kun je nu meer bereiken.
jup ( 9) vierkant ASC ( 1): 17/8/1978- 27/8/1978 (exakt: 22/8/1978)
Deze maand hou je je liever met huiselijke zaken bezig dan dat je je veel bekommert om je eigen
persoontje. Ook ben je nu mogelijk minder geconcentreerd wanneer je met andere mensen tot besluiten
moet zien te komen. Dit kan er dan toe leiden dat je bv. bij kontrakten kleinigheden over het hoofd ziet of te
gemakkelijk een kompromis sluit. Probeer je daarom nu vooral te richten op je persoonlijke relaties en
deze te verdiepen. Wanneer je daarbij ook rekening houdt met de wensen en gevoelens van de ander kan
dit een verrijking van je relatie betekenen.
jup ( 9) sextiel
zon ( 8): 18/8/1978- 28/8/1978 (exakt: 23/8/1978)
Het gaat je in deze maand allemaal wat gemakkelijker af, vooral wanneer het studies en ervaringen betreft
die met de groei van je persoonlijkheid te maken hebben. Je bent optimistisch gestemd en het leven lijkt
ineens een stuk zonniger. Dit alles heeft natuurlijk ook een gunstige invloed op je omgeving. Je
enthousiaste instelling kan veel bijdragen tot het slagen van feestjes of andere aktiviteiten waarin je nu
betrokken raakt.
sat (10) konjunkt sat (10): 27/8/1978- 12/9/1978 (exakt: 4/9/1978)
Deze maanden zijn een heel belangrijke periode in je leven. Het aspekt treedt op rond je achtentwintigste,
je achtenvijftigste en mogelijk ook nog rond je zesentachtigste levensjaar. Je hebt een sterke behoefte het
leven dat je tot nu toe geleid hebt de revue te laten passeren en een grote opruiming te houden. Banden
die niet goed zijn kunnen nu verbroken worden of ze veranderen wezenlijk. Dit kan ook gelden voor allerlei
materiële beslommeringen en zaken die met je bewustzijn te maken hebben. Wat goed is wordt nu
verstevigd, wat niet goed is gooi je overboord of je verandert het in gunstige zin.
sat (10) opposiet ura ( 4): 31/8/1978- 16/9/1978 (exakt: 8/9/1978)
Tijdens je kontakten met anderen kun je in deze periode moeilijker opkomen voor jezelf en je overtuigingen.
Niet dat je nu geen ideeën hebt, maar iets weerhoud je ervan daarmee ook voor de dag te komen of ze
worden direkt afgekraakt door de ander. Vooral bij meer persoonlijke kontakten kan dit tot grote
moeilijkheden leiden. Zeker wanneer de banden al wat stroef zijn of het leven meer een sleur geworden is
dan dat het leeft, is het niet ondenkbaar dat er nu een breuk ontstaat. Wanneer je daarna kunt zeggen dat
je alles gedaan hebt om het te voorkomen, heb je waarschijnlijk de beste weg voor jezelf gekozen.
mar (12) konjunkt mar (12): 7/9/1978- 10/9/1978 (exakt: 8/9/1978)
Je straalt tijdens deze dagen veel energie uit en vóór alles ben je er op uit je eigen ideeën te verkondigen.
Luisteren is nu geen sterke kant van je. Je neemt gemakkelijk het initiatief en je kunt er niet tegen
tegengewerkt te worden. Het is daarom het best nu hard te werken en een teveel aan energie eventueel te
gebruiken bij het sporten.
sat (10) sextiel
plu ( 9): 7/9/1978- 23/9/1978 (exakt: 15/9/1978)
Je hebt deze maanden een goed inzicht in jezelf. Je voelt je sterk en ziet goed wat er nog aan je
levensomstandigheden mankeert. Ook kun je nu heel goed die levensgebieden onderzoeken waarover je
nog vraagtekens hebt. Tekortkomingen ga je met de nodige zorgvuldigheid en inzet te lijf. Het kan dan ook
een tijd zijn waarin je veel kunt bereiken. Dit kan zowel op persoonlijk gebied zijn, doordat je meer
diepgang verkrijgt, als op het gebied van werk en beroep, doordat de resultaten die je nu bereikt worden
opgemerkt en een promotie tot gevolg hebben of iets dergelijks.
mar

konjunkt ASC ( 1): 14/9/1978- 17/9/1978 (exakt: 15/9/1978)
Je bent wilskrachtig, hebt veel energie en een grote behoefte je te laten gelden tijdens deze dagen. Omdat
je zo vol zelfvertrouwen optreedt, zal je omgeving hierop waarschijnlijk heel positief reageren. Wanneer er
iets gedaan moet worden, neem je direkt de leiding op je. Houdt echter ook rekening met de anderen.

jup ( 9) sextiel
maa ( 8): 14/9/1978- 26/9/1978 (exakt: 20/9/1978)
Dit is een heel geschikte maand om je gevoelsleven wat beter te leren kennen. Je voelt je prettig binnen je
gezin of in de nabijheid van andere dierbaren. Misschien sluit je nu wel een nieuwe vriendschap of
benader je bestaande vriendschappen wat gevoelsmatiger. Al met al heb je nu een goede gelegenheid
meer over je innerlijk leven te weten te komen, waardoor je je een vollediger mens kunt gaan voelen.
mar ( 1) sextiel

sat (10): 25/9/1978- 28/9/1978 (exakt: 27/9/1978)
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Je energie kun je deze dagen het beste richten op werk waarbij het op nauwkeurigheid en geduld aankomt.
Je bent nu uitstekend in staat je plichten en verantwoordelijkheden in een goed perspektief te zien en hierin
eventueel wat noodzakelijke veranderingen aan te brengen.
mar ( 1) driehoek ura ( 4): 26/9/1978- 29/9/1978 (exakt: 27/9/1978)
Je bent er deze dagen meer dan anders op uit jezelf beter te leren kennen en nieuwe ervaringen op te
doen. Deze kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een beter inzicht in je eigen persoontje en je leren je
grenzen en mogelijkheden beter te gaan onderkennen.
mar ( 1) vierkant MC (10): 26/9/1978- 29/9/1978 (exakt: 28/9/1978)
Je wordt deze dagen mogelijk met je persoonlijke interesses gekonfronteerd bij je werk of thuis. Je bent
wat impulsief en op de eerste plaats bezig met je eigen individualiteit en belangen. Dat kan natuurlijk
gemakkelijk tot konflikten leiden. Tracht je wat in de hand te houden dan ben je in staat heel veel werk te
verzetten.
mar ( 1) driehoek plu ( 9): 27/9/1978- 30/9/1978 (exakt: 29/9/1978)
Dit kunnen heel belangrijke dagen voor je worden. Je hebt veel energie en de behoefte zaken tot op de
bodem toe uit te zoeken. Mogelijk krijg je hierdoor binnen enige dagen wel een totaal nieuwe kijk op
belangrijke levensvragen.
mar ( 1) vierkant nep (10): 1/10/1978- 4/10/1978 (exakt: 3/10/1978)
Je hebt deze dagen minder energie dan anders en vraagt je misschien wel af waar je mee bezig bent in het
leven. Je eigen behoeften en verlangens lijken in het niet te zinken bij andere noden in de wereld. Tracht
daarom nu veranderingen in je levenswijze aan te brengen waar dit nodig is in plaats van je terug te trekken
met schuldgevoelens.
mar ( 1) vierkant jup (10): 4/10/1978- 7/10/1978 (exakt: 6/10/1978)
Je voelt je op deze dagen energiek en bent in een optimistische stemming. Pas echter op voor
overdrijving. Misschien denk je wel wat al te positief over jezelf en ga je wat al te onbezonnen te werk.
Overschat je mogelijkheden niet want dat leidt gemakkelijk tot ongelukken of teleurstellingen later.
jup

konjunkt MC (10): 2/10/1978-17/10/1978 (exakt: 9/10/1978)
Je blaakt deze maand van zelfvertrouwen. Je ziet je leven heel optimistisch in en de omstandigheden
werken in je voordeel. Of je nu een eigen zaak hebt, in loondienst bent of bezig met andere dingen in de
maatschappij, het loopt allemaal beter dan je gewend bent. Het kan daarom een goede tijd zijn om uit te
breiden. Of misschien zit er nu wel een promotie in of meer erkenning voor je werk. Zorg er echter wel
voor dat je de zaken ook reëel blijft bezien, anders kan later wel eens blijken dat je je in deze tijd overschat
hebt.

ura ( 1) opposiet ven ( 7): 20/9/1978-26/10/1978 (exakt: 9/10/1978)
De begrippen vrijheid en gebondenheid die bij relaties altijd zo'n rol spelen zullen zeker nu van groot belang
zijn in je leven. Heb je een relatie dan kan die om die reden flink onder spanning komen te staan. Het is
dan het beste om samen met je partner het wezen van jullie relatie nog eens goed te bezien en indien
nodig nieuwe afspraken te maken. Levendiger zal de relatie er in ieder geval op worden. Een eventuele
nieuwe relatie is wellicht ook geen gewone. Misschien heb jezelf of heeft je partner nog wel een andere
relatie of speelt. Ben je kreatief probeer dan eens wat anders dan je gewend bent. De poging kan wel
eens iets heel aparts opleveren.
mar ( 1) opposiet ven ( 7): 10/10/1978-13/10/1978 (exakt: 11/10/1978)
Tijdens deze dagen spelen sexuele aspekten binnen je relatie de grootste rol en je moet daarbij oppassen
niet te ver te gaan en ook rekening te houden met je partner. Tracht je nu ook eens bezig te houden met
wat kreatiefs of ga wat sporten of iets dergelijks.
mar ( 1) opposiet mer ( 7): 15/10/1978-18/10/1978 (exakt: 16/10/1978)
Deze dagen moet je oppassen dat je niet in ruzies of twistgesprekken belandt. Je bent nu meer dan anders
geneigd je mening onverbloemd te geven en soms lijkt het er wel op of je de situaties opzoekt. Probeer je
daarom wat op de achtergrond te houden wanneer het niet om werkelijk belangrijke zaken gaat.
mar ( 2) opposiet zon ( 8): 28/10/1978-30/10/1978 (exakt: 29/10/1978)
Tijdens deze dagen is het heel goed mogelijk dat andere mensen veel van je energie vergen. Ze
verwachten misschien te veel van je en een ruzietje daarover is beslist niet uitgesloten. Wanneer je je nu
echter positief opstelt en doet wat in je vermogen ligt, kan dit een heel goede invloed hebben op een
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toekomstige samenwerking.
mar ( 2) opposiet maa ( 8): 4/11/1978- 7/11/1978 (exakt: 5/11/1978)
In deze dagen word je misschien gekonfronteerd met sterke emoties die je maar moeilijk in je
persoonlijkheid kunt inpassen. Dit kan tot heftige diskussies leiden met mensen in je omgeving en vooral
geliefden of gezinsleden worden daardoor nog wel eens onheus bejegend. Tracht bij jezelf te blijven in
deze tijd en de problemen die deze transit meebrengt zelf te verken zodat een ander er geen last van heeft.
mar ( 2) vierkant sat (10): 7/11/1978-10/11/1978 (exakt: 8/11/1978)
De wijze waarop je je energie wilt uiten loopt deze dagen niet zo in de pas met je gevoel voor nauwkeurig
werk. Je hebt daarom meer kans op fouten en slordigheden bij je werk dan anders. Tracht je nu wat in te
houden en haal een eventuele achterstand later weer in.
mar ( 2) vierkant ura ( 4): 8/11/1978-11/11/1978 (exakt: 9/11/1978)
Je bent deze dagen mogelijk wat al te impulsief in je pogingen voor je eigen vrijheid op te komen en nieuwe
ervaringen op te doen. Dit kan wel eens tot grote spanningen met anderen leiden. Pas daarbij vooral op
voor mensen die macht over je hebben.
mar ( 2) driehoek MC (10): 8/11/1978-11/11/1978 (exakt: 9/11/1978)
Zowel op materieel als op fysiek gebied kunnen dit heel goede dagen voor je zijn. Gebruik ze daarom bij
voorkeur om je positie te verbeteren, plannen te maken om je bezittingen te vergroten of wat aan je huis te
doen wat het een meerwaarde geeft. Ook kun je nu in je werksituatie meer aan dan anders en je bent best
bereid een zware klus op je te nemen als dat van je gevraagd wordt.
mar ( 2) driehoek nep (10): 13/11/1978-15/11/1978 (exakt: 14/11/1978)
Je besteedt je energie deze dagen liever aan je medemensen dan dat je nu voor je eigen behoeften
opkomt. Het kan ook zijn dat je je nu gaat verdiepen in onderwerpen die de hele mensheid tot nut zijn en je
bewustzijn kunnen vergroten, zoals astrologie of filosofie.
mar ( 2) driehoek jup (10): 15/11/1978-18/11/1978 (exakt: 17/11/1978)
Je hebt deze dagen meer energie dan normaal. Je bent optimistisch, hebt zelfvertrouwen en je blaakt van
enthousiasme. Het is daarom een heel geschikt moment om die zaken af te werken die veel energie van je
vergen.
jup (10) konjunkt nep (10): 30/10/1978-21/12/1978 (exakt: 18/11/1978, 2/12/1978)
Deze maand zal je belangstelling meer uitgaan naar spirituele of religieuze zaken dan naar het gewone
dagelijkse leven met al zijn beslommeringen. Je bent heel idealistisch, hebt warme liefdevolle gevoelens
voor andere mensen en vooral voor minderheden wil je nu wat betekenen. Misschien sluit je je nu wel aan
bij een spirituele beweging of ga je naar een ver arm land om voor zieken of voor arme kinderen te zorgen.
Een ander gevolg van deze transit kan zijn, dat je de schijn moeilijk van de werkelijkheid kunt
onderscheiden. Pas daarom op voor allerlei verslavingen en neem nu ook geen belangrijke beslissingen
op financieel gebied.
mar ( 2) sextiel
mar (12): 1/12/1978- 4/12/1978 (exakt: 2/12/1978)
Je hebt deze dagen veel zelfvertrouwen en bij je kontakten met anderen kun je dan ook gemakkelijker wat
bereiken dan anders. Ook weet je je mening eerder door te drukken tijdens vergaderingen e.d.. Voor
nieuwe ervaringen, bv. met een sport die je nog niet beoefend hebt, is de tijd nu ook rijp.
mar ( 2) sextiel
ASC ( 1): 7/12/1978-10/12/1978 (exakt: 9/12/1978)
Deze dagen zijn heel geschikt om samen met vrienden of andere mensen uit je kennissenkring wat te
ondernemen. Je moet daarbij dan wel je eigen individualiteit goed tot uiting kunnen brengen. Wanneer er
bv. de leiding genomen moet worden bij een gezamenlijk projekt, dan kan men je die gerust toevertrouwen.
Je kunt die nu aan en bent ook genegen met de gevoelens en wensen van de anderen rekening te houden.
ura ( 1) opposiet mer ( 7): 22/11/1978-28/12/1978 (exakt: 9/12/1978)
Het kan nu een drukke tijd worden. Je ontmoet in deze periode veel mensen en regelmatig kan het zijn dat
je gedachtengang op de proef wordt gesteld. Gelukkig ben je nu ook wat flexibel met betrekking tot je
inzichten over allerlei onderwerpen die je geest bezighouden. Saai is het leven zeker niet, maar wanneer
het te druk voor je wordt met telefoontjes, brieven, vergaderingen enz. kan het wel eens zijn dat je het niet
kunt bijhouden en je opgejaagd en nerveus gaat voelen. Neem er dan enkele dagen je gemak van en
gebruik de tijd en informatie die op je afkomt om eens na te denken over je geestelijke wereld.
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mar ( 3) driehoek sat (10): 18/12/1978-20/12/1978 (exakt: 19/12/1978)
Je energie kun je tijdens deze dagen beter gebruiken voor werk dat nauwkeurigheid en zorg vereist dan
voor zwaar werk doet. Je bent nu goed in staat je plichten en verantwoordelijkheden in een goed
perspektief te zien en hierin eventueel wat veranderingen aan te brengen die nodig zijn.
mar ( 3) sextiel
ura ( 4): 18/12/1978-21/12/1978 (exakt: 19/12/1978)
Je bent deze dagen veel met jezelf bezig en je bent steeds op zoek naar nieuwe ervaringen. Deze kunnen
in belangrijke mate bijdragen tot een beter inzicht in jezelf, waarbij je eigen grenzen en mogelijkheden die je
hebt beter kunt gaan onderkennen en gebruiken.
mar ( 3) opposiet plu ( 9): 19/12/1978-22/12/1978 (exakt: 21/12/1978)
Je kunt deze dagen bij je kontakten heel gemakkelijk in konflikt raken met anderen. Je wilt je laten gelden
en macht over anderen uitoefenen en daarvan is natuurlijk niet iedereen gediend. Probeer je energie wat
beter te gebruiken en niet alleen, maar samen met anderen de problemen te lijf te gaan.
sat (11) driehoek ven ( 7): 15/12/1978-31/12/1978 (dichtst: 24/12/1978)
Je gevoelens van liefde binnen een relatie zijn in deze maanden waarschijnlijk goed in overeenstemming
met je ideeën over het nut ervan en andere meer praktische kanten. Het is daarom een goede tijd om
bestaande relaties nog eens goed te bekijken en het fundament waarop ze zijn gebouwd nog te
verstevigen. Ook bij nieuwe relaties en vriendschappen die nu worden aangegaan zullen beide aspekten
een rol spelen en de kans op blijvende verbintenissen is daarom groter dan anders. Voor zaken is dit ook
een gunstige tijd. Je bent betrouwbaar en straalt dit ook uit op de ander en het zal daarom nu niet zo
moeilijk zijn tot goede afspraken te komen.
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Opmerking: De gegeven data zijn deze wanneer de transiterende planeten de kusp van een huis passeren en
dus de verandering van levensomstandigheden het sterkst voelt. Daarna blijven de planeten nog enige tijd in
het vermelde huis (de maan enkele dagen, de zon, merkurius en venus ongeveer een maand, mars een paar
maand, jupiter een jaar, saturnus en uranus enkele jaren en neptunus en pluto zelfs enkele tientallen jaren).
mar

konjunkt MC (10): 9/1/1978- 14/1/1978 (exakt: 11/1/1978)
Je zult er in deze periode veel aan doen wat te bereiken in het leven of een betere baan of promotie te
verkrijgen. Omdat je er nu minder moeite mee hebt je te uiten is dat ook mogelijk, wanneer je tenminste
niet zo energiek te werk gaat dat je anderen tegen je in het harnas jaagt.

jup

in 9
: 8/1/1978- 28/1/1978 (exakt: 17/1/1978)
Gedurende deze periode kun je veel levenswijsheid opdoen. Het is daarvoor belangrijk niet alleen veel te
lezen en te luisteren naar dat wat anderen te vertellen hebben, maar vooral het leven zelf te beleven en
hieruit je eigen levensvisie te ontwikkelen. Mogelijk spelen daarbij reizen naar verre landen en/of kontakten
met mensen uit heel andere kulturen een belangrijke rol. Zorg er wel voor dat je niet het idee gaat krijgen
alles al te weten, want dan is er alleen maar energieverspilling en mis je veel in het leerproces dat je in dit
leven moet ondergaan.

jup

in 9
: 14/3/1978- 3/4/1978 (exakt: 25/3/1978)
Gedurende deze periode kun je veel levenswijsheid opdoen. Het is daarvoor belangrijk niet alleen veel te
lezen en te luisteren naar dat wat anderen te vertellen hebben, maar vooral het leven zelf te beleven en
hieruit je eigen levensvisie te ontwikkelen. Mogelijk spelen daarbij reizen naar verre landen en/of kontakten
met mensen uit heel andere kulturen een belangrijke rol. Zorg er wel voor dat je niet het idee gaat krijgen
alles al te weten, want dan is er alleen maar energieverspilling en mis je veel in het leerproces dat je in dit
leven moet ondergaan.

mar

konjunkt MC (10): 23/4/1978- 27/4/1978 (exakt: 25/4/1978)
Je zult er in deze periode veel aan doen wat te bereiken in het leven of een betere baan of promotie te
verkrijgen. Omdat je er nu minder moeite mee hebt je te uiten is dat ook mogelijk, wanneer je tenminste
niet zo energiek te werk gaat dat je anderen tegen je in het harnas jaagt.

mar

in 11
: 29/6/1978- 3/7/1978 (exakt: 1/7/1978)
Deze periode is heel geschikt om samen met vrienden of anderen wat te ondernemen. Te denken valt bv.
aan sport of avontuurlijke ondernemingen zoals een overlevingstocht. Wanneer je daarbij ook eens het
initiatief bij een ander kunt laten, kan het een gezellige tijd worden.

mar

in 12
: 13/8/1978- 16/8/1978 (exakt: 14/8/1978)
In deze periode komen wellicht meer dan anders zaken uit het onderbewuste naar boven waarmee je geen
raad weet. Probeer nu niet oplossingen te zoeken, maar zoek liever wat afleiding in zelfstandig werk of zet
je in voor moeilijke groepen zoals je die aantreft in gevangenissen of inrichtingen.

mar

konjunkt ASC ( 1): 14/9/1978- 17/9/1978 (exakt: 15/9/1978)
Je wilt nu graag zelf initiatieven nemen. Je hebt veel energie en je kunt in deze periode meer werk
verzetten dan gewoonlijk. Je komt op voor je rechten, maar moet er wel voor oppassen met je energieke
houding anderen niet voor het hoofd te stoten.

jup

konjunkt MC (10): 2/10/1978-17/10/1978 (exakt: 9/10/1978)
Je streeft er gedurende deze periode waarschijnlijk meer naar dan anders om erkenning te krijgen in je
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beroep of de plaats of positie die je in de maatschappij hebt. Dit lukt gewoonlijk ook wel, als je tenminste
wat bescheiden weet te blijven en niet meer wilt dan binnen je mogelijkheden ligt. Deze tijd is gunstig voor
bevorderingen en kan uiteindelijk leiden naar een beter inzicht in het reilen en zeilen in deze wereld en
zeker ook naar de plaats die jij daarbij inneemt.
sat

in 11
: 4/10/1978-23/10/1978 (exakt: 13/10/1978)
Vrienden en andere sociale kontakten zijn in deze periode heel belangrijk voor je. Je wordt als het ware
gedwongen hierop je aandacht meer te gaan richten. Misschien wordt je gevraagd mee te gaan werken in
groepen of kom je voor de taak te staan die op te richten. Ook al kan het je moeilijk vallen, het zal niet
gemakkelijk zijn je aan deze taken te onttrekken. Achteraf zal je er blij mee zijn en je beeld over het sociale
leven van de mensen in het algemeen kan een stuk duidelijker worden.

mar

in 2
: 23/10/1978-26/10/1978 (exakt: 25/10/1978)
In deze periode ben je vermoedelijk meer dan anders bezig met je financiën en bezittingen en met
mogelijkheden deze in gunstige zin te beïnvloeden. Doordat je nu meer impulsief handelt, kan dit ook wel
eens op een fiasco uitdraaien.

mar

in 3
: 8/12/1978-11/12/1978 (exakt: 9/12/1978)
Je bent in deze periode vermoedelijk wat heftiger dan anders tijdens diskussies met mensen in je
omgeving. Probeer je mening niet te zeer aan anderen op te dringen, dat leidt gemakkelijk tot verwijdering.
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