
 Ram in 2010

Ram, vooral voor jou wordt dit een heel spannend jaar. 

Het sterkst zal dit echter voelbaar zijn voor de vroege Rammen (geboren op 20/21/22/23/24 maart)! 

Je kunt dit jaar moeite hebben met gezagvoerders. In de eerste maanden van 2010 kan het zijn dat je 
je nogal geremd voelt. Vanaf eind mei t/m half augustus kom je echter in opstand en verzet je je met 
man en macht tegen alles wat je ervan weerhoudt om nieuwe initiatieven te ontplooien. Je wenst 
vrijheid! Je wil verandering! Je wil nieuwe dingen doen! 

Als je daar eenmaal mee begint kun je hemel en aarde bewegen om te bereiken wat je wilt. Dit is 
niet een jaar om stil te gaan zitten, iets wat je als Ram zo ie zo niet graag doet, en niet een jaar om 
af te wachten. Ontplooi jezelf. Zet je schrap en ga ervoor. Denk out-of-the-box! Je zult zien dat je 
bijzonder innovatief uit de hoek kunt komen. Niets gaat echter vanzelf en je zult regelmatig op 
weerstand stuiten. Geen probleem, gewoon stug doorgaan. Alles wat je nu, in deze niet al te 
gemakkelijke tijd, weet neer te zetten, kan op termijn waarschijnlijk wel tegen een stootje. Vanaf 
begin juni schiet Jupiter je te hulp en ondervindt je extra steun in de rug. Dat is maar goed ook, 
want met name in de zomer lijkt alles tegelijkertijd plaats te vinden en sta je onder hoogspanning.

Hoe kom je over in 2010?
Vanaf eind mei t/m half augustus heb je behoefte om helemaal 'jezelf' te zijn. Niets is daarbij te gek. 
Mensen moeten je maar nemen zoals je bent, vindt je. En je wil vooral niet dat ze je een strobreed in 
de weg leggen. Dat is legitiem, maar het is goed mogelijk dat je relatie leidt onder deze houding. 
Probeer ook wat rekening te houden met de ander, hoe bekrompen zijn of haar bezwaren nu ook op 
jou overkomen! 

Het kan zijn dat andere mensen bloednerveus van je worden: Je 'stuitert' namelijk van de energie en 
dat kan jezelf en anderen soms flink op de zenuwen werken. Zorg voor voldoende ontlading en blijf 
niet doorlopen met opgekropte spanningen, want daar komen brokken van. 
In sport en werk kan je veel energie kwijt, maar overdrijf niet, doe jezelf geen geweld aan en ga met 
zekere voorzichtigheid en zelfbeheersing te werk. 

In je carrière kun je tot grote hoogte stijgen. Je geniet sinds eind 2008 wellicht van meer aanzien 
dan eerder in je leven. Je invloed kan zich in de komende jaren verder uitbreiden. Ga hier integer 
mee om. Maak er geen misbruik van. De les voor de Ram tot 2024 is om te leren om te gaan met 
macht. Dat kan zowel jouw eigen macht zijn als de macht van de ander. Dus je zult moeten leren 
om goed om te gaan met je eigen macht en moeten leren omgaan met mensen, die proberen om jou 
te domineren. Ook neem je wellicht ergens in komende jaren je beroep onder de loep. Ben je bezig 
met de dingen, die er volgens jou echt toe doen? Als het antwoord op deze vraag negatief is, is de 
kans groot dat je carrière een ommezwaai maakt.

Liefde: Beste maanden: juni, juli
Hoewel je relatie met je partner misschien wat bekoelt dit jaar, is er tot 8 juni een goede kans dat je 
verwikkeld raakt in een gepassioneerde liefdesaffaire. Ook op het gebied van sport, spel en 
creativiteit zul je zeer waarschijnlijk zeer actief zijn. Je bruist van de energie. En je toont 



leiderschap. Mogelijk houdt je je in deze periode bezig met speculeren en gokken. Bedenk dan wel 
dat succes nooit gegarandeerd is. Ook een mooie periode om actief met kinderen aan de slag te 
gaan.

Vriendschap: Met je vrienden ga je graag naar de film, naar een concert, of tentoonstelling. Of 
dansen. Ga jezelf niet te veel te buiten met drank. Geniet maar doe alles met mate. 
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