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Welcome god(dess),
Als je al langer lid bent dan zul je merken dat deze guide iets anders is 
dan je normaal gewend bent. We hebben deze maand te maken met 

een zonsverduistering en een maansverduistering. Hello eclipse season! 
Dat betekent ook dat we ons deze maand niet focussen op manifesteren 

en in deze guide leg ik je uit waarom. Alles over de verduisteringen in 
deze guide.

Ik ben super dankbaar voor onze community, de kennis die ik met jullie 
mag delen maar ook de kennis die we met elkaar delen in de Discord.

 
Vergeet @astrogoddessmembership niet te volgen op Instagram en lid 
te worden van de besloten Facebookgroep. Hier is een uitnodigingslink 
voor de Discord chat waar we onze ervaringen delen en tips uitwisselen:

https://discord.gg/AVQM5wXFqJ

Liefs, Josie

Hi Goddess



Hi Goddess

   Juni      

guide



Juni astro forecast

De planeet van de liefde verplaatst zich 
van luchtige tweelingen naar waterteken 
kreeft. Behoefte aan stabiliteit, veiligheid 
en emotionele verbinding kan nu verster-
kt worden. Je kunt in je relaties meer toe 
zijn aan duidelijkheid en vastigheid. Schrijf 
op wat je voelt, ga naar het strand en neem 

een duik. Connect met het water.

De start van de zomer begint officieel met 
de zon in kreeft. Met deze energie kun je 
veel meer gaan voelen. Dit betekent dat je 

de behoefte kunt hebben om je meer 
terug te trekken en je weer opnieuw over 
te geven. Zoek een goede balans hierin om 

je niet overweldigd te voelen.

Op 26 mei is er een maansverduistering in 
het vurige teken boogschutter. Wat dat 

betekent voor jou persoonlijk kun je terug 
lezen in deze guide. Over het algemeen is de 
energie van een maansverduistering sterker 

aanwezig dan die van een ‘gewone’ volle 
maan. Verandering is onvermijdelijk.

Roar. Van kreeft naar leeuw. Waar neem je 
de leiding? Het huis waar Mars in leeuw 

bij jou in valt krijgt wat meer vurige ener-
gie. Waar mag jij de touwtjes in handen 

nemen? Met Mars in leeuw krijg je zin om 
te ondernemen, om dingen groot aan te 
pakken en om te shinen. Dit is je kans om 
een groot gebaar te maken. Dit sluit mooi 

aan op de zonsverduistering: show up.
Mercurius, de planeet van communicatie, 
loopt vanaf 29 mei Retrograde in het tek-

en van tweelingen. Dit betekent dat je ver-
traging, error en chaos kunt verwachten 

op het gebied van communicatie. Blijf op 
je hoede, check dingen dubbel en let op 
hoe je een boodschap brengt. Stay calm!

Ieder eind is een nieuw begin en vice 
versa. Deze ‘nieuwe’ maan in tweelingen 
is het eind van de eclips maar een start 
van iets nieuws. De zonsverduistering in 
tweelingen geeft aan dat je jezelf meer 
mag laten zien. Hoe? Je leest het straks.

Venus in leeuw zorgt nu weer voor wat 
meer vuur. Zin om gezien te worden en 
dingen te ondernemen worden verster-
kt. Gun jezelf iets moois. Kleed je leuk 

aan. Plan iets met vrienden. Geniet deze 
zomer en leef meer in het ‘nu’. Niet in het 

verleden.

2 juni
Venus > kreeft

21 juni
Zon > kreeft

26 mei
Maansverduistering in boogschutter

11 juni
Mars > leeuw

29 mei
Mercurius Retrograde

10 juni
Zonsverduistering in tweelingen

27 juni
Venus > leeuw



Hoe overleef ik de eclips?



We hebben een interessante maand, dat is zeker. 
Een maansverduistering in het vurige teken 
boogschutter, een zonsverduistering in luchtige 
tweelingen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Iedere maand hebben we te maken met de fasen van de maan: de duisternis van 
de nieuwe maan en natuurlijk de levendige verlichting van de volle maan. Maar 
af en toe creëert de baan van de maan een uitlijning met de zon, waardoor een 
krachtige maansverduistering ontstaat die bekend staat als een eclips. 

Wat is een eclips?

Verduisteringen (zon en maan) zijn kosmische gebeurtenissen die de 
maanknooppunten (ook wel: North Node en South Node) activeren. Simpel 
gezegd, de maan beweegt over een elliptische trainer die constant rond de 
dierenriem draait. De hoogste en laagste punten van deze baan komen overeen 
met de maanknopen. De North Node en South Node symboliseren onze 
comfortzone en ons levenspad. Daarom hebben de verduisteringen veel te 
maken met onze toekomst, ons lotsbestemming.

Wat is dan het verschil tussen en zon en een maans-
verduistering?

Er zijn twee soorten verduisteringen: zonne- en maansverduisteringen. 
Zonsverduisteringen vinden plaats tijdens de nieuwe maan wanneer de zon en 
de maan zich in exact dezelfde mate binnen hetzelfde sterrenbeeld bevinden. 
Maansverduisteringen vinden plaats tijdens de volle maan. Maar in tegenstelling 
tot een normale volle maan die de verlichting van de zon weerkaatst, straalt de 
maan tijdens een maansverduistering de schaduw van de aarde uit.

Eclips seizoen



Eclips seizoen

Wat kun je voelen tijdens een eclips?

Verduisteringen worden vaak als dramatisch, heftig en intens omschreven. 
De energie kan sterk gevoeld worden en speelt astrologisch gezien ook een 
belangrijke rol in onze toekomst. De energie zorgt er voor dat deuren dicht 
geslagen worden en dat dingen tot een eind komen. Als jij er niet zelf voor 

zorgt, dan doet de eclips dat wel. Daarom is het belangrijk dat we rustig 
blijven, observeren en notities maken.

Waarom is het geen goede tijd om te manifesteren?

Ik moet je helaas teleurstellen, tijdens het eclips seizoen is het geen goed 
idee om te manifesteren. Natuurlijk kun je je affirmaties oplezen, een kaarsje 
branden en journalen (de journal pagina’s voor dit seizoen zijn verdubbeld 

om je er zo goed mogelijk doorheen te helpen), maar we raden je af om 
speciale rituelen uit te voeren. De energie van een eclips is intens en is het 

een goed idee om je rituelen even uit te stellen. 

Wat kun je dan wel doen tijdens dit seizoen?

Het is belangrijk om bewust te zijn van de energie. Een eclips is hier om 
dingen te versnellen. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat bepaalde vriend-
schappen ineens wegvallen of dat je ineens sterk de behoefte krijgt om je 

baan op te zeggen. Er kunnen plotseling nieuwe dingen op je pad komen en 
het kan moeilijk zijn om deze veranderingen zo snel te bevatten. 

Daarom is het juist zo belangrijk om tijdens dit seizoen open te staan voor 
verandering, flexibel te blijven, duidelijk te zijn en je waarnemingen op te 

schrijven. Omdat het niet handig is om nieuwe dingen in het leven te roep-
en door middel van manifesteren hebben we in deze guide een printable 

‘eclips journal’ gemaakt. We hebben deze maand ook te maken met 
Mercurius Retrograde dus het is sowieso een goed plan om wat meer naar 

binnen te keren. 

Eclips seizoen



Eclipse 
Eclips seizoen wordt ervaren als:

- transformatief

- intens

- krachtig

- vermoeiend



Eclips seizoen do’s & don’t

Kristallen voor deze eclips:

Do’s:

- yoga, meditatie, wandelen, slapen (beweging en rust).
- kunst maken, schilderen, schrijven (creëren).
- reflecteren, journalen, luisteren, breathwork, koken (self-care).
- leren, lezen, onderzoeken, ontdekken (nieuwe kennis opdoen).

Don’ts:

- ‘heftige’ manifestatie rituelen uitvoeren.
- confrontatie opzoeken.
- teveel ondernemen, leer juist te ontvangen en te luisteren
- kristallen opladen. De energie is heftig en intens en dus is het geen 
goed idee om je kristallen met deze hyperactieve energie op te laden.

Pyriet: Pyriet is een mooie steen 
tijdens deze heftige periode voor 
meer grounding. Pyriet heeft een 

aardende werking en kan je helpen 
bij het vinden van meer balans.

Bergkristal: een goede kristal voor 
wanneer je dingen extra helder wil 
zien. Je kan door het dragen van 

deze kristal alert blijven en dit helpt 
je te focussen tijdens meditaties en 

journalen.



Maansverduistering in boogschutter

Maansverduistering in boogschutter



“De nieuwe maan is een perfecte tijd om mooie 
nieuwe dingen te manifesteren. Er is ruimte voor 
nieuwe energie, nieuwe gedachtes en nieuwe magie.”

11 februari staat de nieuwe maan in het teken van waterman. Waterman staat 
bekend om haar rebelsheid, originaliteit en vriendelijkheid. Met een nieuwe 
maan in dit teken kun je dus ook de behoefte voelen aan deze dingen. Het is een 
fijne luchtige (luchtteken) maan om na te denken over hoe je dingen zou kunnen 
vernieuwen en zou kunnen verbeteren. Een goede tijd om een brainstormsessie 
met jezelf te houden. De plannen die je maakte tijdens de nieuwe maan in steen-
bok, hoe gaan die plannen? Waar kun je misschien nog wat unieker zijn?

Zowel de zon als de maan staan nu in waterman en dus kun nadenken over 
waar je meer mag opvallen. Waterman is excentriek, opvallend, uniek. Op welk 
gebied zou jij dit meer willen of kunnen omarmen? We zijn nu eenmaal op deze 
wereld om onze originele boodschap of gaven te delen. Onder deze nieuwe 
maan zijn we in staat oude patronen te doorbreken en dingen in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Nieuwe maan in vissen

Voordat we dit ritueel voor de nieuwe maan gaan beginnen,  
raad ik je aan om tijd te nemen voor de volgende vragen en deze op  
te schrijven:

- Waar of hoe zou ik mezelf origineler willen uiten? 

- Welke talenten die je hebt zou je meer met de wereld kunnen delen?

- Waarover ben je misschien iets te onzeker?

“Maansverduisteringen vinden plaats tijdens de vol-
le maan. Maar in tegenstelling tot een normale volle 
maan die de verlichting van de zon weerkaatst, straalt 
de maan tijdens een maansverduistering de schaduw 
van de aarde uit. ”

De maansverduistering op 26 mei (om 13:13) valt in het vurige teken van 
boogschutter. Een maansverduistering is dus een volle maan, maar nog intenser. 
Volle manen worden over het algemeen al als heftig en intens omschreven. De 
energie voelt als een spanning. Dit komt omdat de zon en de maan tegenover 
elkaar staan en dit dus ook een energetische spanning veroorzaakt.

Wat kun je verwachten van deze volle maan in boogschutter? Verwacht veran-
dering en probeer flexibel te blijven. Change can be a good thing. Blijf dus ook 
kalm, hoewel deze volle maan spanning kan opleveren kan het ook veel goede 
dingen brengen. Denk aan die keer dat je ex het uitmaakte. Op dat moment 
ben je gebroken en voel je je verloren maar uiteindelijk begin je te zien dat het 
eigenlijk maar beter was. Een maansverduistering is eigenlijk een beetje als een 
break-up. Waar we normaal gesproken rituelen uitvoeren om beter los te laten 
en zelf het werk doen, doet deze keer de maan dit voor je. Je hoeft dus niets te 
doen: just surrender. 

Deze volle maan in boogschutter brengt geloofsovertuigingen naar voren. Je 
kunt ineens een nieuw inzicht krijgen. Het draait om bewustwording en hoe je 
bewust wordt gemaakt van bepaalde denkwijze, is natuurlijk een verassing. Blijf 
open voor een nieuw perspectief. Boogschutter wil vooruit en niet blijven 
hangen, verwacht dus vooruitgang ook als het eerst niet zo lijkt.

Maansverduistering in boogschutter

Thema’s van deze maansverduistering:

- innerlijke transformatie
- duidelijke communicatie

- vooruitgang
- geloofsovertuingen
- loslaten en luisteren



Zonsverduistering in tweelingen



“De nieuwe maan is een perfecte tijd om mooie 
nieuwe dingen te manifesteren. Er is ruimte voor 
nieuwe energie, nieuwe gedachtes en nieuwe magie.”

11 februari staat de nieuwe maan in het teken van waterman. Waterman staat 
bekend om haar rebelsheid, originaliteit en vriendelijkheid. Met een nieuwe 
maan in dit teken kun je dus ook de behoefte voelen aan deze dingen. Het is een 
fijne luchtige (luchtteken) maan om na te denken over hoe je dingen zou kunnen 
vernieuwen en zou kunnen verbeteren. Een goede tijd om een brainstormsessie 
met jezelf te houden. De plannen die je maakte tijdens de nieuwe maan in steen-
bok, hoe gaan die plannen? Waar kun je misschien nog wat unieker zijn?

Zowel de zon als de maan staan nu in waterman en dus kun nadenken over 
waar je meer mag opvallen. Waterman is excentriek, opvallend, uniek. Op welk 
gebied zou jij dit meer willen of kunnen omarmen? We zijn nu eenmaal op deze 
wereld om onze originele boodschap of gaven te delen. Onder deze nieuwe 
maan zijn we in staat oude patronen te doorbreken en dingen in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Nieuwe maan in vissen

Voordat we dit ritueel voor de nieuwe maan gaan beginnen,  
raad ik je aan om tijd te nemen voor de volgende vragen en deze op  
te schrijven:

- Waar of hoe zou ik mezelf origineler willen uiten? 

- Welke talenten die je hebt zou je meer met de wereld kunnen delen?

- Waarover ben je misschien iets te onzeker?

“Zonsverduisteringen vinden plaats tijdens de nieuwe maan 
wanneer de zon en de maan zich in exact dezelfde mate 
binnen hetzelfde sterrenbeeld bevinden.  ”

Tegenover iedere volle maan staat een nieuwe maan in het tegenovergestelde 
teken. Bij boogschutter is dat dan natuurlijk het luchtige sterrenbeeld
 tweelingen. Verduisteringen gaan over het beëindigen van dingen maar ook 
over het opnieuw starten van zaken. Eclips seizoen is een soort reset, een 
onvermijdelijke transformatie.  Je kunt eclips seizoen zien als een ommekeer. 
De zonsverduistering in tweelingen kun je een shift voelen. Vooral als je veel 
tweelingen of boogschutter energie in je geboortehoroscoop hebt (maar daar 
kom ik later in deze guide op terug).

Deze veranderingen hebben alles te maken met communicatie en dit kan op 
veel verschillende manieren jou leven beïnvloeden. De manier waarop je denkt, 
spreekt, communiceer, omgaat met social media, je relaties, je vriendschappen. 
Tijdens eclips seizoen komen bepaalde dingen naar het licht en worden
bepaalde dingen duidelijk(er). Nu kun je zelf kiezen wat je met deze verandering 
doet en hoe je hier mee om gaat is ook aan jou.

De North Node en South Node die tijdens eclips seizoen een rol spelen, geven 
ook aan dat je uit je comfortzone moet stappen om uiteindelijk je levenspad te 
bewandelen. Verandering is eng en uitdagend, maar vaak brengt het juist geluk 
en voldoening. 

Zonsverduistering in tweelingen

Thema’s van deze zonsverduistering:

- Progressie
- Doorzettingsvermogen

- Communicatie
- Eerlijkheid



Maan VS Zonsverduistering

Een maansverduistering staat in het teken van loslaten.
Zo kunnen dingen abrupt eindigen,  

 
Een zonsverduistering staat in het teken van nieuwe kansen.

Wellicht krijg je plotseling goed nieuws.

Het verschil zit hem dus in het eindigen en starten. Een eclips seizoen heeft 
het beste met je voor. Het is je lot, your destiny. Ook als dingen even niet zo 

leuk lijken, blijf vertrouwen houden. Misschien voel je je super 
oncomfortabel maar merk je later dat dit je juist groei brengt.



“De nieuwe maan is een perfecte tijd om mooie 
nieuwe dingen te manifesteren. Er is ruimte voor 
nieuwe energie, nieuwe gedachtes en nieuwe magie.”

11 februari staat de nieuwe maan in het teken van waterman. Waterman staat 
bekend om haar rebelsheid, originaliteit en vriendelijkheid. Met een nieuwe 
maan in dit teken kun je dus ook de behoefte voelen aan deze dingen. Het is een 
fijne luchtige (luchtteken) maan om na te denken over hoe je dingen zou kunnen 
vernieuwen en zou kunnen verbeteren. Een goede tijd om een brainstormsessie 
met jezelf te houden. De plannen die je maakte tijdens de nieuwe maan in steen-
bok, hoe gaan die plannen? Waar kun je misschien nog wat unieker zijn?

Zowel de zon als de maan staan nu in waterman en dus kun nadenken over 
waar je meer mag opvallen. Waterman is excentriek, opvallend, uniek. Op welk 
gebied zou jij dit meer willen of kunnen omarmen? We zijn nu eenmaal op deze 
wereld om onze originele boodschap of gaven te delen. Onder deze nieuwe 
maan zijn we in staat oude patronen te doorbreken en dingen in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Nieuwe maan in vissen

Iedereen voelt de energie van deze eclips. Maar vooral mensen met veel 
boogschutter en tweelingen energie in hun geboortehoroscoop. Ook als je 
geen planeten in tweelingen of boogschutter hebt staan kun je kijken in welke 
huizen deze tekens vallen. Dit kun je doen door je geboortehoroscoop te 
calculeren via https://horoscopes.astro-seek.com/transit-chart-planetary-tran-
sits. Vul hierbij de juiste tijd voor de transit in: 26 mei 13:13 (Nederland). Je kunt 
tweelingen en boogschutter herkennen aan de volgende symbolen:

Als je goed kijkt zie je hierboven dus dat in deze geboortehoroscoop de 
maansverduistering plaatsvindt in het vierde en tiende huis. Tweelingen staat in 
het vierde huis en boogschutter in het tiende huis. Dit betekent dat de 
onderwerpen van dit huis een belangrijke rol spelen tijdens deze eclips 
ongeacht of je hier wel of geen planeten hebt staan. De oranje symbolen aan de 
buitenkant zijn de transits. Zo zie je de zon in tweelingen en de maan in 
boogschutter.

Hoe beïnvloedt de eclips mij?

tweelingen

boogschutter



“De nieuwe maan is een perfecte tijd om mooie 
nieuwe dingen te manifesteren. Er is ruimte voor 
nieuwe energie, nieuwe gedachtes en nieuwe magie.”

11 februari staat de nieuwe maan in het teken van waterman. Waterman staat 
bekend om haar rebelsheid, originaliteit en vriendelijkheid. Met een nieuwe 
maan in dit teken kun je dus ook de behoefte voelen aan deze dingen. Het is een 
fijne luchtige (luchtteken) maan om na te denken over hoe je dingen zou kunnen 
vernieuwen en zou kunnen verbeteren. Een goede tijd om een brainstormsessie 
met jezelf te houden. De plannen die je maakte tijdens de nieuwe maan in steen-
bok, hoe gaan die plannen? Waar kun je misschien nog wat unieker zijn?

Zowel de zon als de maan staan nu in waterman en dus kun nadenken over 
waar je meer mag opvallen. Waterman is excentriek, opvallend, uniek. Op welk 
gebied zou jij dit meer willen of kunnen omarmen? We zijn nu eenmaal op deze 
wereld om onze originele boodschap of gaven te delen. Onder deze nieuwe 
maan zijn we in staat oude patronen te doorbreken en dingen in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Nieuwe maan in vissen

Als je hebt gevonden welke huizen een rol spelen bij deze maansverduistering 
kun je hieronder lezen wat deze huizen betekenen en symboliseren:

Huis 1 & huis 7

Je ego, je lichaam en je uitstraling. 1 op 1 relaties, huwelijk, contracten 
en partnerships.

Met deze axis kun je verandering op het gebied van relaties en de relatie met 
jezelf verwachten. Wie ben je in relaties? Welke rol speel je buiten je relaties?

Huis 2 & huis 8

Financiën en waarden. De diepere onderwerpen in het leven, dood, transformatie 
en financiën van een ander. 

 
Met deze axis kun je verandering op het gebied van waarden en geld verwachten. 
Welke rol speelt geld in je leven? Hoe deel je met anderen en hoe delen anderen 

met jou? Hoe ga je met verandering om?

Huis 3 & huis 9

Communicatie, korte reisjes, broers/zussen en je directe omgeving.
Verre reizen, zelfontwikkeling, religie en educatie.

Met deze axis kun je verandering op het gebied van communicatie verwachten. 
Luister je genoeg naar jezelf en anderen? Hoe laat je jezelf zien aan de 

buitenwereld? Welke rol heb je in je directe omgeving?

Huis 4 & huis 10

Familie en thuis. carrière en reputatie.

Met deze axis kun je verandering op het gebied van carrière en thuis verwachten. 
Welke stappen zet je op werkgebied? Welke plannen maak je om meer stabiliteit 

te creëren? 

Huis 5 & huis 11

Plezier, zelfexpressie, seks, hobby’s en creativiteit. Vriendschappen en sociale 
groepen..

Met deze axis kun je verandering op het gebied leiderschap en verbinding met 
anderen verwachten. Hoe verbindt je je met anderen? Waar mag je vaker luisteren 

in plaats van spreken?  

Hoe beïnvloedt de eclips mij?



Hoe beïnvloedt de eclips mij?

“De nieuwe maan is een perfecte tijd om mooie 
nieuwe dingen te manifesteren. Er is ruimte voor 
nieuwe energie, nieuwe gedachtes en nieuwe magie.”

11 februari staat de nieuwe maan in het teken van waterman. Waterman staat 
bekend om haar rebelsheid, originaliteit en vriendelijkheid. Met een nieuwe 
maan in dit teken kun je dus ook de behoefte voelen aan deze dingen. Het is een 
fijne luchtige (luchtteken) maan om na te denken over hoe je dingen zou kunnen 
vernieuwen en zou kunnen verbeteren. Een goede tijd om een brainstormsessie 
met jezelf te houden. De plannen die je maakte tijdens de nieuwe maan in steen-
bok, hoe gaan die plannen? Waar kun je misschien nog wat unieker zijn?

Zowel de zon als de maan staan nu in waterman en dus kun nadenken over 
waar je meer mag opvallen. Waterman is excentriek, opvallend, uniek. Op welk 
gebied zou jij dit meer willen of kunnen omarmen? We zijn nu eenmaal op deze 
wereld om onze originele boodschap of gaven te delen. Onder deze nieuwe 
maan zijn we in staat oude patronen te doorbreken en dingen in de toekomst 
anders aan te pakken. 

Nieuwe maan in vissenHoe beïnvloedt de eclips mij?

Huis 6 & huis 12

Dagelijks werk, gezondheid en routine.
Alles wat verborgen is en je onderbewustzijn

Met deze axis kun je verandering op het gebied van heling en onderbewustzijn 
verwachten. Waar moet je je grenzen beter aangeven? Welke routines kun je 

ontwikkelen om je mentale en fysieke gezondheid meer in balans te brengen? Wat 
wordt er van je gevraagd?

Tot wanneer duurt  eclips seizoen?

Eclips seizoen is begonnen na de nieuwe maan in stier en eindigt wanneer de 
volle maan in steenbok begint (eind juni).

Wat voor invloed heeft Mercurius Retrograde nu?

Mercurius loopt vanaf 29 mei Retrograde maar de invloed van deze Retrograde 
kun je nu al voelen door de schaduwperiode. Mercurius Retrograde vraagt ons 
eigenlijk meer naar binnen te keren en te reflecteren. Iets wat nu ook verstandig 
is tijdens de eclips. Ook valt deze Retrograde in het teken van tweelingen 
waardoor communicatie nog belangrijker wordt. De kans dat dingen niet 
helemaal lopen zoals je verwacht is groot en ik denk dat onze grootste les deze 
periode is om flexibel te blijven.  Ik wil je bij deze nogmaals aanmoedigen om je 
favoriete journal te pakken en deze periode actief te schrijven. Er kunnen 
hierdoor waarheden naar boven komen. Openbaring!

Ik voel me super moe/heel energiek, is dit normaal?

Dat je je extra moe (of juist heel energiek) voelt is niet raar. Eigenlijk is er zoveel 
energie om ons heen waar we niet altijd bewust van zijn. Het universum is tijdens 
een eclips ‘bezig’ met het versnellen van je lot. Er gebeurd veel en dat is
voelbaar! Geen zorgen, you will be fine. Just enjoy the ride!



Ik ben jarig tijdens de eclips, wat nu?

Als je jarig bent tijdens de datum van een eclips is dat bijzonder. Je ‘solar Return’ 
valt dan op het moment van de eclips en dit kan er voor zorgen dat je een 
onvergetelijk jaar te wachten staat waar veel verandering plaatsvindt. Magic!

Eclips journaling

Speciaal voor deze guide hebben we extra veel journaling pages toe-
gevoegd. Het is een tijd om meer te reflecteren en naar binnen te keren. 

Print te vragen uit of neem ze over in je favo journal.

Door deze vragen te beantwoorden test je ook meteen je astro 
kennis. Misschien moet je een beetje puzzelen en zoeken maar zo blijf 

je je ook ontwikkelen op astrologisch gebied.

Probeer iedere dag vanaf nu een paar vragen te beantwoorden.

Verwelkom nieuwe inzichten!



Hoe voel je je op dit moment (voor de eclips)?

Eclips journaling



Heb je het gevoel dat je op het juist pad bent?

Eclips journaling



Waarom wel/niet?

Eclips journaling



Luister je goed naar je intuïtie?

Eclips journaling



Wat kun je doen om beter naar jezelf te luisteren?

Eclips journaling



Wat is iets dat je wil loslaten?

Eclips journaling



Vind je dit moeilijk? Waarom wel/niet?

Eclips journaling



Wat zijn je verwachtingen van deze periode?

Eclips journaling



Waar hoop je op?

Eclips journaling



Twijfel je over bepaalde geloofsovertuigingen?

Eclips journaling



Waar ben je bang voor? Waarom?

Eclips journaling



Wat speelt er op dit moment in je leven?

Eclips journaling



Denk je dat er dingen gaan veranderen? Wat dan?

Eclips journaling



Wat wil je in je leven verwelkomen?

Eclips journaling



Waar verlang je naar?

Eclips journaling



Wat heb je de afgelopen dagen opgemerkt?

Eclips journaling



Voel je je anders dan normaal? Ja/nee:

Eclips journaling



Voel je je dankbaar? Ja/nee? Waarvoor?

Eclips journaling



Waar wil of kun je jezelf voor bedanken?

Eclips journaling



Wat heb je de afgelopen tijd geleerd?

Eclips journaling



Hoe voel je je op dit moment (na de eclips)?

Eclips journaling



Wat heeft de eclips je gebracht?

Eclips journaling



Thank you,

Heb jij een mooi idee of een goede tip? Wil jij jouw kennis 
delen met de Astro Goddess community door middel van
bijvoorbeeld een livesessie, post of reel op Instagram?

Mail dan naar info@maryjosie.com of stuur een DM naar
@astrogoddessmembership.

Veel liefs, @Josieboog

Dont’t forget:

Je kunt alle members vinden in de besloten Facebookgroep 
“Astro Goddess membership”.  Voel je vrij om hier je vragen, 
ideeën en kennis te delen. Let’s grow together!


