
 Tweeling in 2010

Beste Tweeling, dit millennium is tot nu toe behoorlijk onrustig geweest voor je. Je was de ene klap 
nog niet te boven of de volgende volgde alweer: Strubbelingen en onrust op je werk, toestanden 
thuis. Het einde daarvan is nu echter in zicht en langzamerhand wordt alles weer wat rustiger. 
Wat nu nog rest zijn de laatste loodjes: de crisis is voor jou grotendeels voorbij en er zullen zich dit 
jaar alvast nieuwe mogelijkheden aandienen, waar je vermoedelijk de komende jaren verder mee 
aan de slag zult gaan.

Veel energie stop je de eerste helft van dit jaar in het contact met je naasten: je collega's, je buren, je 
broers en zussen. Je hebt sterke behoefte aan contact, ongeacht of dat nu 'live' is of via de mail, via 
de telefoon, of via twitter. Zit je in de handel of heb je nog een stapel administratie liggen waar je 
iets mee moet: Dit is de tijd ervoor! Tot 8 juni kun je bergen verzetten op deze gebieden, dus grijp je 
kans. 

Kinderen: De zorg voor kinderen kan best vermoeiend zijn. Je voelt de verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding dit jaar soms als een last. Beloon jezelf af en toe eens voor al je inspanningen! 

Creativiteit: Heb je een creatief beroep of doe je een opleiding in deze richting? Ook op dit terrein 
kun je dit jaar bergen verzetten. Je hebt namelijk nu het doorzettingsvermogen en je bent in staat om 
vorm te geven aan je creatieve ideeën.

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. Samen met je vrienden kun je in 
onverwachte situaties belanden. Misschien krijg je er dit jaar wel een totaal nieuwe vriendenkring 
bij! De beste periode voor vriendschappen is: half juni t/m half november 2010.
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