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geest, energie, kracht, doener
oerkracht, fallische kracht, natuurenergie die
opstijgt
onschuldige harmonie, speelsheid
bundeling van krachten, samengebald in hier en
nu
expansie, blij vooruitspuiten
geblokkeerd, ’t werkt niet, in de war, de weg
kwijt, geen groep
harmonische democratie, uitgebalanceerd
zoek medewerkers, je kunt het niet alleen
democratie, het doel moet nog gesteld/gezocht
worden, discussie, tegenover elkaar, potentieel
groep met leider of gezamenlijk doel
voorbereid, je bent er klaar voor! In afwachting
van
het grote water oversteken, eropaf
beschermheer, bij hem ben je veilig
ziel, gevoel, intuïtie, rijkdom
rijkdom, innerlijk en uiterlijk, schatkist
dankbaarheid, la grâce, evenwicht,
vruchtbaarheid, bevruchting tussen
boven/beneden
verering voor jezelf, eigenwaarde, de
consultante, emotionele onafhankelijkheid
chapeau! Bewondering. Volbracht, voldaan,
geslaagd. Jolijt van gekregen, voor elkaar
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feestje, stralend middelpunt, gastvrouw,
gastheer
groepsgevoel, vrienden, gevoelens, voel je je
goed in. Gelijkwaardig
contract, klinken op iets, de beker heffen,
succes is behaald, contact maken
veelheid, volheid, overvloed, genot
systeem, gevoelens op een rijtje, orde, rust,
onverstoorbaar, onthecht, koel, afstandelijk
strijd voor de goede zaak (of zijn geliefde!)
springt in het diepe, niet bang ervoor, voor haar
gevoelens
rechtvaardig, want wijs en gevoelig

vliegtuig, magie met toverstokje, ideeën de lucht
in schieten

uranus, mentaal, creatief, denkers, ideeën
mind over matter, overwinning
uitwisseling van ideeën, circulatie
dogmatiek, jehovagetuige
focus
muziek, plezier, spel
leegte, geen inspiratie, overgang, reis
communicatie, opschrijven, uitlijnen, logisch
uitdenken
massa, veel mensen, veel gepraat, véél
mening, uitwisseling, doorgeven, delen van je
ideeën, verspreiden
artiest (met potloodje en baret)
(met deegroller) korte metten met het verleden
maken
(raketje) gedachtekracht, toekomstideeën,
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fysiek, wiel, beweging
familieportret, bescherming (van het huis, de
familie, je hele hebben en houden), wortels,
basis
verloving, de ontmoeting, bericht, boodschap
consultant, zorgen voor jezelf, economische
onafhankelijkheid
goddelijke bescherming, salomonszegel
huwelijk, vereniging
voorzichtig begin, zachtjes op weg, onzeker
nog, eerste stappen
poort door, geboorte, naar volgende fase.
Doelgericht
karrenspoor, verandering, de weg is vrij,
voortgang
het loopt op rolletjes, de zaken zetten elkáár nu
in beweging, als tandraderen. Grijpt in elkaar.
Pas op voor blokkerende raderen, sleur.
onderlinge afhankelijkheid, ziet de essentie van
de materie, profeet, beschermer universele
aard, ziener
gebruik van ervaring van het verleden bij het
voorwaarts gaan
Macho, ego, autoriteit, de baas, heerser,
overtuigd van zichzelf, heeft het in zijn hoofd.
Meesterschap, heft in eigen hand nemen

