
Ram
CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

2011wordt jouw jaar. Geluk, groei en een

enorme dosis ondernemingslust staan je te

wachten. Onverwachte beroering maakt je
leven tot een echt schouwspel.

Op professioneel vlak sla je gedurende het

eerste halfjaar nieuwe wegen in. In de liefde ga
je een verbintenis aan. Je leven wordt stabieler

en je geliefde zorgt thuis voor het nodige

evenwicht. Ook op materieel vlak zal je leven er

beter gaan uitzien: je zult meer geld verdienen.

AMBITIE EN EEN STEVIG ANKER

De sterren zetten je liefdesrelatie kracht bij en

helpen jou en je partner een mooi evenwicht te

behouden. Je zult je wat storen aan een gebrek

aan fantasie, maar daar staat tegenover dat je

op je geliefde kunt rekenen. Ben je single, dan

ga je niet koste wat het kost op zoek naar je

zielsverwant. Je neemt de tijd en bent
selectiever dan voorheen. Het gaat erg goed

met je carrière en in de eerste helft van het jaar

versterk je je maatschappelijke positie. Je zult

een doelstelling bereiken.
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Stier
EEN KRUISPUNT IN JE LEVEN

In de eerste helft van het jaar staat er iets te

gebeuren waardoor je leven er op alle vlakken

anders zal uitzien. Sommige stieren zullen een
keuze moeten maken en daardoor afstand

moeten doen van iets uit het verleden. In de

tweede helft van het jaar pluk je de vruchten

van je inspanningen, zowel op professioneel en

financieel vlak als in de liefde. Je zult je

ontplooien en toch de zelfstandigheid die je

nodig hebt. weten te behouden.

Leeuw
EEN KLEURRIJK LEVEN
Om je te kunnen ontplooien, heb je dit jaar

stabiliteit nodig op Iiefdes- en familievlak. Vanaf

het begin van het jaar krijg je een sterkere band

met je partner. Je steunt meer op je geliefde,
maar zonder daarbij jezelf te verliezen. Op

professioneel vlak zul je gemotiveerd zijn om
een nieuw project aan te gaan, na een jaar van

voorbereiding, afwachten of verveling. En dat

levert je een zekere populariteit op. Je
inkomsten of die van je partner zorgen voor
een verbeterde levensstandaard.

Tweelinge
MOED

In de eerste helft va ne: '22- "- ,;t je carrière

een nieuwe impuls. Je e-: -:~~e ender

dan vroeger en je 0 ers:e- .e-:e" F:'- ;e :a: je
je binnen het bedrW _u:. •..--e- :-:- :--.= e
Als je op zoek bent naar ee caa-;:;' .':;.- :22
wilt veranderen, zul je een rich ing ins aan c'e

beter bij je past. Ben je single? Dan zul je hartje
zomer misschien wel iemand ontmoeten. Heb

je een relatie, dan worden je liefdesgevoelens

sterker en dieper.

Maagd
EEN BESLISSENDE WENDING __ •...•
Dit jaar zul je op zoek gaan naar zelfrealisatie.
En daarvoor reken je niet meer op de steun en

de begeleiding van anderen. In de liefde zullen
sommige maagden schipbreuk lijden. In dat

geval zul je jezelf als slachtoffer zien, zonder

echt kritisch naar jezelf te kijken. Binnen je

relatie ben je dit jaar individualistischer en neem
je onbewust meer afstand van je geliefde. Op je

werk ga je voluit voor ambitieuze projecten. Je

bent op zoek naar erkenning en wilt je graag
onderscheiden.



Boogsc
VRIJ EN ONAFHANKELIJK

Of je nu single bent of een partner hebt, 2011zal

heel wat opschudding veroorzaken in je liefdesle

ven. Singles beleven een beslissende ontmoeting,

koppels ontwikkelen een nieuw gevoel van

samenhorigheid. Toch blijf je sterk gehecht aan

je onafhankelijkheid. Je weigert jezelf op te
sluiten in een relatie, hoe mooi die ook is. Op

professioneel vlak staan je langetermijnprojecten
te wachten en zelfs een zekere naamsbekend

heid. Ook financieel ga je erop vooruit.
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Schorpioe
MOOIE VOORUITZICHTEN

Net zoals vorig jaar kun je je in 2011volop ont

wikkelen op emotioneel vlak, samen met je

partner en je familie. De eerste twee maanden

zul je de band met je geliefde versterken, met

wederzijds respect voor elkaars onafhankelijk

heid. Op professioneel vlak kun je je het eerste

halfjaar goed ontplooien. Er staan je erkenning

en succes te wachten. Ergens in de helft van

het jaar stap je in een vereniging of ga je een
duurzame, harmonieuze liefdesverbintenis aan.

Weegschaa
JE PLEKJE VINDEN

Enerzijds verlang je naar onafhankelijkheid,

anderzijds moet je rekening houden met
anderen. Een balans vinden is niet makkelijk. In

de eerste helft van het jaar zullen je relaties

met de mensen om je heen verbeteren. Je gaat

op zoek naar eenheid, samenwerking. Mis
schien sluit je een akkoord of teken je een

contract. Ook in de liefde wil je stabiliteit. In de

tweede helft van het jaar voel je je fortuinlijk,

betrokken bij een positieve gebeurtenis.

PARTNER EN KINDEREN EERST

Als je je niet laat beïnvloeden bij je keuzes en

voluit gaat voor een levensstijl die bij je past,

zul je dit jaar meer tijd aan je gezin en je
partner kunnen besteden. Je bent meer

aanwezig voor hen. Op professioneel vlak zul je
het gevoel krijgen dat het niet vooruit gaat.

Sommige projecten kunnen pas volgend jaar

werkelijkheid worden. Financieel maak je

duidelijk wat je verlangt, wat je voorwaarden

zijn. Je wint een proces of handelt een
administratief geschil af.

Waterman
JE GEDULD WORDT BELOOND

Je neemt dit jaar een totaal nieuwe levensstijl
aan. Gedurende de eerste helft van het jaar krijg

je te maken met een verhuizing, een nieuw
interieur of de aankoop van een woning.

Afhankelijk van je situatie bereid je je voor op de
komst van een kind of wil je je relatie een meer

officieel karakter geven. Op het werk heb je de
eerste maanden te kampen met een gebrek aan

motivatie, durf of ondernemingszin. Daarna

gaat het beter: je hebt er meer zin in en bent
verbluffend efficiënt.

Vissen
OPTIMALE CAPACITEIT

Het accent ligt al vroeg in het jaar op je

financiële situatie. Op dat vlak gaat het je goed,

dankzij hogere inkomsten of een geslaagde

commerciële operatie. Op professioneel vlak
hoed je je voor al te veel diversiteit. Je streeft

eerder naar verdieping en nieuwe kennis
binnen de domeinen waar je goed in bent. In de

liefde sta je open voor nieuwe emoties. Je
blaast je relatie nieuw leven in of je ontmoet in

de zomer iemand met wie je weleens een

mooie toekomst tegemoet zou kunnen gaan.
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