
Steenbok
De wasmand is halfleeg in 
plaats van halfvol! Het 
duurde een tijdje voordat je 
het doorhad, maar het lukt je 
steeds beter om positief in 
het leven te staan. Knap hoe 
je zelfs de moeilijkste kleding-
stukken zonder plooien 
weet op te vouwen.

Waterman
Je voelt je te heet gewassen 
en dat is helemaal oké. Begin 
eerst met de makkelijke 
wasjes, dan volgen die vieze 
kleren vanzelf wel. Je bent 
wat je wast …

Vissen
Het valt mensen om je heen 
op dat je minder aanwezig 
bent en dat is helemaal 
prima. Niet gek want je hebt 
bodemdrift, die wasmand 
kan niet leeg genoeg. Pak je 
wasmomentjes, die zul je 
straks nodig hebben als je 
kleren pas écht vuil worden.

Weegschaal
Soms lijkt het wel alsof alles 
in je wasmachine fout gaat. 
Gekrompen broek, een vlek 
in je favoriete trui, de wasma-
chine kapot …Onthoud: ‘is’ 
kan soms veranderen in ‘was’ 
zodra je je focus verlegt. 

Schorpioen
Het zit je niet mee. Zie het 
leven als een wasknijper: hoe 
harder je erin knijpt, hoe 
meer weerstand je krijgt. Met 
een beetje geduld droogt 
alles op …

Boogschutter
Er liggen ontzettend veel 
kansen klaar. Pak ze dan ook 
met volle overgave aan! Ver-
geet alleen niet dat er na een 
wasje draaien ook het nodige 
opgevouwen en gestreken 
moet worden …

Kreeft
Het leven lijkt je tegemoet te 
lachen. Alle kleren zijn ge-
wassen en opgevouwen, 
geen enkel vuiltje aan de 
lucht en aan de was. Iedereen 
ziet het, nu jij nog …

Leeuw
Het is de laatste tijd alleen 
maar roze wat er te wassen 
valt. Niet gek, want je ziet 
het leven steeds meer door 
een roze bril. Ga zo door! Die 
30 graden-wasjes doen je 
blijkbaar goed.

Maagd
Oei oei, probeer niet te veel 
zwarte kleren te wassen. Je 
humeur wordt er ook
donkerder door. Gooi er af en 
toe ook wat kleur doorheen 
om de waslijn des levens wat 
meer in balans te brengen. 
Hang ook eens minder 
vaak de vuile was buiten.

Ram
Oei, de was hangt er niet 
gunstig bij voor jou. Kijk niet 
raar op als je favoriete T-shirt 
gekrompen is nadat je per 
ongeluk het verkeerde was-
programma hebt aangezet. 
Houd je hoofd fris, daarna 
volgt die was vanzelf wel. 

Stier
Je interne wastrommel 
draait overuren en je weet 
niet hoe je het wasprogram-
ma op pauze moet zetten. 
Probeer niet te veel in één
keer te wassen, die wasmand 
hoeft niet meteen leeg te 
zijn. Geniet van de kleine ge-
luksmomentjes op een dag.

Tweeling
Je hebt het idee dat je leven 
stilstaat. Probeer eens een 
ander wasprogramma of toerental
om de boel op te schudden. 
Ook een nieuw wasmiddel of
een andere wasverzachter doet
al wonderen. Onthoud: jij bent 
baas over je eigen was!
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