
 Steenbok in 2010

Steenbok, je straalt nu een soort natuurlijke autoriteit uit. Dit jaar krijg je de kans om echt te 
bewijzen wat je waard bent. Door de crisis te bestrijden. Je kunt daarbij tot grote hoogte stijgen. 
Misschien krijg je een leidinggevende functie. Maar niets komt in deze tijd vanzelf en de uitdaging 
is fors. Aan jou de moeilijke taak om wat eerder mis ging, vlot te trekken. Om aan te sturen. 

En dat terwijl tegelijkertijd ook thuis de nodige veranderingen plaatsvinden en de wereld op haar 
kop staat. Gelukkig is er thuis ook ruimte voor warmte, levenslust en persoonlijke groei. Misschien 
ga je zelfs dit jaar nog verhuizen om groter te kunnen wonen.

Ben je een vroege* Steenbok? Dan wordt dit vooral voor jou een heel belangrijk jaar! 
Sterke ambitie, verantwoordelijkheden en onrust strijden om voorrang dit jaar. Dit alles geeft je 
ongelooflijk veel energie en vechtlust om datgene neer te zetten wat je echt de moeite waard vindt. 
Je zult daarbij echter de nodige obstakels en tegenstand moeten zien te overwinnen.
De maanden waarin deze energie het sterkst werkt: Begin juni t/m begin september.

Vooral voor de late* Steenbok: Heb je nog een aantal zaken af te ronden, zoals een studie, een 
werkstuk, of een artikel? De eerste helft van het jaar leent zich daar heel goed voor. 

Alle Steenbokken: Het dagelijks leven: Jouw manier van communiceren is opener en enthousiaster 
dan voorheen. Het contact met je buren, collega's en andere naasten verloopt daardoor dit jaar heel 
soepel. Dit zijn de mensen van wie je op dit moment in de eerste plaats veel leert en die jouw 
plezier in het leven vergroten. En dat geeft je energie en levert je allerlei nieuwe inzichten op. 
Tevens is dit een mooi jaar om een cursus te doen. Een cursus techniek, bijvoorbeeld, of een cursus, 
die je wat verfrissende inzichten oplevert. Zet ook je schouders eens onder je schrijf en rekenwerk! 
Dit gaat je nu heel makkelijk af. Periode waarin dit speelt: 19/1 t/m 7/6 en 19/11/10 t/m 23/1/11.

Inkomsten: Tot 19 januari 2010: Mogelijk een financiële meevaller.
Gedurende de eerste helft van het jaar kun je beter geen lening af sluiten.
Mogelijk ook dit jaar meer inkomsten uit handel, communicatie en/of lesgeven dan anders. 
Beste periodes daarvoor: 19/1 t/m 7/6 en 19/11/2010 t/m 23/1/2011.

Ben je in staat bent om alle heftige energie van 2010 in goede banen te leiden? Dan kan het zijn dat 
je dit jaar een promotie gaat maken. Wie weet, krijg je dan een leidinggevende functie. 

Vriendschap: Dit najaar krijg je, na een inspannende zomer, weer wat lucht: Gezelligheid met 
vrienden. En netwerken... De beste maanden daarvoor zijn september, oktober, november.

*Vroege Steenbok: geboren 21 - 28 december
*Late* Steenbok:  geboren 14 - 20 januari
Steenbok-periode: globaal van 21 december t/m 22 januari. Afhankelijk van het jaar waarin je bent geboren: Periode 
kan per jaar 1 dag voor of achteruit verschuiven.

Januari 2010 © Myrthe Sardjoe


