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Wat is het weer intens nu. Gevoelens van woede, irritatie, diepe wanhoop en twijfel/niet 
weten wat te doen en/of angst zijn intens aanwezig. Tenzij je al het MOETEN uit je 
leven hebt gebannen, dan is er intense rust en innerlijke stilte. Dit artikel geeft je inzicht 
in het actuele proces dat begin 2017 actief is en ook zijn weerslag heeft op de 
regeringsperiode van Trump.           

De astrologische stand van Cheiron in samenstand met Mars in Vissen laat zien dat er veel 
agressie kan zijn of handelen als een kip zonder kop en heel chaotisch handelen. 

Gewond handelen 
Cheiron de kosmische wond staat samen met Mars in Vissen en dat kan diepe angst oproepen. 
Angst om te handelen. Het gewonde handelen en ook het gewonde mannelijke is diep 
voelbaar. Heb ik het goed gezien??? Doe ik het wel goed...  

Tweelingziel 
Heel voelbaar worden ook projecties naar het 
geïdealiseerde mannelijk, die tweelingziel, die 
prins op het witte paard, die maar niet doet wat 
hij moet doen. Of de pijn voelen van die prins op 
het witte paard die jaren later toch ook gewoon 
mens blijkt te zijn. Het realiseren van wat er is, 
kan intens pijn doen en diep verdriet oproepen. 
Deze energie vraagt om gezien te worden voor 
wat gewond is, te vergeven en die prins tussen 
het voetvolk te zetten, gewoon als mens, waar 
hij hoort. (Mars conjunct Cheiron in Vissen) 

Leegte 
De jaarhoroscoop van 2017 vraagt om vanuit leegte te bewegen naar een richting en van 
daaruit een doel te stellen. Inspiratie te vinden en dat te creëren wat je heelt en voedt. Door de 
zwarte Maan in Schorpioen is er diep in je innerlijke leegte, stilte, rust en ZIJN. Of misschien 
momenten van intense stilte en leegte. Duw je daar overheen, omdat er nog zoveel MOET 
gebeuren, dan kom je in het stellen van lege doelen. De inspiratie is dan niet blijvend of 
veranderd steeds.(Zwarte Maan in Schorpioen en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter, 
oppositie Priapus in Stier en Tweelingen)  

Manifesteren wie je bent 
Als je jezelf hebt bevrijdt van het vele MOETEN en dus in de stilte en in de leegte kunt 
blijven, dan is er stilte en rust. Het innerlijk conflict van het niet volledig kunnen manifesteren 



van wie je Wezenlijk bent, is in de diepte wel voelbaar, maar neemt de rust dan niet over. 
(Pluto is Heer zwarte Maan in Schorpioen en staat conjunct Zon.) Maar het is waarschijnlijker 
dat af en toe de onmacht van het je onzekere ikje opspeelt en je innerlijk ontploft. Ook dat is 
wat het is. We ontvouwen onze Wezenskern nu naar nieuwe lagen van het bestaan. (zwarte 
Maan in Schorpioen =leegte, ZIJN en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter is 
inspiratie, overschatten) 

Intenties 
Blijf je in de stilte, de leegte, dan komt er misschien wel helemaal geen doel. Het doel doet er 
misschien wel niet toe vanuit de stilte bezien. Of twijfel je aan je doel, nu met Cheiron in 
samenstand met Mars in Vissen? Vraag jij je af of je intenties wel juist zijn. We zetten nu 
namelijk de intenties neer voor dat nieuwe dat wil ontstaan. Is die droom wel reëel? Met de 
gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter die de manifestatie in het leven zichtbaar maakt, 

zijn we geneigd om zaken te 
rooskleurig voor te stellen en 
te overschatten. Wat een 
onzekerheid. Dit vraagt om 
een diepte onderzoek naar je 
intenties, zodat je helder 
krijgt wat het universum je 
zal leveren. (Saturnus 
driehoek Uranus en zwarte 
Maan in Schorpioen en 
Boogschutter). De intenties 
zijn de drijfveren van wat je 
uiteindelijk zal aantrekken 
aan situaties en ervaringen. 

Intuïtie  
Mars staat in Vissen niet optimaal en vraagt om handelen vanuit intuïtie en verbonden met het 
universele. Als je niet in contact bent met hiermee, dan valt Mars in Vissen dood en komt je 
niet tot handelen. De samenstand met Cheiron maakt het dan loodzwaar en kan diepe 
schuldgevoelens en schaamte oproepen. Vergeving van jezelf en de ander is hier de sleutel. 

Boosheid 
En heb je nog geen doel gevonden, omdat het bestaande je vasthoudt in het oude en maar niet 
wil bewegen; dan is er ziedende boosheid om de situatie die maar niet wil veranderen. Vooral 
alles wat moet en de innerlijke natuurlijke stroom blokkeert brengt diepe wanhoop naar 
boven. Met je wil loop je tegen dichte deuren. Intense boosheid naar het universum, je hoger 
zelf of de hele situatie waar je in zit. Als het niet lukt om de situatie om te zetten, dan kiest de 
ziel er soms voor om de transformatie te doen via het lichaam met griep of ziek zijn. Virussen 
zijn lichtbrengers voor het DNA. 

Meebewegen 
Wat er ook is, dit is een pittige (energetische) situatie. Beweeg maar gewoon mee met wat er 
is. Wees eerlijk over wat er in je leeft, dan brengt het je vanzelf naar nieuwe inzichten en 
nieuwe manieren van handelen vanuit de diepe innerlijke stilte. We mogen begin 2017 leren 
en ontdekken over manifesteren en onze intenties om zo meesterschap te krijgen over ons 
handelen, onze mannelijke kwaliteit.  



Karmische situaties  
Het gaat overigens om karmische situaties. Het kan zijn dat er spontaan oude herinneringen 
omhoog komen uit de diepte om te mogen helen met erkenning, vergeving en liefde. 

Deze astrologische stand van Mars in samenstand met Cheiron is nog tot begin februari actief.  

Inauguratie Trump  
Het gewonde mannelijke en het gewonde handelen speelt ook een rol tijdens de inauguratie 
van Trump op 20 januari en dit zet de toon voor de komende jaren van presidentschap voor de 
Verenigde Staten. Dus de situatie hierboven beschreven van oerwoede, handelen als een kip 
zonder kop zullen wel een rol gaan spelen in zijn regeringsperiode. 

Het jaarartikel over de trends en processen in 2017 wordt nog geschreven. 
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