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Terugkijken en vooruitblikken

Ieder jaar staat bij de vijf elementen een bepaald element centraal. Er zijn vijf
elementen maar er zijn negen element uitvoeringen (3x aarde, 2x hout en 2x
metaal en 1x vuur en 1x water) ofwel persoonstypes. Dat betekent ook dat er
negen verschillende energiejaren zijn. Wanneer een bepaald element in het
midden van de Ba Gua, het magisch basis vierkant, staat, dan is dat het
element waarvan de energie sterk van invloed is op dat (Chinese) jaar. Want
ieder jaar verschuiven de elementen van positie. En vanwege de invloed van de
zon en de maan, begint ieder jaar volgens de Chinese kalender op een datum
tussen 20 januari en 20 februari. Het is dus van belang om daar rekening mee
te houden en niet zoals wij hier in het Westen gewend zijn, te denken aan een
jaar van 1 januari t/m 31 december.
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Met het wisselen van alle posities betekent het dat we dit afgelopen jaar
allemaal op ons eigen honk zaten. Ieder element kwam in zijn eigen huis
terecht. Na negen jaar onder invloed gestaan te hebben van andere energieën
dan je eigen energie, kreeg je afgelopen jaar dus weer te maken met je eigen
energie. Enerzijds vertrouwd maar anderzijds heb je de afgelopen negen jaar
natuurlijk niet stil gezeten en nam je de invloeden van de andere elementen
mee naar je thuis basis. 

Afhankelijk van je element en de daarbij behorende energie kan 2022 een
interessant jaar geweest zijn. Want bij aarde 5 draait het vooral om
tegenstellingen. Enerzijds leidinggevend, anderzijds passief en gelaten. 
Aarde 5 wil graag de regie in handen hebben maar anderzijds houdt het graag
dingen bij het oude en dat kan zorgen voor problemen. 

Wanneer je fundament goed was, resulteert dat vaak in een soepel jaar. Heb je
echter niet dat sterke fundament dan kan een aarde 5 jaar de boel wel eens
behoorlijk op zijn kop zetten. Met de bedoeling dat je werkt aan het verstevigen
van dat fundament of het zoeken naar een nieuw fundament. Aarde 5 kan voor
een aardverschuiving zorgen.

Afgelopen jaar (van 1 februari 2022 tot 22 januari 2023) stonden we onder
invloed van aarde 5 omdat dat element in het midden van de Ba Gua stond en
met zijn energie het jaar domineerde. Dus alle kindjes die in dat Chinese jaar
geboren werden, zijn aarde 5 kindjes. Vanaf 22 januari 2023 hebben we te
maken met de energie van hout 4. Deze transitie begint vaak al eind van het jaar
daarvoor voelbaar te worden. 
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Het nieuwe jaar 2023 zal vanaf 22 januari de energie van Hout 4 dragen die
dan de middelste positie van de Ba Gua (de centrale plek van Aarde 5) dan
inneemt. Hout 4 staat voor groei en ontwikkeling en met name vernieuwing.
Hout 4 werkt graag samen dus dit zal op een socialer vlak gaan plaatsvinden.

Wel zullen we nog wat last ondervinden van een overheid die probeert de
macht in handen te houden. Het zal interessant zijn om te zien hoe Hout 4 dit
gaat realiseren. Maar Hout 4 is inventief en zal proberen zijn wortels goed te
planten.

Het zal vooral draaien om verbinding dit jaar. De afgelopen drie jaar zijn er
veel dingen uit elkaar getrokken en kwamen mensen soms lijnrecht tegenover
elkaar te staan. Het wordt zaak om de verbinding met elkaar en met de
realiteit opnieuw te maken. Kun je accepteren dat anderen andere keuzes
maken dan jij? Kun jij de verbinding behouden en toch je eigen grenzen
bewaken? Leven in harmonie en met respect.
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Groei en vernieuwing staan centraal. Letterlijk! Maar wel in het huis,
en dus onder invloed, van Aarde 5. Dat betekent dat het gebruikelijke
gevaar (groeien naar alle kanten en niet alleen naar boven) wat meer
wordt beperkt. Aarde 5 biedt een goede bodem tot zorgvuldige groei.

Het kan voor een Hout 4 zelf wel aanvoelen alsof er veel van hem
gevraagd wordt en dat kan soms leiden tot lastige keuzes. Iets waar
Aarde 5 nooit goed in is en waar Hout 4 nu deze energie van kan
overnemen. Wees daar alert op!

Zowel Aarde 5 als Hout 4 zijn behulpzaam en werken graag aan
andermans geluk en harmonie. Vergeet jezelf niet. Wanneer je
fundament goed is, prima en anders kan dit een jaar zijn waarin alles
op zijn kop lijkt te staan en je het gevoel kunt hebben overvraagd te
worden. En dat kan leiden tot passiviteit.

Hout 4 in het huis van Aarde 5 (schommeling)
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Aarde 5 in het huis van Metaal 6 (voorspoed)

Aarde 5 komt in het huis van regels en structuur en dat kan het
enerzijds goed gebruiken maar anderzijds is Aarde 5 gewend om
gewoon maar iets te gaan doen zonder vooraf opgezet plan (Pippi
Langkous). Dus als een Aarde 5 slim is, gaat hij iets gestructureerder
te werk dit jaar en maakt hij dus gebruik van de energie van metaal 6.
Dat zal hem geen windeieren leggen. 

In het algemeen is dit een jaar van oogsten als je daarvoor goed
gezaaid hebt. 

Metaal 6 is nogal direct in zijn benadering en aarde 5 kan dat ook
hebben dus wees op je hoede dat je nadenkt hoe je eventuele kritiek
brengt (dubbele directe lading).
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Metaal 6 in het huis van Metaal 7 (viering)

Metaal 6 mensen zullen over het algemeen geen schokkende
verandering ervaren omdat ze nog steeds in de energie van Metaal
blijven. Echter is het wel zo dat Metaal 7 een meer kindse energie met
zich meebrengt dus een Metaal 6 kan ineens wat meer uit de band
springen dan gebruikelijk. Metaal 6 is gewend zich aan de regels te
houden terwijl Metaal 7 dat wel eens naast zich neer kan leggen als
hij/zij denkt dat het zo leuker is. 

Het kan ook zijn dat Metaal 6 onder invloed van deze energie ineens
een out of the box oplossing voor iets bedenkt in plaats van waar
hij/zij standaard voor zou kiezen. Over het algemeen een relaxed jaar.
Bedenk wel dat je iets voorzichtiger met je geld om moet gaan want
metaal 7 is wat zorgelozer daarin dan metaal 6.
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Metaal 7 komt dit jaar terecht in het huis van Aarde 8. Dat zal even wennen
zijn want Metaal 7 is speels en houdt van vieren en Aarde 8 is serieus en
vooral alles goed overdenkend. 
Bij Aarde 8 denken we vooral aan kennis en het vergaren van wijsheid. Het is
van belang voor Metaal 7 om hiervan gebruik te maken omdat het je
verdieping zal brengen van je interne wijsheid. 

Metaal 7 in het huis van Aarde 8 (stilte)

Wees niet verbaasd als het soms langer duurt voordat je een ei legt dan
normaal. Dat is de herhalende overdenking van Aarde 8 (lemniscaat). Het is
vaak een jaar van beschouwing voordat je in het jaar erna in het huis van Vuur
9 (transformatie) terecht komt.
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Aarde 8 komt ineens in de belangstelling en in het licht te staan en daar moet
hij/zij wel even aan wennen. Met alle kennis die Aarde 8 in zich heeft, kunnen
er zaken naar boven komen die eerder verborgen bleven. Dit kan op kleine of
grote schaal voor veranderingen zorgen. Vuur 9 is immer het huis van
transformatie maar ook van succes. 

Aarde 8 in het huis van Vuur 9 (roem)

Aarde 8 kan dit jaar wellicht iets sneller schakelen dan normaal dankzij de
passionele kracht van vuur 9. Zij doen iets met passie of ze doen het liever
niet. Het is handig om hier gebruik van te maken dit jaar zodat je dingen
sneller doet dan normaal. Vuur 9 staat voor actie en niet voor eindeloos
overdenken.
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Je kunt het wel raden want Water en Vuur samen is een pittige combinatie.
Vuur 9 gaat nogal ongedwongen zijn/haar weg en Water 1 laat zich juist
leiden door de omstandigheden en beweegt �exibel mee. 

Vuur 9 in het huis van Water 1 (planning)

Het kan voor Vuur 9 wat oncomfortabel aanvoelen omdat Vuur 9 normaal van
zijn hart geen moordkuil maakt terwijl Water juist alles onder de oppervlakte
houdt. 

Maak gebruik van dit jaar van contemplatie. Dat kan betekenen dat het ego
iets minder ruimte krijgt of moet krijgen. Het gaat om zelfbespiegeling en het
uitstippelen van je toekomst. Vaak is het nodig om eerst goed te onderzoeken
waar je naar toe wilt zonder meteen in de actie te schieten.
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Water 1 zal wat moeite hebben met de vaste energie van Aarde 2. Water 1
voelt over het algemeen goed aan wat er bij een ander speelt (intern) maar
Aarde 2 is juist van het verzorgen van de ander (actiegericht). 

Water 1 in het huis van Aarde 2 (ontkieming)

Aarde 2 is het sociale element terwijl Water 1 zichzelf graag beschermt door
zich terug te trekken. Leer in dit huis om meer naar buiten te treden, sociaal
bezig te zijn zonder dat je, zoals bijvoorbeeld vuur, de hoofdrol opeist. 

Voor de Water 1 mensen kan het zijn dat de relatie met je moeder een rol
gaat spelen. 

Het is over het algemeen een jaar waarin je projecten voltooit en opruimt.
Zorg goed voor jezelf want anders ligt ziekte snel op de loer.
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Dit jaar woont Aarde 2 in het huis van Hout 3. Aarde 2 is behoudend terwijl
Hout 3 juist voortvarend te werk gaat en nieuwsgierig is naar wat er gaat
komen. Je wordt dus uitgedaagd om de veiligheid los te laten en stappen te
zetten. Sterker nog om eens vooraan te lopen en je nek uit te steken. Een
mooi jaar om nieuwe projecten op te zetten. 

Aarde 2 in het huis van Hout 3 (ontluiking)

De normaal gesproken niet snel uit zijn slof schietende aarde 2 kan ineens
bomvol frustratie zitten en dat ook uiten. Ook wel eens goed. Maak gebruik
van de inventiviteit van hout 3 en ervaar hoe je dat bevalt. 

Aarde 2 is vaker van het ondersteunen dan van het zelf bedenken. Of wel
bedenken maar dan niet uitvoeren omdat dat spannend is en je dat liever doet
als je weet wat je te wachten staat.



Hout 4 jaar 2023

www.eenkijkjeinjezelf.nl

Hout 4 is bij uitstek het element van groei en zoekt daarbij altijd de juiste
richting. Daar waar Hout 3 nogal eens onstuimig te werk kan gaan is de
energie van Hout 4 juist bedachtzamer. 

Hout 3 in het huis van Hout 4 (snelle groei)

Hout 3 is eigenzinnig terwijl Hout 4 meer rekening houdt met anderen. Dit kan
voor Hout 3 wel een beetje lastig zijn want dan worden ze ongeduldig maar
wanneer ze er gebruik van maken zullen ze merken dat het positief kan
werken door iets bedachtzamer te werk te gaan. 

Over het algemeen een veilig huis voor Hout 3. Het gaat om het uitbouwen
van je projecten en plannen. Ze moeten meer body krijgen. Dan hebben ze
meer overlevingskans.


