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EXTRA 

Voorspellingen 

Naast het analyseren van een horoscoop is er ook nog een luikje 8voorspellingen9 aan de 

astrologische duiding en daarvoor worden verschillende technieken gebruikt. De 5 

belangrijkste voorspellende technieken zijn transits, (secundaire) progressies, solaren, 

eclipsen en zonneboogdirecties. 

 

Deze technieken laten het type van energie zien en de levensgebieden die geactiveerd 

zullen worden. Zij geven aan wanneer de planetaire energieën gemanifesteerd zullen 

worden, maar zullen niets toevoegen aan wat er niet beloofd is in de geboortehoroscoop. 

Het is dus heel belangrijk om eerst goed te weten wat er in de radix staat en bedenk 

altijd: 8De sterren neigen, maar dwingen niet9. Deze voorspellingen zijn geen orakels en 

steeds geldt het principe van de vrije wil om te bepalen hoe we hiermee omgaan.  

 

We belichten hierna enkel even kort de techniek van transits omdat dit de meest 

gebruikte en de gemakkelijkste is. De overige voorspellende technieken zijn een pak 

ingewikkelder.  
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Transits 

Transits zijn gebaseerd op de actuele standen van de planeten aan de hemel en de 

manier waarop ze elke dag ons in de eigen horoscoop (radix) raken. Ze 8triggeren9 

bepaalde delen van onze horoscoop en dat is meestal voelbaar, merkbaar op het moment 

zelf of achteraf. Sterke transits brengen een verandering in het leven teweeg en 

zwakke transits geven het dagelijkse leven vorm. De manier waarop de planeten jouw 

horoscoop (radix) raken geven een energie die je voelt, zodat je bewust kan worden en 

die kan gebruiken. Ze geven de algemene omstandigheden aan, waar je niets aan kunt 

veranderen, maar die je wel of niet kan benutten. Voor iedereen lopen transits door 

hetzelfde dierenriemteken, maar niet door hetzelfde Huis in de geboortehoroscoop. De 

transiterende planeten maken een 8hard9 contact met planeten, assen en punten (en de 

daarbij horende aspecten) in je eigen radix, die eveneens verschillend zijn voor 

iedereen. Het duiden van transits is echter een zeer uitgebreid en complex thema en 

hoort eigenlijk thuis in een cursus voor gevorderden.  
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Mercurius Transit 
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Retrograde planeten in transits 

We besteden toch even wat meer aandacht aan een heel specifiek soort transit, 

namelijk die van de retrograde lopende planeten, want transits in retrograde hebben 

een heel ander effect op ons dan transits in prograde. 

 

We zagen al dat de planeten in retrograde lopen gedurende een bepaalde periode van 

het jaar, maar ze doen dit niet allemaal even vaak en even lang. Mercurius loopt 

bijvoorbeeld 3x/jaar retrograde gedurende gemiddeld 22 dagen, terwijl Mars dit maar 

één keer in de 2 jaar en 2 maanden doet gedurende ongeveer 70 dagen en Pluto 1x/jaar, 

maar dan wel voor 160 dagen. 

 

Hieronder vind je een kort overzicht van de retrograde perioden voor 2022: 

 

Planeet Periode Dierenriemteken 

Mercurius 
(communicatie, netwerken) 

14/01/22-04/02/22 
10/05/22-03/06/22 

10/09/22302/10/22 

29/12/22-18/01/23 

Steenbok 
Stier 

Maagd 

Steenbok/Boogschutter 

Venus 

(liefde, waarden) 

19/12/21-29/01/22 Steenbok/Boogschutter 

Mars 

(daadkracht, sexualiteit) 

30/10/22-13/01/23 Tweelingen-Stier 

Jupiter 

(geluk, uitbreiding) 

29/07/22-24/11/22 Vissen 

Saturnus 

(structuur, beperking) 

05/06/22-23/10/22 Waterman/Steenbok 

Uranus 

(rebellie, vernieuwing) 

20/08/21-18/01/22 

24/08/22-01/01/23 

Stier 

Stier 

Neptunus 

(spiritualiteit, eenheid) 

28/06/22-03/12/22 Vissen 

Pluto 
(transformatie) 

29/04/22-08/10/22 Steenbok 

 

Wat brengt zo9n retrograde periode teweeg? 

 

Mercurius retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Mercurius heerst over alle vormen van communicatie, persoonlijk en zakelijk. Deze 

planeet regeert dus ook over computer, GSM, electronica en reizen. Tijdens de 

retrograde periode treden dan ook vaak misverstanden op: plannen lopen in het honderd, 

computers en electronica crashen en we moeten rekening houden met extra files en 

vertragingen van trein, tram, bus en vliegtuig. 
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Wat doen we best niet? 

Het is niet verstandig om contracten te tekenen tijdens een Mercurius retrograde 

periode. Moest je dit toch moeten doen, zorg er dan voor dat alle details in orde zijn. 

Indien je niet onder lange verplaatsingen uit kan, zal je altijd rekening moeten houden 

met extra reistijd. 

Wat doen we dan beter wel? 

Ons bewust worden van de manier van communiceren, herevalueren, herbekijken, 

herstellen, opnieuw sorteren en indelen, plannen herzien, back-ups maken, oude 

projecten afwerken en losse eindjes aan elkaar knopen. Leer een nieuwe vaardigheid, los 

bewuster problemen op en probeer ze eens vanuit een andere hoek te bekijken. 

 

Venus retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Venus heerst over alle relaties: die met jezelf, familie, vrienden, liefdes- en 

zakenpartners. Tijdens Venus retrograde worden al je relaties aan een onderzoek 

onderworpen. Heb je relaties vermeden, dan zal je ze nu waarschijnlijk aantrekken. Wat 

je tevoren mooi vond, neemt tijdens deze retrograde periode een andere 8kleur9 aan. 

Wat doen we best niet? 

Je neemt best geen belangrijke beslissingen in je relaties tijdens een Venus retrograde, 

zoals je verloven of trouwen, scheiden of je baan opzeggen.  

Wat doen we dan beter wel? 

Onderzoek je emoties wanneer die zich aanbieden en probeer ze te plaatsen zodat je 

bewust stappen kan nemen wanneer Venus weer direct gaat lopen. Onderzoek oude, 

mogelijk problematische patronen met betrekking tot eten, sex en alcohol. 

 

Mars retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Mars heerst over onze energie, passie, actie, initiatief en assertiviteit. Tijdens Mars 

retrograde voel je gebrek aan vitaliteit. Het is alsof je tegen de stroom in vaart met 

eindeloos uitstel, wegversperringen, tegenslagen en omwegen en dat leidt soms tot 

boosheid en wrevel. 

Wat doen we best niet? 

Laat je niet verleiden tot emotionele en/of fysische uitbarstingen met ruzie en oorlog 

als gevolg. 

Wat doen we dan beter wel? 

Bekijk hoe vertragingen je kunnen dienen. Ligt er misschien iets beters in het verschiet 

en loont het om wat te wachten? Bij tegenslagen ... go with the flow, herwerk bestaande 

projecten of kanaliseer je fysieke energie door eens te gaan sporten. 
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Jupiter retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Jupiter heerst over uitbreiding, vrijheid, wijsheid, reizen, zaken in het buitenland, 

overvloed, geluk en succes. Tijdens Jupiter retrograde lopen reisplannen vertraging op 

of worden afgezegd. We herevalueren onze spirituele geloofsovertuigingen, 

maatschappelijke ethiek en filosofische benadering van het leven. We zoeken naar de 

waarheid en de diepere zin van alle levensaspecten. 

Wat doen we best niet? 

Je neemt beter geen grote risico9s. Ook grote uitgaven zijn niet aangewezen. 

Wat doen we dan beter wel? 

Tijdens Jupiter retrograde doen we het best wat kalmer aan en schenken we aandacht 

aan onze persoonlijke geloofsovertuigingen en ons begrip van succes en overvloed. Het is 

een tijd om onderzoek te verrichten en dingen te overwegen zodat we onze innerlijke 

leiding kunnen volgen wanneer Jupiter weer direct gaat lopen. 

 

Saturnus retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Saturnus is de planeet van karma, discipline en rechtvaardigheid en wordt wel eens de 

Oude Wijze genoemd. Tijdens deze retrograde periode worden we er toe gedwongen 

onze persoonlijke realiteit onder ogen te zien, want Saturnus is grondig, onverbiddelijk 

en maakt komaf met controlekwesties. Problemen met gezagdragers zijn mogelijk. We 

hebben het gevoel 8tegen het systeem9 te moeten vechten. Ook ondervinden we 

waarschijnlijk een gebrek aan grenzen. 

Wat doen we best niet? 

Zeg geen 8ja9 tegen alles en vermijd zo om overspoeld te worden en de controle weg te 

geven. Neem geen kortere weg om iets af te werken. 

Wat doen we dan beter wel? 

Neem je tijd en doe de dingen juist van de eerste keer of je zal genoodzaakt zijn je 

project keer op keer te herzien. Begrijp je eigen beperkingen en tekortkomingen en die 

van een ander, leer van je fouten en toon begrip. Doe aan gewetensonderzoek, ga na wat 

er veranderd moet worden en bereid je voor op deze veranderingen zodat je uit deze 

periode van introspectie opnieuw tevoorschijn kan komen met wijsheid en begrip 

wanneer Saturnus weer direct gaat lopen.  

 

Uranus retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Verwacht het onverwachte. Uranus is de joker, onvoorspelbaar en origineel. Deze 

planeet staat voor chaos en creatief denken. Je persoonlijkheid en je gedrag 

veranderen en de acties, die jij in de wereld zet, zijn tegengesteld aan wat anderen 

normaal van jou verwachten of ervaren. Reken op verhoogde intuïtie gedurende dit 

psychologisch zelfonderzoek en bereid je voor op een aantal 8ah-ha9 momenten. 

 



 

- 137 - 

 

Wat doen we best niet? 

We houden beter niet vast aan oude en beproefde patronen, want zo blokkeren we de 

nieuwe wegen die we nodig hebben voor een doorbraak in ons leven. 

Wat doen we dan beter wel? 

Richt je onderzoek naar binnen en bepaal wat vrijheid voor jou betekent en wat je 

daarvoor dient te veranderen zodat je de omwentelingen hiervoor in de praktijk kan 

brengen wanneer Uranus weer direct gaat lopen. 

 

Neptunus retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Neptunus is het 8hogere octaaf9 van Venus. Onze waarden op gebied van liefde, 

schoonheid en passie worden 8universeel9. Het is de planeet van mysterie, voorbij de 

grenzen, maar ook van illusie en bedrog. Neptunus retrograde dwingt ons tot inzicht 

vanuit een hogere staat van bewustzijn. Er ligt meer focus op dromen, intuïtie en 

creatief streven.  

Wat doen we best niet? 

We doen beter niet aan escapisme en vermijden geestverruimende substanties (alcohol, 

drugs). 

Wat doen we dan beter wel? 

Word ontvankelijk voor de waarheid. Breng je innerlijke creativiteit naar buiten en giet 

ze in fysieke vorm. 

 

Pluto retrograde in transit: 

Wat gebeurt er? 

Pluto is de planeet van transformatie en staat voor dood en wedergeboorte, vernietiging 

en hervorming, einde en begin. Zij laat ons in de diepe uithoeken van ons onderbewuste 

kijken en dwingt ons, hetgeen ons daar niet meer dient, te transformeren. We worden 

geconfronteerd met onze persoonlijke schaduwzijde. We ervaren onze verlangens en 

gevoelens rond macht, controle en geld en zien onze motivatie daarrond. Oude wonden 

en schijnbare beperkingen worden uit ons leven gezuiverd.  

Wat doen we best niet? 

We doen er goed aan ons niet te verzetten tegen deze transformaties, want dan 

veroorzaken we nog meer pijn in ons leven en brengen we onszelf nog meer schade toe. 

Wat doen we dan beter wel? 

We gaan het beste mee met de vernietiging en overstijgen onze controlekwesties om de 

transformatie minder pijnlijk te doen verlopen. Meegaan in dit proces moeten we toch. 

  


