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Nine Star Ki is een duizen-

den jaar oude vorm van

Chinese astrologie die 

in Japan is ontwikkeld en

verwant is met Feng Shui.

De leer baseert zich op

negen verschijningsvormen

van de elementen hout,

vuur, aarde, metaal, water.

Specialist Nina Elshof doet

elk jaar voorspellingen voor

het nieuwe jaar, op collec-

tief en persoonlijk niveau.

Welke tendenzen staan de

wereld en het individu te

wachten in 2017 en hoe

kunnen we daarmee het

beste omgaan? Op haar le-

zing op 22 januari in Zut-

phen legt Elshof het uit. 

fengshuiacademie.com

Wat is Nine
Star Ki?

Tarot is een set van 78

kaarten met symbolische

afbeeldingen die iets zeg-

gen over het onderbewust-

zijn. Het wordt gebruikt

voor zelfonderzoek en om

te reflecteren op levensge-

bieden als liefde en werk.

Ook zijn de kaarten van

oudsher een middel om

voorspellingen mee te

doen.

Wat is Tarot?
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V
roeger was ik dol op
horoscopen, vooral
als ze mijn kansen
voor het hele jaar
inschatten. Hoeveel
succes kwam er dit
keer op mijn pad?

Op welke financiële voorspoed kon ik
rekenen? En kreeg ik eindelijk weer
eens verkering? Of een voorspelling
ooit uitkwam, controleerde ik niet.
Zodra ik mijn horoscoop had gelezen,
ging ik verder met leven, me niet be-
wust van zon- of maaneclipsen, van
de Jupitercyclus of Venus in het ne-
gende huis. Astrologie, tarotleggin-
gen, handlijnkunde, het I Tjing Ora-
kel; ik heb mijn toekomst op vele ma-
nieren laten lezen, maar niets be-
klijfde ooit. Ik heb nooit geroepen:
‘Ha, zie je wel, mijn horoscoop zei het
al’. Met het verstrijken der tijd nam
mijn behoefte aan dit soort voorspel-
lingen af. Een nieuwe baan in maart?
Echt niet, ik ben overtuigd freelancer.
Een spannende minnaar in augustus?
Alsjeblieft zeg, ik heb net een huis
gekocht met mijn man.  

Tegen horoscopen valt veel in te
brengen. Zeker als het om de alge-
mene jaarhoroscopen in de bladen
gaat. Hoezo staat iedereen die in juni
is geboren een ‘belangrijke verschui-
ving op werkgebied’ of ‘romance’ te
wachten? Dat de stand van de sterren
informatie kan verschaffen over de
levensloop van massa’s mensen blijft
moeilijk te bevatten. Laat ik het zo
zeggen: de jaarhoroscoop 2017 van
ELLE zal niet echt van toepassing zijn
op de gemiddelde inwoner van Oost-
Aleppo. 

Dalai Lama
Nog een kritiekpunt: iets specifieker
zijn is geen overbodige luxe. Bij een
‘noodzakelijke stap in je carrière’ of
‘veelzeggende ontmoeting’, moet ik
dan denken aan een omscholing tot
neurochirurg en een meet and greet
met de Dalai Lama? Of aan een
nieuwe bureaustoel en een tienmi-
nutengesprek met de juf? 

En hoe zit het eigenlijk met het
nieuws dat de aarde zich op een an-
dere plek bevindt dan toen de astro-
logie ontstond, drieduizend jaar gele-
den? Volgens bepaalde astronomen
klopt de dierenriem niet meer en

Jaarhoroscoop Waar of niet, horoscopen oefenen altijd
aantrekkingskracht op ons uit. Vooral als ze voor heel 2017 de pieken

en dalen voorspellen. Pam van der Veen wil weten wat ervan
terechtkomt. Deel één over vijf orakels.

been’

‘Dit jaar 
breek ik mijn

Goede voornemens te over: stoppen met roken,
gezonder eten, meer bewegen. Maar wat zijn de
beste nieuwjaarsvoornemens voor mijn relatie?

B
alans in je relatie brengen: dat zou je goede
voornemen voor 2017 moeten zijn. 
Hoewel we dat graag zouden willen, gaat

het in de liefde niet vanzelf. Een relatie (ook die
met jezelf) vraagt inspanning en bewustzijn. 
Ik wens je discipline toe. Die heb je elke dag nodig
om de juiste balans in je relatie te brengen. 
De belangrijkste balans is die tussen geven en ne-
men. In veel relaties is dat evenwicht scheef. Dan
geeft de één meer dan hij of zij krijgt, en neemt de
ander meer dan hij of zij geeft. Als je daar lang mee
doorgaat, raakt op den duur minstens één van jul-
lie uitgeput. Hieronder vind je tips om je goede
voornemen in de praktijk te brengen.

Het begint met zien wat je geeft en neemt. 
Veel mensen letten niet op wat hun partner
geeft. Onnadenkend wordt het eten opgegeten
waar de ander moeite voor heeft gedaan. Er wordt
iets gemompeld van ‘lekker’, maar de kok wordt
zelden echt bedankt. Hetzelfde geldt voor het

schone bed, de schone
onderbroek. Heb jij ooit
je partner bedankt voor
het doen van de was?
Hoeveel van wat jouw
partner in huis doet en
dus aan jou geeft, gaat
aan je voorbij? En de-
gene die hard werkt en
geld binnenbrengt?
Krijgt die waardering
voor wat hij of zij met
zijn of haar arbeid ver-

schaft voor het gezin? Of wordt dat ook als vanzelf-
sprekend gezien? De eerste stap bij het verbeteren
van de balans tussen geven en nemen is écht in
ontvangst nemen wat je krijgt. Dat doe je door je
partner oprecht te bedanken.

De tweede stap: onderzoek of jij in je relatie 
jezelf voorop zet of de ander. Als de nadruk ligt
op de ander, is de discipline-oefening van dit jaar
om minstens één keer per week aandacht te geven
aan wat je zelf nodig hebt en daar om te vragen. Als
je nadruk ligt op jezelf, is jouw discipline-oefening
om minstens één keer per week iets te doen waar-
mee je jouw partner blij maakt. De derde manier
om de balans tussen geven en nemen te herstellen,
is om net een beetje meer terug te geven als je iets
aardigs van de ander hebt gekregen. En heb je iets
vervelends van de ander gekregen, een nare opmer-
king bijvoorbeeld, doe je net iets minder vervelend
terug. Je ziet af van revanche, je ziet af van je gelijk
halen. Je belast de relatie niet extra, maar kiest er
bewust voor om minder terug te geven dan je ont-
ving. Ik wens je veel discipline, liefde en geluk!

Reageren? hartenziel@persgroep.nl

Vraag het de deskundige

Breng dit jaar
balans in je relatie

Relatietherapeut 
Caroline Franssen 

beantwoordt 
lezersvragen.

CAROLINE FRANSSEN

Bedank je
partner eens
écht voor 
zijn of haar
inspanningen

moet er een extra teken komen, wat
zou betekenen dat we de verkeerde
horoscoop lezen. En als we toch aan
de fundamenten van sterren wiche-
len morrelen: wat maakt de westerse
astrologie zaligmakend? Er is ook de
Chinese, die met jaarlijkse in plaats
van maandelijkse tekens werkt. En de
oude Vedische astrologie uit India,
die zich baseert op het zogeheten si-
derische in plaats van het tropische
zodiac, en niet de aarde maar de zon
als centrum van de Melkweg neemt.
Laten we die ook niet uitvlakken. 

Oude heks
Sceptisch of niet, er gaat iets van ho-
roscopen uit. Noem het nieuwsgie-
righeid, bijgeloof of guilty pleasure:
het is moeilijk om de voorspellingen
ongezien te laten passeren. Als expe-
riment leg ik vijf versies naast elkaar
voor mijn sterrenbeeld: Leeuw. Ik
kies voor die van AD, ELLE en Happi-
nez. Ook download ik de tarothoro-
scoop van astroloog en tarotist Wil-
lem Kunst. En ik vraag een op maat
gesneden voorspelling aan bij Nina
Elshof, expert in Chinese Nine Star Ki. 

Wat meteen opvalt: 2017 wordt
geen gemakkelijk jaar. Vooral de ope-
ningskaart van de tarothoroscoop is
onheilspellend: een rood hart door-
kliefd door drie zwaarden, omgeven
door sombere regenwolken. ,,Zwaar-
den Drie geeft aan dat je verlangen, je
hartenwens, wordt doorboord door
de realiteit. De kaart ziet er vreselijk
uit, maar zegt wel iets verstandigs: je
kunt niet altijd hebben wat je wilt”,
aldus Willem Kunst. 

Happinez verwacht dat ik in 2017
bij vlagen het contact verlies met
mijn zo onuitputtelijke bron van le-
venskracht. ‘Je kunt dan iedereen uit
de put halen, behalve jezelf. Soms is
karma een oude heks met een wrat
op haar neus. Hoe hard je ook pro-
beert door die negatieve momenten
heen te breken met dansen, feesten
en eten, het onbestemde gevoel
blijft’. Dat ik dit alles maar beter ach-
terwege kan laten, adviseert de horo-
scoop gelukkig niet. De Nine Star Ki-
voorspelling daarentegen wel: ‘Het is
verstandig dit jaar terughoudend te
zijn met alcohol’. 

Wat de liefde betreft kom ik er dit
jaar achter dat ik het verkeerde pad

Wat houdt 2017 voor uw ster-

renbeeld in? Kijk op johanna-

blok.nl, astrologieblog.nl, cai-

ner.com, astrologyzone.com 

of zoek op Bernard Fitzwalter

die de jaarhoroscoop voor

ELLE maakt.
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bewandel, zegt de jaarhoroscoop van
ELLE. ‘Voelt het in februari nog alsof
een stijgende helling het lopen moei-
lijk maakt, in augustus krijg je een
duidelijk teken dat je het eind van die
weg hebt bereikt. Je moet stoppen of
zelfs omkeren’. Ik ben benieuwd.
Geef ik eindelijk de strijd op tegen
zijn rondslingerende sokken? 

Hoe dan ook: de keuze moet ik niet
bevechten. Ik lees: ‘Geef je eraan over,
dan doet de ervaring minder pijn en
zul je 2017 eindigen met meer vrij-
heid dan je voor mogelijk hield’. De
tarot is minder optimistisch. ‘Breek
met gewoontes die pijn opleveren,
zelfs als dit betekent dat je je relatie
moet ontbinden’. Dat lijkt me sterk,
om die rondslingerende sokken. Zie
ik wat over het hoofd?

Ook de Nine Star Ki-voorspelling

schat in dat mijn relatie extra aan-
dacht zal vragen en dat ik ‘mijzelf als
partner opnieuw heb uit te vinden’.
Anderzijds word ik juist geremd in
mijn ontwikkeling: iets belemmert
het reizen of vrijelijk bewegen. Iets

met een paspoort of een botbreuk,
bijvoorbeeld. Wat het ook is, ik kan er
‘flink gefrustreerd en zelfs agressief
van worden’. 

De AD-astroloog verwacht dat ik
komend jaar graag meedoe met de
buitenwereld, maar er niet aan toe-
kom omdat het thuisfront me nodig
heeft. Dat kan kloppen; mijn familie
telt drie ernstig zieken. Volgens Nine
Star Ki kan een dierbare mij dit jaar
zelfs ontvallen. Dat ziet de jaarhoro-
scoop van AD dan weer niet, al staat
er een ‘fundamentele verandering’
op stapel. ‘Je kunt letterlijk of figuur-
lijk verhuizen’. Nu woon ik pas een
paar jaar in mijn huis, en naar volle
tevredenheid, dus ik hoop op die me-
taforische variant. 

Qua werk hoef ik evenmin te reke-
nen op een probleemloos jaar, aldus

! Volgens sommige
astronomen klopt de
dierenriem niet meer,
omdat de aarde zich
op een andere plek
bevindt dan driedui-
zend jaar geleden. 
ILLUSTRATIE 

RUBEN L. OPPENHEIMER

de tarot. ELLE verwacht een ‘obsta-
kel’ en twijfels bij een project. Nine
Star Ki roemt mijn vermogen me te
laten zien, zonder bang te zijn voor
de mening van ‘het publiek’: ‘Het ele-
ment hout stelt jou in staat om crea-
tiviteit te ontplooien en daar veel lof
mee te oogsten’.

Happinez voorspelt zelfs dat ik
mijn opdrachtgevers durf te vragen
wat ik waard ben. ‘Pluto wil je laten
zien dat je mag leven in materiële
overvloed, zonder dat dit ten koste
gaat van je ziel’. Ga door, meer, meer! 

Het kan vriezen en dooien in 2017,
zoveel is duidelijk. Wat hier van te-
rechtkomt, breng ik dit jaar in kaart.
Hopelijk kom ik in december bij u te-
rug zonder scheiding, frustraties en
ander huis. Zonder levenslust, maar
met een gebroken been.

Wat de liefde betreft,
kom ik er dit jaar achter
dat ik het verkeerde
pad bewandel
—Pam van der Veen


