
 Stier in 2010

Stier, de komende jaren zal de manier waarop je tegen de wereld aan kijkt sterk veranderen. 
Je hebt een sterke behoefte aan verdieping. Mogelijk verdiep je je in een nieuwe studie, die je visie 
grondig wijzigt. Ook de manier waarop je tegen het buitenland aankijkt zou wel eens drastisch 
kunnen veranderen. Of er gebeuren dingen tijdens je reizen, die je een geheel nieuwe blik op het 
leven verschaffen. En dit heeft vervolgens invloed op de wijze waarop je vervolgens naar buiten toe 
treedt.

Werk: Je werk vergt dit jaar veel van je. Mogelijk voel je te zeer verantwoordelijk voor alles op de 
werkvloer. Vraag niet te veel van jezelf en put jezelf niet uit. Neem voldoende rust en schenk 
aandacht aan je voedingspatroon.

Wat betreft je carrière ben je al een hele lange periode behoorlijk idealistisch ingesteld. 
Waarschijnlijk verandert deze instelling echter in de loop van 2011. 
2010 biedt net als 2009 mogelijkheden om je werk beter in te richten: Op een manier die beter bij je 
past en waardoor je beter functioneert. Met name voor de late Stieren biedt 2010 tot eind mei de 
gelegenheid om een paar positieve, ingrijpende veranderingen door te voeren. 

Huis en gezin: Stier, mogelijk ben je tot begin juni druk bezig met je huis. Wellicht een 
verbouwing? Het kan zijn dat je dit jaar veel thuis werkt.

De liefde: De herfst bied mooie kansen voor je relatie. Samen hebben jullie het goed in deze 
periode. Tijd voor veel passie en genot! Beste dag van het jaar: 4 oktober.

Vriendschap: Veel plezier beleef je dit jaar met je vrienden: Met vrienden kun je echt genieten. Je 
bent gul en hartelijk, en zij zijn dat op hun beurt weer naar jou toe. Af en toe zul je met hen wel in 
onverwachte situaties belanden. Beste periode voor vriendschappen: maanden half januari t/m half 
juni en half november t/m januari 2011.
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