
 Boogschutter in 2010

Boogschutter, dit kan echt een heel erg leuk en opwindend jaar worden: Het eerste deel van dit jaar 
leent zich goed voor echte Boogschutter-activiteiten: filosoferen, reizen, studeren, doceren, de 
natuur in, fietsen, paardrijden, schaatsen. Leef je uit. Geniet ervan!

Tijdens de zomermaanden heb jij het ook reuze naar je zin. Je maakt van alles mee op het gebied 
van kunst en uitgaan, sport en spel, en liefde... Geen huisje-boompje-beestje-liefde, maar wilde 
romances, waarin alles onvoorspelbaar, nieuw en spannend is. 
Het roer gaat helemaal om. Zelf ben je uiterst creatief, origineel en onnavolgbaar. Alles is dus reuze 
opwindend, vernieuwend, experimenteel. En je voelt je er heel fijn bij. 

Periode waarin deze energie het sterkst voelbaar is: Begin juni t/m begin september.

Vriendschap: Alleen op het gebied van vriendschap en verenigingsleven kan er dit jaar wat frictie 
ontstaan. Hoeveel je ook van je vrienden houdt, soms staan ze je gewoon in de weg. 
Mogelijk dat sommigen van hen zelfs kritiek zullen uiten op je nieuwe levensstijl. Laat je daar niet 
te zeer door van de wijs brengen, het is jouw leven! Het is eigenlijk de strijd tussen de groep en het 
individu, die je nu voert: Je vrienden doen een beroep op jou, om je te conformeren. Terwijl jij 
verwacht dat ze nu even euforisch zullen zijn als jij. Bedenk maar dat niet iedereen, simultaan, 
hetzelfde proces doormaakt. Blijf gewoon redelijk en luister naar elkaar, dan komt het tenslotte 
allemaal wel weer goed.

Vriendschappen, verenigingen: Beste dagen: 21- 27 augustus

Huis & gezin: Thuis is er ruimte voor warmte, levenslust en persoonlijke groei. Misschien ga je 
zelfs dit jaar nog verhuizen om groter te kunnen wonen.

Gezin & huis: Beste perioden: jan t/m mei, half augustus t/m het eind van het jaar.

Stilte en rust: Ashram, bedevaart? Mogelijk heb je in oktober, november even genoeg van alle 
turbulentie en heb je behoefte om je tijdelijk lekker terug te trekken. Een moment van bezinning. 
Misschien dat je nu, na alle opwinding omtrent aardse zaken, je liever even bezig houdt met het 
goddelijke. Maar het is de stilte voor de storm. Volgend jaar zul je je weer volop in het roerige leven 
storten.
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