
 Kreeft in 2010

Voor jou, Kreeft, zou het best wel eens een heel turbulent jaar kunnen worden. De meest 
uiteenlopende gebeurtenissen wisselen elkaar in rap tempo af. Het ene moment lijkt het alsof alles 
tegenzit en iedereen tegen je in opstand komt. Het andere moment heb je de wind weer mee en 
blijkt er toch nog van alles mogelijk te zijn. Vooral het najaar biedt uitstekende kansen op een fijne 
portie romantiek. 

Wat voor jou dit jaar uiteindelijk de boventoon zal voeren hangt sterk af van in welk deel van de 
Kreeft-periode* je bent geboren: Vroege Kreeft, begin (22 juni t/m 30 juni) midden (1 juli t/m 15 
juli) of late Kreeft, eind (16 t/m 22). 

*Kreeft-periode: globaal van 22 juni t/m 22 juli. Afhankelijk van het jaar waarin je bent geboren. Periode kan per jaar 1 
dag voor of achteruit verschuiven

Voor alle Kreeften is het volgende van toepassing. Waar de nadruk op ligt verschilt dus sterk voor 
de vroege en voor late Kreeften. Vandaar dat ik het apart behandel. 

Vooral voor de vroege Kreeften: Voor jou wordt dit een heel belangrijk jaar! 
Je moet ijzer smeden als het heet is en dat is het nu: Een jaar van “d'r op of d'r onder”. 

Op het gebied van je sociale status kunnen er drastische veranderingen optreden. Tegelijkertijd moet 
er thuis van alles gebeuren en kan er ook nog in je (werk-)relatie een diepgaande verandering 
plaatsvinden. Dit alles brengt een behoorlijke hoeveelheid spanning met zich mee. Ga dus zoveel 
mogelijk voorzichtig en beheerst te werk.

Mogelijk ben je zelf diegene die qua werk eens totaal iets anders wil gaan doen: Iets helemaal 
nieuws, wat nog niemand doet. Je wil nieuwe technieken aanwenden. Een nieuw beroep. Dit is geen 
slecht idee. Wat je nu bedenkt is waarschijnlijk echt innovatief. En er is een kans dat je er daarom 
succesvol mee zult zijn.

Je kunt dit jaar tegen bepaalde autoriteiten aanlopen. Je speelt nu namelijk graag met vuur. Maar 
zorg wel dat je je vingers niet brandt. Mogelijk ziet men je als een rebel of als een excentriekeling. 
Positief is dat je tot immens veel in staat bent dit jaar. Je bent volledig bereid om te vechten voor dat 
wat je lief is en dat zal veel indruk maken. Wees echter wel voorzichtig, want je verzet, 
bijvoorbeeld tegen de overheid, kan je duur komen te staan.

-De maanden waarin deze energie het sterkst voelbaar is: eind mei t/m half augustus.

-Vanaf begin juni t/m begin september schiet Jupiter je te hulp bij het verwezenlijken van je doelen.

-Tot mei: Mogelijk ga je begin dit jaar eerst nog lekker op reis of  je doet iets waarmee je op 
positieve wijze je kennis vergroot.



Voor alle Kreeften:  Een najaar vol romantiek! 
Maar ook een najaar waarin ruimte is voor sport, spel en ontspanning. En leuke dingen doen met 
kinderen.

Vooral voor de late Kreeften: Ook hier geldt dat er uitdagingen op je pad liggen, zij het dat het 
allemaal soepeler zal verlopen en je op minder weerstand zult stuiten.
Dit is vooral van toepassing op zaken die betrekking hebben op het formuleren van je visie: 
Op je studie, op het onderwijs, het buitenland, de rechtspraak, je PR e.d.
Ook op het gebied van handel, (tele-)communicatie en cursussen kun je dit jaar veel bereiken.

De maanden waarin deze energie het beste uitwerkt: jan t/m mei en half augustus t/m het eind van 
het jaar.
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