Beste …….,
Ik heb zoveel mogelijk uiteengezet wat je handen mij in grote lijnen vertellen. Hoe je karakter en
talenten zich ontwikkelen en wat jouw capaciteiten zijn. Of er zich mogelijkheden in je loopbaan
voordoen om van koers te wijzigen. Jouw positieve eigenschappen en jouw aandachtspunten.
Deze zijn gesplitst in Carrière, Privé en Spiritualiteit en op de volgende pagina’s benoemd in korte
zinnen.
Kort samengevat en mijn advies: Je bent van ver gekomen en hebt veel moeten overwinnen.
Vertrouw op je eigen intuïtie en bouw dit verder uit. Er komen nieuwe impulsen aan. Wees niet bang
om andere mensen toe te laten en opnieuw te leren vertrouwen. Leer weer lief te hebben. Dit geeft
je nieuwe hoop voor de toekomst, maar doe alles moet behoud van je eigen onafhankelijkheid. Mijn
advies is persoonlijk en ter eigen invulling. Hieraan kan geen verantwoording worden ontleent.

Met vriendelijke groet,
Agnes van den Bergh.
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Carrière:
Je wilt graag in iets uitblinken en doet de dingen graag op een praktische manier.
Je wilt niet over het hoofd gezien worden en gebruikt je ambities ten volle.
Je benut alles wat je aangereikt krijgt om je carrière te verbeteren.
Het is niet nodig om je qua werk op een voetstuk of op de eerste plaats te plaatsen.
Je hoeft niet zo nodig de aandacht op je te vestigen.
Je doet je werk op een dusdanige manier dat je op een heel natuurlijk manier weet uit te blinken
zonder ellenbogen werk.
Jouw toewijding in je werk is groot en houdt er van om een georganiseerde en gedisciplineerde
werkplek te hebben.
Er moet voor jou een goed evenwicht zijn tussen werk en het thuisfront.
Op je werk word je gerespecteerd omdat je altijd een balans weet te vinden in wat je eigen weg is en
hetgeen van je gevraagd wordt.
Hoe je loopbaan ook verloopt, je zal altijd trouw aan jezelf blijven en altijd je eigen weg gaan.
Je bent ook zeer loyaal naar anderen, waar je bereid bent voor op te komen.
De mensen op je werk hebben weinig tot geen invloed op jouw denken.
Je bent een onafhankelijk denkend persoon.
Je bent in staat een organisatie te leiden en zou een natuurlijk leider zijn.
Je hebt op het werk graag de touwtjes in handen.
Je gebruikt je scherpzinnigheid en je intuïtie om beter te kunnen communiceren.
Je leidinggevende kwaliteiten worden versterkt, daar je zelf ook een harde werker bent en
arbeidsmoraal bezit.
Je bent recht door zee en staat voor wie je bent.
Je bent duidelijk naar anderen en vindt het heel belangrijk dat anderen ook duidelijk naar jou zijn.
Je laat weinig ruimte voor de ander en als het moet dring jij je wil en inzichten op.
Je raakt niet snel uit je evenwicht. Dit gebeurt alleen als er onverwachts een verandering plaatsvindt.
Mensen die komen met futiliteiten en emoties zie jij als zwakte.
Op het werk stel je je altijd professioneel op.
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Je hebt niet altijd zin om je in te leven in andermans gevoelens of je hier in mee te laten slepen.
Daarvoor zitten we nu niet hier. Voor nu gaat het om de doelstelling en het resultaat.
Je manier van denken kan nog wel eens voor kritiek zorgen. Uitzonderingen daar gelaten laat dat je
tijdelijk niet onberoerd.
Probeer rekening te houden met het feit dat niet iedereen zo snel en scherp denkt als jij.
Je kan net zo makkelijk rechtlijnig denken als het moet, maar als de situatie er om vraagt denk je heel
creatief en pragmatisch.
Wees niet verbaasd als er een ommekeer komt qua werk. Dit kan een andere invulling van het
huidige werk zijn of een totaal andere werkplek.
Voor jou is het van belang en dat weet je, dat je rustig af moet wachten.
Hoe en wat er gaat gebeuren op de werkvloer, krijg je pas te horen als de beslissing al gevallen is.
Je blijft tot op hoge leeftijd geestelijk actief en als het werk niet geboden wordt, zoek je het wel op.
Je bent niet het type dat achter de geraniums gaat zitten.
Bij jou overheerst in alles de logica, hebt een sterke onderzoekingsdrang en wilt je visie graag delen.
Het kan dat er financieel iets gaat veranderen.
Als het moet zet jij alles op alles om je doel te bereiken.
Je gaat een veelbelovende beslissing nemen.
Er komt op werkgebied verbetering maar het verloopt erg langzaam.
Het bedrijft kamt met inkrimping.
Je zou graag willen dat ze op het werk wat actiever te werk gingen en vindt het nu vaak te passief.
Er is sprake van een geblokkeerde communicatie waardoor informatie ontbreekt.
Er is veel onzekerheid ontstaan en je werk kan in gevaar zijn.
Er wordt teveel een beroep gedaan op mensen met weinig tot geen ervaring.
Je krijgt met veranderingen te maken maar dit gebeurt wel uit onvrede.
Je bent een leergierig vrouw. Ga je blik meer verruimen om ook groter de kunnen denken.
Houdt meer rekening met rivaliteit. Je bent niet de enige die promotie wilt maken.
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Privé:
Je hebt liefde voor geld en bezit en gaat hier goed mee om.
Je wilt een vredige relatie, maar waar blijft die leuke spontane goedlachse man? Deze man zal er wel
rekening mee moeten houden dat de kinderen op de eerste plaats komen.
Het belangrijkste voor jou is rust in het gezin.
Er ontbreekt wat aan je woning of iets is aan vervanging toe. Wacht hier niet te lang mee om dit op
te lossen.
Je hebt een sterke loyale instelling t.o.v. familie, vrienden, werk, etc.
Je loyaliteitslijn zegt of wijst erop dat je altijd trouw blijft aan jezelf. Wat er ook gebeurt.
Je hebt enkele waardevolle vrienden en wat intense ervaringen.
Naast eten, geld en je huis zijn zekerheden voor jou van groot belang en zelfs noodzakelijk. Een
seksleven hoort daar ook bij. De kunt liefde geven en ontvangen, maar bent hier niet afhankelijk van.
Het zou fijn zijn als het er is, maar zo niet, jammer dan!
Je hebt een goed gevormde familiering. Dit zegt dat je goed contacten weet te onderhouden.
Je bent huiselijk en kan oprechte belangstelling opbrengen voor familie en vrienden.
Als het moet kun je heel goed luisteren en advies geven, maar je staat zeker ook open voor het
advies van anderen.
Je voelt of hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent in staat tot zelfgenezing.
Diplomatie en tact worden groter naarmate de jaren verstrijken.
Je hebt voldoende veerkracht en zelfvertrouwen om problemen de kop te bieden.
Je hebt te maken gehad met een ingrijpende gebeurtenis in je jeugd.
Je geniet voor nu voldoende van het leven.
Je voelt je betrokken bij mensen en je omgeving.
Op middelbare leeftijd zijn er minder problemen en hindernissen.
Je bezit extra kracht, vitaliteit en bescherming.
Je houdt van een veelzijdig leven.
Soms kan je mentaal rusteloos zijn.
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Je wilt graag zekerheden maar ook avontuur.
Als het moet zwem je tegen de stroom in.
Op latere leeftijd heb je een gezonde en evenwichtige levenshouding.
De rode kleur die over je hand loopt duidt op een gezonde bloedsomloop. Dit maakt je levendig en
opgewekt.
Je bent extravert en hebt een optimistisch kijk op het leven.
Je hebt een evenwichtige persoonlijkheid en een sterk gestel.
Je kan een doordouwen zijn en mag soms wat tactvoller reageren.
Je bent openhartig. Alles kan tegen jou gezegd worden zolang men er wel rekening mee houdt dat je
alles zeer direct en eerlijk beantwoordt.
Je kan gehaast en ongeduldig zijn.
Jouw onafhankelijke geest zegt dat je eerst iets zelf wilt ervaren en daar dan ook zelf de risico’s van
zult dragen. Jij trekt dan ook je eigen conclusies.
Je houdt niet van gekonkel en roddels.
Je hebt ruimte nodig voor jezelf en hebt er ook geen probleem mee om anderen de ruimte te geven.
Je benadert mensen op een gelijkwaardige manier.
Je hebt een muurtje om je hart gebouwd en kijkt eerst de kat ui de boom voordat je anderen dichtbij
laat komen.
Je wilt dus eerst weten wat voor vlees je in de kuip hebt voordat je je diepere gevoelens gaat delen.
Jouw onafhankelijkheid staat hoog in het vaandel. Je hebt enorm je best gedaan om aan je omgeving
te laten zien dat je het zelf allemaal wel aankunt. Dat ben je ook uit gaan stralen, maar is tevens ook
je valkuil geworden.
De kans is groot dat jij van jongs af aan al de verantwoordelijkheid voelde voor je eigen toekomst en
geluk.
Je houdt niet van onzin en zal je niet snel druk over iets maken.
Je bent zeker niet nerveus aangelegd en bezit een sterke vorm van zelfbeheersing.
Je houdt er niet van om dingen uit te stellen en gaat het liefst doelbewust en voortvarend te werk.
Je bezit veel strijdlust.
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Je denkt, reageert en handelt spontaan. Dat wil niet zeggen dat alles even bedachtzaam en/of
kritisch onder de loep is genomen, maar het impulsieve reageren geeft een spontaan tintje aan je
leven.
Je staat open voor de indrukken van buitenaf.
Je bezit een normale gevoeligheid en ontvankelijkheid.
Je kan tegen een stootje omdat je realistisch in het leven staat.
Je hebt sterke zenuwen en kan je gevoel goed verbergen.
Je mag wel wat meer gebruik maken van je intuïtieve gevoelens.
Tussen je 45e en 50e levensjaar heb je een andere levenskoers gezocht en gevonden. De spanning die
jij nodig had was er uit en je begon vast te lopen in je gevoelsleven. Je durfde het aan om een hele
andere koers te varen in je leven. De consequenties hiervoor kon je niet voorzien maar durfde het
wel aan. Jij nam de regie gewoon weer in eigen hand en begon een leven dat je geheel naar eigen
inzicht ging invullen! Dit pakte ook nog eens bijzonder goed uit.
Nu zijn we een aantal jaren verder en krijg je het gevoel, of is het weer tijd voor iets anders. Je wilt je
horizon verbreden en zoekt een toevoeging of verrijking wat jou ruim voldoening geeft.
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Spiritualiteit:
Er zit veel spirituele en materiele harmonie tussen de drie universele kwaliteiten:
- Het denken
- Het voelen
- Het willen
Je bevindt je in een groeiproces. Alles duidt er op dat je met deze universele kwaliteiten in balans
bent.
Op dit moment neemt het spirituele een grote plaats in je dagelijks leven in. Het is zeker niet de
grootste maar wel een belangrijke schakel geworden in jouw ‘denken’ en ‘doen’.
Er speelt zich momenteel meer af op het spirituele dan op het materiele gebied.
Je bent bezig om geestelijk rijker te worden, maar laat onvoldoende zien dat je innerlijk bijna in
balans bent. Laat maar meer van jezelf zien.
Je laat je nog teveel belemmeren door invloeden van buitenaf. Deze belemmeringen laten het nog
niet toe je innerlijke harmonie te vinden.
Het is voor jou heel belangrijk om de juiste balans te vinden zodat jij je kwaliteiten van voelen,
denken en willen verder kan ontwikkelen.
Er is een onderbewuste of innerlijke wilskracht om gevoelens of bewogenheid in de ander te
herkennen. Deze gevoelens zijn altijd origineel en primair omdat ze bij jou uit je onderbewuste voort
komen. Dit kan niet aangeleerd worden. Deze wilskracht stelt jou in staat om vanuit je zelf je weg of
doel te vinden.
Je hoeft niets te overwinnen maar alleen maar gehoor te geven aan jouw innerlijke motivatie om
datgene te volbrengen wat je onbewust wilt.
Je bent zoekende naar jouw spirituele talent. In deze zoektocht moet niemand jou proberen te
betuttelen of vertellen hoe en wat je moet doen.
Je vindt het nu nog lastig om onderscheid te maken tussen gevoel en verstand.
Je gaat op een natuurlijke manier de spirituele wereld ontdekken.
Je inzichten m.b.t. de ongeziene wereld neemt doe. Je leert hier ook mee te gaan werken, maar mag
dit niet overhaasten.
Ga niet vruchteloos lopen piekeren over werk, privé of inzichten. Leer doseren, dan weet je jouw
sterke eigenschappen nog beter te gebruiken.
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