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De ~iid da~ alles vcnzelf ging ligl In 1995 achier ie, Je
ZJ I er weer energie en vech'lusl in rnoelen gooien,
k-eeft, Er z:ullen geregeld onrusl gevoelens de kcp op sle
ken, Je 'Ii nd je lever, vasigeroesl en je hoop- op 9 roolse
gebeupen issen Je hebl 1051 von cfgun,1 ncar mensen mel
durl en je droo'lll groag von een beler leven, Tach zal
he! je riel oon werk en conloclen onlbreken, pos ec:h!er
Vie op me! geld, Racdpleeg oesnoods een deskund iso
voor je eell beslissing neem over "de cenlen',

Een en 01 spollnirg voor jou in 1995, I(f.euw, Je onlvorgl
veelliefde 'TIoor 0:18s slool onder spanning dil jaor, Een
aonlol mensen probeerl ie behoor'ijk dwors Ie zil'en en je
zull noar ze mcelen luisleren, Bewoak je priveleven en
b!ijl oak mel je fysieke konlen bezig, Verlrouw finoncieel
niel leveel op onderen, :Vlensen bO'rYIoeien zich 9r009
mel je moor ji' heb1lijd voor iezelf nodig, dO'T1ineee meor
ge,voon door zoals je gewend wes,
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Pas goed 8p 'n 1995, rr,oogdl Hel wordi besiisl een
'lloeilijk iacr W'JC.lI'n 01 je principes zullen wonkeler In je
welk zol dar gQed uilpakken Prive zal je meer moeile
1ebben nel je plolselirge IWijfels, Je kriliek op anderen
word, milder maar je voell je door ondonks de woord
-ing d'e je krijgl niel echllekker bij, Hel word ie ollemool
Ie zweverig er je vonzelfsprekende zokelijkheid lijdl er·
onde'. Pas mel deze welenschop vooro I deze zome' op
VO<'lI een oon'rekkelijk financieel oanbod, zeg niet Ie s~el
io. moor necm je lijd.
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Eer, verrosserrd joc r, wee~JsGh(lal, Je benr i1 vorrn in
1995, Je benl norrraol vlug vcr ~ begri p en gewoordeerd
maar kO'llen:::lloor ~ies je n"eer voor jeze:f, Je werkl aor"
nieu"ve COo1lOClvormen e1 zil vol mel p'annen, Je ere'
olivileil wordl bevesl:gd lTaor er kOTl1 we'nig '''<'In 00 ce
roils, Dol rem! ie echler niel, hel e~ige (j(ll je ech' dwors
zol zitten is ie cend'lie In ge'd zaken mOel je pogen on
ofhankelijk Ie blijven, genielliever van 1elleven dan cal
je je vrijheid riskeert
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1995 word' een v8rvolg 0,0 hel ofgelopen joor, bes' ,ore
nig cus. Je leven slobiJiseert zich en de negativileil slijl uil
je leven Pas echler wei op 'Iocr kleine re.leljes, 1001 je
niel rr,eeslepen in zinloz,,; ruzies en beheers je eens een
'keer. PUI jezEd !liel uil en .spacr ere'Die voer Ihui~ Sioor
je n;el blird up je we·k. '8 word er dil joor nomelijk r.ie;
ohjd even geed ir. begrepen finoncieel g-oot hel je loch
wei voor de '...vind 01 zol je er we'()ig jon o'-/er~ouden
mer die galen ir je ha1

Grole omzwocien, eincelijK lereg 100r jezdf, 1995
wordl hel jcor waorin er eindelijk nO(H je geluislerd zol
worden, ooogschu'ler, vVols echler ee'1S een keer niel
ever alles en ie:::lereen heen rr,ao' slel ie open voor ande
re meningen, Hcu veoral je humor vas' ell moak 'e verder
los von-I'jdro'lende priv<€: problemen. Bezin je eens op je
werk er, mook ever-olueel een r'ieu\-ve Slorl, dwf de slop re
moken nOOl eell nieuwe boan of siudie oak olli;kt geld
hel probeern dit'acr.
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