
 Leeuw in 2010

Leeuw, jij voelt je reuze krachtig dit jaar. Vooral de eerste helft van het jaar bruis je van de energie!
Je hebt zin om op avontuur te gaan. Om de wereld verder te verkennen. De tijd is rijp voor een 
nieuwe visie. En je bent geneigd radicalere ideeën aan te hangen dan voorheen. 

Je moet echter ook aan het werk, want je bent nog steeds ambitieus. Als je werk je niet bevalt, 
bijvoorbeeld door een te bazige baas, gooi je misschien dit jaar al het roer om en ga je op zoek naar 
een nieuwe werkomgeving of zelfs een nieuw beroep (mogelijk in 1 van deze branches: 
psychologie, voedingsadvies, beveiliging, bodemonderzoek, milieu, research).

Werken in het buitenland kan trouwens ook een goed idee zijn, aangezien daar voor jou de komende 
jaren veel nieuwe uitdagingen en kansen liggen. Maar je zult wel makkelijker dan anders in het 
buitenland in onverwachte situaties belanden. 
Dit alles geldt ook voor werken in het onderwijs, werken op de rechtbank, in de wetenschap of met 
nieuwe technologie. Hier liggen kansen en uitdagingen voor jou, maar ook verrassingen.

Of je start een nieuwe studie...

Thuis: Het najaar ben je het liefst lekker thuis. Je geniet van je eigen huis. September, oktober is de 
beste tijd om thuis te gaan klussen.

Gezondheid: Wees zuinig op je lichaam! Je bruist dan wel van de energie, toch moet je de komende 
jaren echt goed voor jezelf zorgen: Eet gezond, beweeg voldoende etc. 

Liefde: In de liefde ben je nog steeds hopeloos romantisch. 
Heb je al een partner? Dikke kans dat hij of zij is geboren onder het teken Vissen. Of dat je partner 
iets doet met muziek, film of een andere kunstuiting. Of een beroep heeft met een idealistisch of 
medisch karakter.
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