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Ydre Cirkel: 

19-08-1946 08:51:00

Bill Clinton

Hope 33N40 93V36

Indre Cirkel: 

26-10-1947 20:00:00

Hillary Clinton

Chicago 41N50 87V38
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Planet symboler og deres betydning

TEGNENE Hersker
� VÆDDER Spontan aktivitet Mars
� TYR Konsolidering, stabilitet Venus
 TVILLING Dualitet, kommunikation Merkur
� KREBS Følsomhed, nærende Måne
� LØVE Selvbevidsthed, kreativitet Sol
� JOMFRU Organisation, skelneevne Merkur
� VÆGT Balance, relationer Venus
� SKORPION Intensitet, gennemskuende Pluto/Mars
� SKYTTE Indsigt, horisonter Jupiter
� STENBUK Ansvar, malsøgende Saturn
� VANDBÆRER Humanitær, social bevidst Uranus/Saturn
� FISK Uselviskhed, spiritualitet Neptun/Jupiter

PLANETERNE
� SOLEN Identitet, individualitet, faderen
� MÅNEN Instinkter, det ubevidste, moderen
� MERKUR Mentalitet, kommunikation, søskende, indlæring
� VENUS Kærlighed, partnerskab, værdier, kvinder
� MARS Drifter, seksualitet, mænd, brødre, begær
� JUPITER Visdom, vision, ekspansion, overbevisninger, rum
� SATURN Udfordringer, koncentration, begrænsninger, tid
� URANUS Originalitet, fornyelse, revolution, ekcentricitet
� NEPTUN Transcendens, spiritualitet, illusion, lidelse
 PLUTO Forvandling, magt & afmagt, underverdenen, dybde
! N.MÅNEKNUDE Skæbne, gruppe engagement, fremtidig potentiale
" S.MÅNEKNUDE Tidligere karma, dyb erfaring, gamle lektioner

HUSENE
1. HUS Selv-fordybelse, personlig projektion, udstråling
2. HUS Værdier, selvværd, økonomi & ressourcer, sikkerhed
3. HUS Rejser, lokale netværk, søskende, indlæring
4. HUS Fundament, familie, slægt, stemning i hjemmet
5. HUS Selv-udtryk, børn, overskudsbetonet aktivitet, leg
6. HUS Service, arbejdsmiljø, helbred, integration
7. HUS Partnerskab, kontakt med andre, modstandere, projektioner
8. HUS Andres ressourcer, arv, hemmelige evner, død og trauma
9. HUS Lange rejser, overbevisninger & tro, uddannelse, loven
10. HUS Ambitioner, autoriteter, mal, professionel udfoldelse
11. HUS Sociale tilknytninger, grupper, venskab, politiske visioner
12. HUS Tilbagetrækning, isolation, den indre verden, kosmos

ASPEKTER
8 KONJUNKTION Sammensmeltning af energi, enhed, fusion
: OPPOSITION Separation, projektion, splittelse, polaritet
; TRIGON Harmoniske ressourcer, kreativitet, indsigt
7 KVADRAT Disharmoni, splittede behov, konflikt
9 SEKSTIL Mentale & sociale ressourcer, kreativ adfærd
< KVINKUNX Underdanighed, tvangspræget adfærd, uintegreret
= HALVKVADRAT Skjult spænding, selviske & usociale tendenser
> SESKVIKVADRAT Tvangspræget adfærd, magtudøvelse
? HALVSEKSTIL Enten materielt eller spirituelt integrationsbehov
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Astrologi og Parforhold
af World of Wisdom

INTRODUKTION 
 
 
Programmet "Astrologi og Parforhold" vurderer to personers 
indbyrdes harmoni. Venstre kolonne viser forholdet set fra den 
ene partners synspunkt, og højre kolonne fra den anden 
partners. Rapporten beskriver de facetter af den individuelle 
karakter, der viser dispositioner i forbindelse med parforhold, 
uanset hvem partneren er. Ved at styrke dine positiv 
adfærdsmønstre og transformere de negative, vil du være i 
stand til at opnå maksimal succes i dit parforhold. 
 
 
 
PROJEKTION 
 
Når to mennesker er tiltrukket af hinanden, vil der også være en 
kraftig tendens til at se egenskaber hos den anden, som er 
projektioner af ens eget idealiserede billede af forholdet. Hvis 
der senere skulle opstå problemer, vil de sandsynligvis opstå ud 
fra disse projektioner. Denne analyse viser hvilken type partner 
Bill og Hillary er tiltrukket af, og hvad de kan gøre for at undgå at 
fremkalde negativ adfærd hos partneren via ovennævnte 
projektioner. Større bevidsthed om disse parforholdsmekanismer 
kan bedre forholdet i høj grad. 
 
 
 
MODSIGELSER 
 
Resten af analysen handler om samspillet mellem planeterne i 
de to horoskoper. Dette gør det muligt at lære de ting, dette 
specifikke parforhold har at byde på, og vurdere dets 
forligelighed. Husk endelig på, at et horoskop - og den enkeltes 
karakter - er umådelig kompliceret og modsætningsfyldt. Selvom 
denne analyse søger at opveje forskellige indbyrdes 
modsigende faktorer, kan det sagtens ske, at tilsyneladende 
modsatrettede egenskaber anføres ved siden af hinanden. I 
sådanne tilfælde vil den ene adfærdsform være tilbøjelig til at 
neutralisere den anden, eller de kan simpelthen være i konflikt 
med hinanden. 
 
 
 
LYT TIL DIT HJERTE 
 
I sammenligningen mellem to horoskoper vil der altid være såvel 

problematiske som harmoniske kontakter. Med hensyn til 
langtidsforhold er problematiske indbyrdes aspekter også tegn 
på forligelighed ... et stabilt forhold er langt mere sandsynligt, når 
der er mange problematiske kontakter, end hvis der slet ingen 
er. Husk fremfor alt, at hvis du har mødt en person, og er faldet 
for vedkommende, er dette allerede tegn på forligelighed, uanset 
hvad horoskopet siger. Lyt først til dit hjerte, og brug derefter 
denne analyse til at lære, hvordan du kan gøre det du har, 
endnu bedre. 
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ALMEN KARAKTERBAGGRUND
Bill Hillary
**********************************************************************************************************************************************************

IDENTITET Selvom Soltegnet i forbindelse med parforhold selvsagt er en særdeles almen påvirkning, er det - sammen 
med det tegn Månen befinder sig i - alligevel kraftigt virkende. Det er vigtigt at huske, at ethvert Soltegn kan have succes 
i forhold til et hvilket som helst andet tegn. Statistisk set er der ikke noget tegn, der er prædisponeret til at være tiltrukket 
af noget andet tegn. Samspillet mellem to Soltegn vil dog give anledning til særlige glæder eller udfordringer, som vil 

være en del af begge partneres personlige udviklingsproces. Dit Soltegn afspejler din personlige identitet og din trang til at realisere 
dig selv - det vigtige er, hvorvidt du føler dig støttet i denne proces eller ej. 
**********************************************************************************************************************************************************

Sol i Løven Sol i Skorpionen 
Påskøn dig selv Følelsesmæssig indsigt 
Som Løve er du varm, bredtfavnende og charmerende, og du Som Skorpion er du dyb og uudgrundelig. Du søger 
forventer at din elskede nærmest dåner af beundring som følge følelsesmæssigt engagement og intensitet hos en partner, og du 
heraf. Du bryder dig ikke om at blive kritiseret eller nedgjort - går ikke på kompromis, før du har fundet det. Du har brug for en 
tværtimod er det essentielt for dig, at din partner til stadighed partner, som påskønner din følelsesmæssige ærlighed, og 
minder dig om, at livet ikke ville være værd at leve uden dig. Når samtidig kan acceptere din egen mysteriefyldte og ret så 
du behandles godt, giver du igen med samme mønt, og får din hemmelighedsfulde natur. Du tåler ingen trusler, når du først har 
partner til at føle sig enestående og oprigtigt elsket gennem din truffet dit valg - din partner vil snart opdage, at flirt eller 
lidenskab og dine romantiske gestus. følelsesmæssig uhæderlighed har uacceptable konsekvenser. 

Sol i 11. hus Sol i 5. hus 
Det er primært gennem gruppeanliggender, du udtrykker dig Det er særdeles vigtigt for dig at give udtryk for dig selv, og dette 
selv, og du er en lederskikkelse blandt dine venner og bekendte. manifesterer sig også i din evne til at nyde livet. Du er kreativ, og 

god til at have med børn at gøre. 

Bills Sol i Hillarys 3. hus Hillarys Sol i Bills 1. hus 
Din indflydelse gør Hillary mere bevidst om nødvendigheden af Du har en dybt stimulerende indvirkning på Bills liv. Du bringer 
at indhente viden og lære færdigheder, især fordi du fokuserer ham energi og vitalitet, og gør ham mere bevidst om sig selv. 
på god kommunikation, og på at udtrykke sig selv. Du har brug Han forventer, at du går i spidsen og fører an, og dette giver dig 
for udveksling af idéer for at have det godt i dette forhold. en stærkere følelse af egen betydning. 

Dette er en lidenskabelig kombination. Både Bill, der er Løve, og Hillary, der er Skorpion, er yderst viljestærke. Bill har en sårbar 
stolthed, mens Hillary er dybt emotionel af natur, og både forlanger og giver total hengivenhed. Dette passer Bill, som føler sig styrket 
af at være genstand for så dybe behov. Men hvis han giver efter for sine flirtende tilbøjeligheder, bliver Hillary ganske overordentlig 
jaloux. 

Det, der gør personer med samme Soltegn så forskellige, er de kontakter til andre planeter - også kaldet aspekter - Solen danner. 
Følgende afsnit viser, hvilke planeter i dit horoskop, der påvirker din Sol, og dermed modificerer din identitet - og hvilke konsekvenser 
dette kan have i parforhold. 

Sol negativ Måne 
Tryghed versus uafhængighed 
Du har svært ved at bringe dit behov for at udtrykke dig selv i 
harmoni med din emotionelle følsomhed. Dette fører ofte til et 
noget forstyrret familieliv, som veksler brat mellem hensynsfulde 
perioder og egocentriske perioder. Du ser fader- og moderrollen 
som kraftige kontraster, hvilket de ikke behøver at være. 
Sol positiv Jupiter 
Positiv fremtidsorientering 
Din personlighed er storsindet og generøs, og du søger livets 
mening gennem rejser, læsning, studier og diskussion. Med dit 
vise og kultiverede væsen er du en god rådgiver. I kærlighed er 
du forstående og tolerant, men besidder samtidig en stærk sans 
for etik og retfærdighed. 

Din evne til at realisere dig selv, og din partners holdning til denne stræben efter selvrealisering, ses af samspillet mellem Solen i det 
ene horoskop og planeterne i det andet. Dette har en dybtgående indvirkning på, hvordan I er i stand til at udtrykke jer i hinandens 
nærvær. 
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Bills Sol negativ Hillarys Merkur Hillarys Merkur negativ Bills Sol 
Jokeren på spil Jokeren på spil 
Kontakten imellem jer er stærk - et pingpong spil af idéer og Denne kontakt betyder en vigtig forbindelse imellem jer; den 
drillerier, som virkelig liver op i forholdet på det mentale område. øger jeres mentale færdigheder og kommunikation, og holder jer 
I nogle henseender føler du dig truet af den alsidighed Hillary på banen mentalt. I vil ikke være enige om alting, og til tider er 
lægger for dagen; hun er intelligent, vittig og fleksibel i dine øjne. Bill lidt for stolt eller selvhøjtidelig i dine øjne, men du udgør et 
Dette kan være lidt irriterende for din stolthed, og du reagerer nyttigt modstykke ved at bringe objektivitet og diskussion ind i 
måske ved at beskylde hun for at være overfladisk etc. Hun forholdet. Tit vil %Z1 holde på sin værdighed, og insistere på at 
driller dig, når du er oppe på den høje hest. Du kunne have det få sin vilje, når du kommer med idéerne. Dette sætter ofte dig i 
sjovt, hvis du holdt op med at tage dig selv så højtideligt, for rollen som elev, med han som skolelærer. Bill føler måske at du 
Hillary er dig et nyttigt modstykke, og giver dig forfriskende er for kåd eller flabet, og betoner æresbegreber og ligefremhed, 
perspektiver om, hvordan du selv er som person. Du kunne lære som du føler er upraktiske. 
meget af at lytte til hende, for bag hendes muntre og kvikke 
bemærkninger ligger en betragtelig klarhed og indsigt. Merkur først: Du har mange idéer, som gør indtryk på Bill, men 

det er ikke altid han giver dig æren for dem. Samvær med dig 
Merkur først: Du reagerer ofte på Hillarys bemærkninger, som kan få ham til at føle sig en smule dum, så han kan finde på at 
om de var en trussel mod dig, og du kan være tilbøjelig til at reagere ved at nedgøre dig. 
holde på din stolthed i stedet for at lære af kontakten. 

Bills Merkur negativ Hillarys Sol Hillarys Sol negativ Bills Merkur 
Jokeren på spil Jokeren på spil 
Denne kontakt betyder en vigtig forbindelse imellem jer; den Kontakten imellem jer er stærk - et pingpong spil af idéer og 
øger jeres mentale færdigheder og kommunikation, og holder jer drillerier, som virkelig liver op i forholdet på det mentale område. 
på banen mentalt. I vil ikke være enige om alting, og til tider er I nogle henseender føler du dig truet af den alsidighed Bill 
Hillary lidt for stolt eller selvhøjtidelig i dine øjne, men du udgør lægger for dagen; han er intelligent, vittig og fleksibel i dine øjne. 
et nyttigt modstykke ved at bringe objektivitet og diskussion ind i Dette kan være lidt irriterende for din stolthed, og du reagerer 
forholdet. Tit vil %Z1 holde på sin værdighed, og insistere på at måske ved at beskylde han for at være overfladisk etc. Han 
få sin vilje, når du kommer med idéerne. Dette sætter ofte dig i driller dig, når du er oppe på den høje hest. Du kunne have det 
rollen som elev, med hun som skolelærer. Hillary føler måske at sjovt, hvis du holdt op med at tage dig selv så højtideligt, for Bill 
du er for kåd eller flabet, og betoner æresbegreber og er dig et nyttigt modstykke, og giver dig forfriskende perspektiver 
ligefremhed, som du føler er upraktiske. om, hvordan du selv er som person. Du kunne lære meget af at 

lytte til ham, for bag hans muntre og kvikke bemærkninger ligger 
Sol først: Du er tilbøjelig til at gøre grin med Hillary, når du en betragtelig klarhed og indsigt. 
oplever hende som selvhøjtidelig. Hun kunne tænke sig at blive 
taget mere alvorligt. Sol først: Du kan tit opleve, at Bill giver igen med et ganske 

anderledes synspunkt, når du udtrykker dine idéer eller din 
kreativitet. Optaget i den rette ånd kan dette give dig større 
indsigt i din egen natur. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. I kæmper begge to med en 
gensidig påvirkning, som udsætter jer for betragtelig stress og anspændthed. Dette område vil være genstand for konflikt og 
uenighed, men samtidig vil jeres genvordigheder knytte jer sammen, og i sidste ende føre til en transformation af den pågældende 
adfærd. Dette vil være mest fremtrædende i mentale anliggender; det viser hvor stærkt I identificerer jer med jeres idéer og meninger, 
og hvor vigtige I anser mentale færdigheder for at være i jeres liv. 

Bills Sol negativ Hillarys Jupiter Hillarys Jupiter negativ Bills Sol 
Intellektuel stolthed Intellektuel stolthed 
Dette er en ganske stærk kontakt, som hjælper jer til at blive Dette forhold er særdeles stimulerende på det intellektuelle felt, 
klogere på verden, og udvide jeres horisonter. Undertiden bliver men der kan være visse konflikter med hensyn til meninger og 
du stimuleret og imponeret af Hillarys dømmekraft og ideologi. Når forskellene dukker op, hader du at tage fejl, og din 
synspunkter, men til andre tider bliver du irriteret, fordi du føler partner bliver såret, hvis han ikke får din anerkendelse. Bill føler 
du er nødt til at bøje dig for disse synspunkter, og det har din tit, at du dømmer, mens alt hvad han ønsker er din respekt. Hvis 
stolthed det ikke helt godt med. Selvom hun kan være særdeles du kan overvinde din intellektuelle stolthed, og nøjes med at give 
overbevisende, er hendes afgørelser ikke altid de rette for dig. råd, når du bliver bedt om det - og dermed respektere hans 
Hvis I kan undgå ideologiske diskussioner, kan der være megen dømmekraft - er der mulighed for masser af vækst og udvikling. 
humor i forholdet. Desværre vil der tit optræde intens uenighed Der er mange fælles kulturelle interesser, og store muligheder 
imellem jer omkring principspørgsmål, som i virkeligheden tit for rejser. Undgå at hengive dig til eller opmuntre til 
handler om intellektuel stolthed. Hvis hun ønsker at bevare rollen storhedsfornemmelser. 
som rådgiver, må hun lære at respektere din ret til ikke at følge 
hendes råd. Sol først: Du føler ofte, at du ved bedre end Bill. Det gør du 
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måske også, men der er ikke ret meget, der er mere irriterende 
Sol først: Du føler tit, at du er nødt til at søge råd eller vurdering end at blive gjort opmærksom på sin manglende forståelse. 
hos Hillary, når du udtrykker dig. Du kan givetvis lære meget på 
den måde, men husk at sikre, at det ikke går ud over din egen 
selvstændighed. 

Bills Sol negativ Hillarys Saturn Hillarys Saturn negativ Bills Sol 
Et skæbnebestemt forhold Et skæbnebestemt forhold 
Du får ingen spontan støtte fra Hillary, hvad dit selvværd og din Denne faktor er meget stærk i jeres forhold, og kan være en 
identitetsfølelse angår. I en vis forstand vækker du en latent temmelig tung byrde. Der er et skæbne element, der binder jer 
utryghed hos hende, og hun reagerer ved at være noget skeptisk sammen, og du tvinges på en eller anden måde til at antage en 
eller negativ, når du udtrykker dig spontant. Dette vækker en autoritær rolle, og fastlægge strenge retningslinjer for Bills 
seriøs side af dit væsen, og du bliver tvunget til at påtage dig en udvikling. Du har det måske lidt skidt med denne rolle - det har 
forældrerolle. Dette er ikke specielt morsomt, men essensen i han i hvert fald, og i værste fald føler han sig begrænset og 
forholdet består i, at du opbygger en større ansvarsfølelse og indespærret - men du føler det som din pligt at arbejde på, hvad 
selvdisciplin. Du kan dog føle dig noget indespærret af hende, du betragter som din partners umodenhed. Selv er du imidlertid 
og jeres forhold ville være lykkeligere, hvis hun støttede dig lidt tilbøjelig til at føle dig utryg og klodset på netop de områder, hvor 
mindre modvilligt, og viste større beundring for dig, og for hvad Bill er mest sig selv, og mest spontan, så du må ikke lade din 
du gør. Langvarig negativitet kan undergrave din egen egen frygt og angst farve din holdning til ham. Lær at værdsætte 
selvfølelse, så du bør lære at værdsætte dig selv på dine egne barnet i din partner, i stedet for altid at disciplinere det. 
præmisser. 

Saturn først: Din strenge realisme og ansvarlighed virker som et 
Saturn først: Når Hillary føler sig trist og negativ, mobiliserer du vådt håndklæde på din partners muligheder for at udtrykke sig 
gerne alle dine ressourcer for at hjælpe hende til at blive mere selv. 
positiv - det vil sige, at selvom du kan føle en vis belastning, 
bliver problemerne som regel løst i en positiv ånd. 

Bills Saturn negativ Hillarys Sol Hillarys Sol negativ Bills Saturn 
Et skæbnebestemt forhold Et skæbnebestemt forhold 
Denne faktor er meget stærk i jeres forhold, og kan være en Du får ingen spontan støtte fra Bill, hvad dit selvværd og din 
temmelig tung byrde. Der er et skæbne element, der binder jer identitetsfølelse angår. I en vis forstand vækker du en latent 
sammen, og du tvinges på en eller anden måde til at antage en utryghed hos ham, og han reagerer ved at være noget skeptisk 
autoritær rolle, og fastlægge strenge retningslinjer for Hillarys eller negativ, når du udtrykker dig spontant. Dette vækker en 
udvikling. Du har det måske lidt skidt med denne rolle - det har seriøs side af dit væsen, og du bliver tvunget til at påtage dig en 
hun i hvert fald, og i værste fald føler hun sig begrænset og forældrerolle. Dette er ikke specielt morsomt, men essensen i 
indespærret - men du føler det som din pligt at arbejde på, hvad forholdet består i, at du opbygger en større ansvarsfølelse og 
du betragter som din partners umodenhed. Selv er du imidlertid selvdisciplin. Du kan dog føle dig noget indespærret af ham, og 
tilbøjelig til at føle dig utryg og klodset på netop de områder, hvor jeres forhold ville være lykkeligere, hvis han støttede dig lidt 
Hillary er mest sig selv, og mest spontan, så du må ikke lade din mindre modvilligt, og viste større beundring for dig, og for hvad 
egen frygt og angst farve din holdning til hende. Lær at du gør. Langvarig negativitet kan undergrave din egen 
værdsætte barnet i din partner, i stedet for altid at disciplinere selvfølelse, så du bør lære at værdsætte dig selv på dine egne 
det. præmisser. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. I kæmper begge to med en 
gensidig påvirkning, som udsætter jer for betragtelig stress og anspændthed. Dette område vil være genstand for konflikt og 
uenighed, men samtidig vil jeres genvordigheder knytte jer sammen, og i sidste ende føre til en transformation af den pågældende 
adfærd. Dette vil vise sig tydeligst i jeres evne til at håndtere vanskeligheder og udfordringer i tilværelsen. Ved at udvikle en positiv 
holdning selv under prøvelser, vil I kunne være hinanden et godt eksempel. 

Bills Sol positiv Hillarys Uranus Hillarys Uranus positiv Bills Sol 
Selvfornyelse i partnerskab Selvfornyelse i parforhold 
Denne kontakt viser et forhold, der er præget af masser af Denne kontakt er ikke så stærk, hvad jeres følelsesliv angår, 
spænding og forandring. Du oplever, at Hillary opmuntrer dig til men er særdeles stimulerende for personlig vækst, og 
at åbne dit sind, og dette kan være særdeles stimulerende for provokerer jer til at gennembryde grænser og lære at tage 
din personlige udvikling. Forskelle i alder eller kultur kan være chancer i livet. Livet sammen med Bill inspirerer dig til at 
faktorer, der får dig til at se dig selv i et helt nyt lys. Selvom fremvise den ukonventionelle side af din karakter, og vække den 
kontakten ikke er specielt befordrende for stabilitet og tæt del af dig, som søger forandring og fornyelse. Han bliver for sin 
samhørighed, betyder den et forhold, som konstant omdanner del vildt stimuleret af det, han ser som det spændende og 
sig selv. Du ser i Hillary enestående kvaliteter, som du kunne uforudsigelige i dig. Livet bliver aldrig stillestående, når I er 
tænke dig at integrere i dit eget væsen. På længere sigt bliver du sammen, da I nærer en elektrisk trang til at hæve jer over det 
bedre til at udtrykke dig som enkeltindivid, og tage chancer med ordinære og prøve det ekstraordinære. 
dit liv. Forholdet udvikler sig i en frihedsånd uden jalousi eller 
begrænsninger. Uranus først: Du er den lynafleder, som fremkalder 
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bevidsthedsændring hos Bill. 
Uranus først: Hillarys uforudsigelighed er særdeles spændende i 
dine øjne, og hun får dig til at tage op til ny vurdering, hvem du 
er og hvad du gør. 

**********************************************************************************************************************************************************
FØLELSESMÆSSIGE FAKTORER: Månen repræsenterer kraftfulde instinkter for tryghed og følelsesmæssigt velvære. 
Samtidig viser Månen ubevidste reaktionsmønstre, som kan styrke eller sabotere harmonien. Månen viser hvilken type 
atmosfære I skaber i jeres hjem. Det følelsesmæssige miljø, der kommer til udtryk gennem jeres Månetegn er af største 
vigtighed for jeres forhold. 

**********************************************************************************************************************************************************

Måne i Tyren Måne i Fiskene 
Solide fundamenter Rens dine følelser 
Med Månen i Tyren er du som regel særdeles rolig - eller Med Månen i Fiskene er du ekstremt sensitiv over for selv den 
ligefrem magelig. Du undgår helst uforudsigelige situationer, og mindste ubalance i dine omgivelser. Du er kærlig og givende, og 
koncentrerer dig om at skabe trygge omgivelser, både materielt parat til at ofre meget for at gøre et forhold lykkeligt. Men du har 
og følelsesmæssigt. Du er stædig, og du er længe om at tilpasse let ved at blive humørsyg, og få ondt af dig selv. Triste 
dig skiftende følelsesmæssige betingelser i et parforhold. martyrfølelser mindsker den lykke, der kunne være din. Ved at 
Selvom du er fremragende til at give følelsesmæssig hjælp og overvinde din tendens til selvmedlidenhed - måske ved at 
støtte, er det ikke sikkert du får øje på din partners behov for udvikle åndelige eller kreative talenter - kan du skabe en mere 
udvikling og forandring. positiv atmosfære for din elskede. 

Måne i 8. hus Måne i 10. hus 
Dit følelsesliv er intenst, og dybtliggende utryghed tvinger dig til Du er meget stærkt følelsesmæssigt engageret i din status i 
at udforske og transformere negativt ladede følelsesmæssige samfundet, og i spørgsmål om autoritet. Din mor har sikkert en 
begivenheder fra din fortid. dyb indflydelse på dig og dit mål i livet. 

Bills Måne i Hillarys 11. hus Hillarys Måne i Bills 6. hus 
Samliv med Hillary betyder også nær kontakt med de venner og Samvær med Bill betyder at bruge megen tid på at skabe en 
kolleger, der er vigtige for hende - og måske oven i købet med følelse af tryg velkendthed ved at få dagliglivet til at fungere. Du 
børn fra tidligere forhold. Sammen med Hillary kan du komme til har måske en vigtig tjenende rolle at spille i dette forhold, f.eks. 
at antage en støttende, og undertiden moderlig rolle i en ved at hjælpe Bill med sit arbejde, eller tage dig af hans helbred. 
omfattende, multikulturel familie. 

Bill har Månen i Tyren, og dermed et stærkt behov for at skabe stabile og trygge omgivelser. Hillary har med Månen i Fiskene brug for 
at drømme og pleje sin sensitivitet i forhold til mennesker og omgivelser. Begge er optaget af Naturen og miljøet, og begge besidder 
en raffineret sensualitet. Hillary er dog langt mere sensitiv end Bill, og får let skrammer i menneskelivets hektiske vrimmel. %X5 rolige 
støtte giver dog betragtelig harmoni, selvom han kan blive frustreret over sin partners manglende realitetssans. 

Dette afsnit viser den indflydelse forskellige planeter i dit eget horoskop har på din Måne - faktorer, der er vigtige for dit følelsesliv. 
Disse aspekter fra andre planeter til din Måne vil fremkalde følgende ubevidste mønstre, og skabe et parforholdsmiljø, hvor det må 
briste eller bære. 

Måne positiv Jupiter 
Følelsesmæssig rundhåndethed 
Dit følelsesmæssige væsen er varmt og storsindet; du besidder 
stor tolerance og en udsøgt humoristisk sans. Rejser og 
kulturelle begivenheder styrker din forståelse for andre. Din 
positiv holdning skaber gunstige situationer, både økonomisk og 
med hensyn til din tryghedsfølelse. 
Måne negativ Uranus 
Følelsesmæssig uforudsigelighed 
Du rummer en indre, følelsesmæssig rastløshed, som kan virke 
forstyrrende på harmonien i familien. Du kommer let til at kede 
dig, og du foretager impulsivt uforudsigelige forandringer i 
hverdagens rytmer og vaner - hvilket kan gå din partner noget på 
nerverne. Instinktivt genskaber du de spændinger, der 
forstyrrede den hjemlige atmosfære, og dermed påvirkede din 
egen opvækst. Traditionelt familieliv er ikke din kop te - du 
bryder dig ikke om de begrænsninger, der følger med ansvarlige 
parforhold - derfor bør du sørge for at komme ud for dig selv, og 
have med venner og grupper at gøre. 
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Samspillet mellem Månen i det ene horoskop og planeterne i det andet har en dybtgående indvirkning på den type atmosfære I 
skaber sammen. Dette afsnit viser hvordan og hvor du bliver følelsesmæssigt berørt af din partner, på godt og ondt. På dette område 
er du allermest sårbar og mindst bevidst. Bevidst arbejde med irrationelle følelsesmæssige reaktioner er nøglen til harmoni her. 

Bills Måne negativ Hillarys Merkur Hillarys Merkur negativ Bills Måne 
Følelser kontra tanker Følelser kontra tanker 
Denne kontakt er vigtig og stimulerende, og giver jer mange Dette er en vigtig kontakt imellem jer, og viser at I er tæt 
fælles erfaringsområder. I har dog ikke nogen instinktiv engageret i jeres dagligliv sammen. I diskuterer tingene 
forståelse af hinanden, og du er især nødt til at arbejde hårdt på indgående - især hvad familieanliggender og børneopdragelse 
at forstå, hvordan Hillary tænker. Det kan irritere dig, når hun angår. Selvom I ikke altid er enige, når I som regel til en 
anlægger en afslappet holdning til følelser, du oplever på et dybt vellykket konklusion efter megen diskussion. Det er som regel 
plan, eller når hun laver sjov med dig, når du bliver humørsyg - dig, der argumenterer rationelt for dine synspunkter; Bill reagerer 
men på den anden side kan du nyde fordel af hendes objektive mere ulogisk, og vil tit blive sur, i stedet for at sætte ord på sine 
synsvinkel, især fordi du er tilbøjelig til at udtrykke dig emotionelt følelser. Selvom du måske mestrer logikken, er det han der 
og noget irrationelt. skaber den atmosfære, du er nødt til at leve i; derfor er det bedst 

for dig at tilstræbe at tune ind på, hvad din partner føler i 
Måne først: Du reagerer ofte instinktivt på situationer, du oplever øjeblikket. Som regel er du tilstrækkelig fleksibel til at tilpasse 
som truende, blot for at høre Hillary forklare tingene mere logisk. dig, og i en vis grad kan du hjælpe ham til at blive mere 
Om ikke andet er I forenet i jeres bekymringer. følelsesmæssigt objektiv. 

Bills Måne negativ Hillarys Saturn Hillarys Saturn negativ Bills Måne 
Følelsesmæssige byrder Følelsesmæssige byrder 
Lige fra starten er der en modvilje mod at binde sig eller Denne kontakt er ganske givet vanskelig på det emotionelle plan 
engagere sig. Du fornemmer, at dette forhold indebærer - især for Bill. Han føler sig begrænset og kritiseret af dig ... 
forpligtelser, du ikke er sikker på, du har lyst til. Man kunne nærmest trængt op i en krog af de stive strukturer du skaber, og 
måske tale om et "karmisk" bånd - der er i hvert fald ingen tvivl som hæmmer hans vækst. Måske er det fordi du føler, at barnet 
om, at samliv med Hillary er en læreproces, der volder dig i ham har brug for at blive voksen, og at han kun vil kunne opnå 
betragtelige følelsesmæssige vanskeligheder. hun er ikke i stand modenhed gennem disciplin. I virkeligheden bliver din egen 
til at forholde sig til dig, når du udtrykker dine følelser - det utryghed vækket af hans følelsesmæssige spontanitet, og den 
vækker hendes latente frygt og hæmninger. Derpå reagerer hun forældrerolle du anlægger, bliver en måde at undgå følelser på, 
ved at begrænse dine følelsesudtryk, og antage en forældrerolle, hvorved den blot tjener til at fastholde umodenhed og 
der kan være direkte indespærrende for dig. Hillary ønsker, at du afhængighed. Der kan sagtens være et stærkt bånd imellem jer, 
skal blive voksen, men det gør ondt - og måske ville hun selv en fornemmelse af at I kender og tilhører hinanden, men du er 
have godt af at lære at blive mere afhængig og barnlig. Når nødt til at tage udfordringen op - lære sensitivitet og sårbarhed af 
båndet er knyttet i dette forhold, vil det som regel vare ved, og Bill - hvis du vil undgå at hæmme væksten i forholdet. 
på længere sigt kan dette betyde meget for din udvikling, hvis du 
trænger til større modenhed. Sammen er I tilbøjelige til at Måne først: Bill spiller barn, og du forælder - vis dine svagheder, 
anlægge en pessimistisk holdning til fremtiden, hvilket betyder og åbn dig for hans omsorg. 
stærk tilknytning til materielle ting. 

Bills Saturn positiv Hillarys Måne Hillarys Måne positiv Bills Saturn 
Modnes som en god ost Modnes som en god ost 
Dette er en stærkt stabiliserende faktor i jeres forhold, og Denne kontakt er vigtig, når det gælder om at give jeres liv 
betyder at du har en modnende virkning på Hillarys følelsesliv. sammen tryghed og stabilitet; og den kan betyde et varigt 
Hun tillægger dig forældreegenskaber, og du føler trang til at forhold, hvori familieanliggender, og især hjem og fast ejendom, 
tage ansvar for at skabe trygge og stabile rammer for hendes har høj prioritet. Når du er sammen med Bill, lærer du 
familieliv. Du leverer struktur netop dér, hvor den manglede, og følelsesmæssig selvkontrol, hvilket fører til større modenhed og 
dette styrker mulighederne for et varigt forhold. Du kan dog være ansvarlighed - du bliver voksen. Alligevel er forholdet præget af 
lige vel stiv eller seriøs, så du er nødt til at lære at blive lidt mere en vis formalitet, som er mindre god for spontane 
munter, ellers bliver jeres liv sammen simpelthen for struktureret følelsestilkendegivelser. Du skal ikke forvente, at dine 
og kedeligt. Denne kontakt er gavnlig for etableringen af et hjem, overstrømmende følelsesudtryk bliver gengældt - han er mere 
fremragende for fast ejendom, og for at leve op til hæmmet end du, når det gælder om at udtrykke sine følelser. I 
familieforpligtelser. kan løse mange praktiske opgaver sammen, især i forbindelse 

med fast ejendom. 
Måne først: Når Hillary er følsom og sårbar, er du den klippe hun 
kan støtte sig til, og når hun er blid og omsorgsfuld, forsvinder Måne først: Du lærer ganske hurtigt at beherske din barnlighed 
dine barrierer. og dine følelsesudbrud, når du er sammen med Bill, og selvom 

det føles noget hæmmende, styrker det din karakter. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Selvom den ene af jer har lettere 
end den anden ved at håndtere denne gensidige påvirkning, vil I i fællesskab kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige 
problemer, og dermed bedre jeres forholds kvalitet. Dette vil være mest fremtrædende i jeres håndtering af følelsesmæssige 
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udfordringer - hvordan I overvinder tendensen til at trække jer tilbage i forsvarsposition, når det i virkeligheden er åbenhed I har brug 
for. 

Bills Neptun negativ Hillarys Måne Hillarys Måne negativ Bills Neptun 
Følelsesmæssige tåger Følelsesmæssige tåger 
Selvom denne kontakt ikke er specielt stærk, vil den alligevel Denne kontakt er ikke specielt vigtig for forholdet, men den er 
påvirke jeres følelsesliv. Det er som om forholdet til Hillary ekstremt stimulerende for fantasierne. Dette kan være 
kræver en form for offer fra dig, og forholdet er præget af en vis interessant på et kreativt plan, men desværre er Bill også 
sorg eller tristhed. Disse følelser bliver vækket i dig, når du er tilbøjelig til at stimulere din latente tendens til at være urealistisk 
sammen med hende, men det er svært at sætte fingeren på eller stemningssvingende. Hans medfølende talent vil måske 
årsagen, eller finde ud af hvad der skal til for at slippe ud af blot opmuntre dig til at svælge i negative martyrfølelser eller 
tågerne. Disse følelser forværres af alkohol eller stoffer, og med selvmedlidenhed. At du har hans følelsesmæssige støtte, 
tiden vil I måske konstatere, at det er klogt at leve et renere liv betyder ikke at dine følelser af den art er berettigede. Du kan 
sammen, og dermed opnå følelsesmæssig klarhed. Forholdets også have svært ved at holde ham fast på spørgsmål, der 
energier kunne komme hensigtsmæssigt til udtryk gennem påvirker dine følelser og din tryghed - sandheden er, at du 
arbejde sammen for at hjælpe dårligere stillede, eller fælles vækker en vis usikkerhed og forvirring hos Bill, og at han derfor 
interesser af åndelig eller kreativ art. har svært ved at udtrykke sine følelser og behov i forholdet. 

Bills Måne negativ Hillarys Pluto Hillarys Pluto negativ Bills Måne 
Følelsesmæssig terrorbalance Følelsesmæssig terrorbalance 
Selvom denne faktor ikke er specielt vigtig for jeres forhold, vil Denne kontakt har en særdeles voldsom virkning på det 
den manifestere sig i krisetid. Din latente tilbøjelighed til at tolke følelsesmæssige og psykologiske plan. At vær sammen med dig 
andres distance som en uigenkaldelig afvisning, forværres af styrker og øger Bills latente tendens til udmattende 
Hillary. Når du laver følelsesmæssige scener - og det sker tit, følelsesudbrud, og til at grave dybt og skærende i sjælelivets 
fordi du ikke kan blive klog på, hvad hun føler - reagerer hun dybder. hans indre liv går dig på nerverne med sin dybde og 
koldt og kontrolleret, og borer måske i dine bevæggrunde på en intensitet, og du reagerer ubevidst ved at forsøge at kontrollere 
måde, der forekommer dig følelseskold. Når ultimatumer flyver eller manipulere ham. Jeres forhold svinger fra dyb intimitet med 
gennem luften, er hun ganske upåvirket, og tilsyneladende fuldt intense erotiske overtoner til iskold fjernhed, hvor al kærlighed 
ud villig til at forlade dig. Derfor er det bedst at undgå sådanne tilsyneladende er død og begravet. Det fører i sidste ende til 
scener - de tjener blot til at udmatte jer. Undgå at drive terapi på psykologisk vækst og indsigt at håndtere disse yderligheder, 
hinanden. Samlivet med hende renser dig for gamle negative selvom prisen kan være høj. I krisetider er du tilbøjelig til at satse 
påvirkninger, men kan ende med, at du står uden stabile alt hvad I har bygget op, især gennem ultimatumer beregnet på 
følelsesmæssige fundamenter. at føre til hans totale kapitulation. Modstå enhver fristelse til at 

spille terapeut - det skal overlades til en ekspert. 
Pluto først: Du bliver dybt foruroliget over din partners reaktioner 
på kriser - du besidder ikke de fornødne følelsesmæssige Pluto først: Din kompromisløse og ufølende holdning volder dyb 
ressourcer til at hjælpe. Hillary er tilbøjelig til at se alting som utryghed hos Bill. Er det det, du ønsker? 
sort og hvidt, men lad dig ikke narre - sådan er det ikke. 

DIN SJÆLEPARTNER
DESCENDANTENS TEGN: Hvilke typer forhold du har tendens til, ses af Øst/Vest-aksen i dit horoskop - 
Ascendant/Descendant-aksen - og i særdeleshed tegnet på Descendanten (- 7. husspids). En person kan være tiltrukket af mange 
forskellige typer partnere, men horoskopet vil tit vise en specifik skæbne, hvad angår langvarige parforhold. Det varige parforhold vil 
være en blanding af kærlighed og skæbne - hvis vi skal tilbringe mange år sammen, vil der optræde såvel kamp og vækst som lykke. 
Denne skæbne fremgår af horoskopets 7. hus, som viser personlighedstræk, vi er tilbøjelige til at fornægte hos os selv, og er bestemt 
til at søge hos andre. 
Descendant i Vædderen Descendant i Skytten 
Søgen efter initiativ Søgen efter indsigt 
Selvom du er en person, der søger at skabe fred og harmoni Selvom du er involveret i et utal af distraherende ting i dit liv, og 
omkring sig selv, drages du mod dynamiske, beslutsomme typer har svært ved at koncentrere dig dybere om én bestemt ting, 
med stærkt behov for uafhængighed, og en klar idé om, hvad de drages du mod en partner, som ser mere filosofisk på det hele, 
ønsker i livet.Denne person er velafbalanceret og harmonisk. og som søger en dybere mening gennem en 
Gennem dette forhold kan du lære at veje tingene upartisk mod helhedsbetragtning.Denne person er filosofisk, sandsynligvis vidt 
hinanden, og udvikle hensyntagen til andre. berejst, og interesseret i at opnå indsigt i livet. Gennem dette 
 forhold vil du udvide dine horisonter i betragtelig grad. 
Din partner kan være spændende at være sammen med, men  
virker ofte temperamentsfuld eller impulsiv. Dette kan skyldes, at Gennem parforhold bliver du budt på en mulighed for at opnå 
du er tilbøjelig til at undertrykke din egen spontanitet eller evne til dybere forståelse, ofte fordi din partner tvinger dig til at standse 
at træffe beslutninger, når du er sammen med din partner. Du op og tænke, og hjælper dig til at opnå et helhedssyn. Denne 
har tilpasset dig en vis naivitet og uskyld hos din partner - en person kan være vidt berejst eller kosmopolitansk, og dermed 
ungdommelig kådhed, du finder tiltrækkende. Gennem bliver dine horisonter udvidet i parforholdet. Herigennem opnår 
partnerskab vil du måske kunne lære at overvinde din du større perspektiv, hvad angår dit livs samlede formål og 
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tilbøjelighed til vægelsind og til i for høj grad at gå på retning. Forståelse, tro og principper er centrale anliggender i 
kompromis. Hvem der skal føre an, er et vigtigt spørgsmål i forholdet, og herigennem kan du opnå større indsigt i livets store 
forholdet, og du vil lære at der er tider, hvor det er godt at hævde spørgsmål ved at lære at beherske din tilbøjelighed til at sprede 
sig. dig over for meget, eller sløse din tid væk. 
Bills Ascendant i Hillarys 4. hus Hillarys Ascendant i Bills 9. hus 
Din livsstil vil inspirere Hillary i anliggender, der har med hjem og Din livsstil inspirerer Bill til at interessere sig for filosofiske eller 
familie at gøre, og hun vil gøre sit yderste for at opbygge det kulturelle spørgsmål, og du kan påvirke ham til at rejse. Han 
trygge og hyggelige familiemiljø du er vant til. udvikler sin indsigt og visdom for at blive i stand til at møde dig 

på dit eget niveau. 

Mens Bill søger Vædder-typen: uafhængig, inspirerende og provokerende, med en ungdommelig og måske ligefrem umoden 
holdning til livet - søger Hillary en frihedselskende, kulturelt interesseret Skytte-type, måske med forbindelser i udlandet. Dette er en 
komplementær og harmonisk kombination. 

Dette afsnit viser indflydelsen af forskellige planeter i dit eget horoskop på Ascendant/Descendant aksen - afgørende faktorer i 
udviklingen af et parforhold. Disse aspekter fra planeter til din Ascendant fremkalder en bestemt indstilling og adfærd i forhold til alle, 
du kommer i kontakt med. 
Merkur positiv Ascendant Sol positiv Ascendant 
Født til at kommunikere Succesfuldt udtryk for dig selv 
Du har stort kommunikationstalent, og er god til at komme i Du retter en kraftfuld udstråling mod omgivelserne, og er meget 
kontakt med andre. Du forstår dig på at opbygge et optaget af at udtrykke dig selv, enten indadtil, i en 
kommunikationsnetværk, også ved hjælp af moderne teknologi. sjælsransagende proces, eller gennem verdens reaktioner på 
Dit parforhold nyder selvsagt godt af din evne til både at tale og dig. Du kan være så selvoptaget, at du har svært ved at modtage 
at lytte. feedback, eller - sagt på en anden måde - du får gerne den 
Mars positiv Ascendant reaktion du ønsker hos andre, hvorved du ikke ser dem som de i 
Aktive relationer virkeligheden er. 
Du er i stand til at være dynamisk og hævde dig uden at trampe 
på andre. Selvom du af natur er en vinder, elsker du sport, og vil Kvinde: I tidlige parforholdsoplevelser var du tiltrukket af 
gerne have din modstander til at nyde det lige så meget som du partnere med charme, kraft og udstråling. Senere blev du for 
selv. I parforhold er du glad for venskabelig kappestrid, og elsker alvor i stand til at udtrykke dig selv, og du er tilbøjelig til at 
de erotiske undertoner, der er forbundet med mindre fægtninger. overstråle din partner. 
Du er lysten og spontan, og sætter pris på et forhold, der har Måne negativ Ascendant 
plads til gensidig uafhængighed. Følelsesmæssige svingninger 

Dit liv er følelsesmæssigt højspændt, og der er tendens til 
Mand: Du ynder at udstråle kraftig maskulinitet, og forventer et konflikt mellem den retning du kunne tænke dig at bevæge dig i 
naturligt og spontant sexliv i et forhold. Du nyder livets glæder i dit liv, og gamle afhængighedsbånd. Påvirkning fra forældre eller 
dag, men det er ikke altid, du tager højde for i morgen. omgivelser trækker dig konstant væk fra din bestemmelse i 
Saturn positiv Ascendant parforhold, og du vil sandsynligvis ikke være i stand til at opnå et 
Langsom men sikker tilfredsstillende kompromis de første tredive år af dit liv. En vis 
Du er en type, der tager forhold meget alvorligt, og du er parat til følelsesmæssig umodenhed skaber stemningssvingninger i dit 
at arbejde hårdt for at opnå langsigtet succes i kærlighed. Til parforhold. 
gengæld forventer du en vis modenhed hos din partner, og Uranus positiv Ascendant 
foretrækker en person som klarer sig godt professionelt, ligesom Partner og ven 
dig selv. Midlertidig modgang får ikke dig til at skifte kurs - du Du elsker at leve et frit liv, og når du vælger en partner, leder du 
ved at der skal arbejdes på et godt forhold. efter et menneske som kan inspirere til forandring, og som giver 
Neptun positiv Ascendant en forfriskende ny vinkel på livet. Du tiltrækkes af mennesker fra 
Drømmepartner eksotiske verdensdele, eller folk som lever på grænsen. Du er 
Du besidder en god forestillingsevne og en næstekærlig og parat til at give en partner masser af frihed, og forventer 
idealistisk natur. Du er tiltrukket af en person mere af magiske ligeledes at kunne dyrke din egne frihed sammen med de mange 
end af praktiske grund; du søger noget udefinerbart i en partner. venner, du holder af. 
Det kan gøre dit valg noget urealistisk, og få kan leve op til dine 
forventninger. Du fokuserer på partnerens gode sider, og 
ignorerer ihærdigt de dårlige. 

Aspekter fra planeter i det ene horoskop til Ascendant/Descendant-aksen i partnerens horoskop, er vigtige faktorer, der viser stærk 
sandsynlighed for et meningsfuldt langtidsforhold. Det er disse kontakter, der betyder hele forskellen mellem blot tiltrækning, og 
evnen til at påvirke hinandens liv. I er forbundet på følgende måde: 

Bills Sol positiv Hillarys Ascendant Hillarys Ascendant positiv Bills Sol 
Gensidig støtte Gensidig støtte 
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Denne kontakt er særdeles gunstig, og øger i høj grad Denne kontakt er særdeles gunstig for jer begge. Det er en 
mulighederne for harmoni og vækst i dit forhold til Hillary. I bliver gensidigt givende oplevelse for dig at være sammen med Bill, da 
begge styrket af at være sammen, og vil føle jer sikre på jer selv han giver dig ny energi, mens du naturligt påskønner hans 
som individer. Hillary viser dig spontan respekt, og kan til tider karakteregenskaber. Hermed kommer han til at vokse 
ligefrem idolisere dig, måske fordi Hillary føler, at du godt og menneskeligt ved at være sammen med dig, mens du føler at 
spontant gør ting hun kunne tænke sig at være god til. Det vil han støtter dig i din kurs i livet. Denne støtte betyder, at du trygt 
sige, at du viser vejen for den kurs hun har valgt, og kan være kan fortsætte ad den vej du har valgt. Beundring og personlig 
varm og storsindet i din støtte og opmuntring. charme spiller en vigtig rolle for jeres varme og livsglade forhold. 

Følgende afsnit viser, hvordan din partner kan udleve forskellige personlighedstræk, som måske snarere tilhører dig, men som 
udviser stor tiltrækning på dig via partneren. (Fænomenet kaldes projektion.) Det er vigtigt at indse, at hvis følgende beskrivelser får 
en klokke til at ringe, skyldes det delvis din egen adfærd, som fremkalder specifikke reaktioner hos din partner. 

Descendanthersker i 1. hus Descendanthersker i 6. hus 
På dine præmisser Arbejdskammerater 
Partnervalg foregår som regel på dine præmisser. Bliv hvor du Din partner vil sandsynligvis være en meget travl person, og du 
er, og dine potentielle partnere vil komme til dig. Det bliver dem, vil sandsynligvis blive meget optaget af at få jeres dagligdag til at 
der gør hovedparten af arbejdet for at opnå din opmærksomhed, fungere glat, så I kan opfylde alle de pligter I har. Du kan møde 
og forholdets udvikling lettes af, at dine partnere hovedsagelig din partner i arbejdssammenhænge, eller i forbindelse med et 
lader dig tage styringen. Du føler dig både smigret og styrket professionelt projekt. 
over den betydning, du har i din partners øjne. 

Bills Hillarys 
M i Hillarys X0 J i Bills X0 
Du er en særdeles aktiv kraft i Hillarys hjemmeliv, og det er som Du har en gunstig effekt på Bills fornemmelse af sit eget værd, 
regel dig, der dominerer beslutningsprocesser i familien gennem først og fremmest fordi du betoner det positive ved ham, og ikke 
din kraftfulde og dynamiske optræden. Hvis denne energi bliver tager dig af det negative. Dine idéer og din vejledning kan også 
konstruktivt kanaliseret, vil jeres hjem nyde godt af din evne til være god for hans økonomi - måske er du så velstående, at du 
forbedringer og organisation. Men hvis dit temperament ikke er er i stand til at yde direkte bistand på dette område. At være 
under kontrol, vil familielivet være plaget af følelsesmæssige sammen med dig sikrer hans materielle velbefindende. 
konflikter. 

Descendanthersker positiv Merkur Descendanthersker positiv Måne 
En partner at snakke med En omsorgsfuld partner 
Kommunikation er kernen i vigtige forhold, eftersom du Du har brug for at føle, at din partner er tunet ind på dine 
tiltrækkes af en intelligent og velformuleret partner, som dybeste emotionelle behov. Du er med på at skabe 
opmuntrer og hjælper dig til at opnå vidne. Børn, rejser og følelsesmæssigt trygge omgivelser til hjem og familie. Eftersom 
oceaner af interesser, I kan snakke om, sikrer at forholdet bliver du er tiltrukket af en følelsesfuld og sensitiv person, vil du med 
ved med at være livligt og stimulerende. lidt lykke og lidt held finde, at I har en uudtalt forståelse og 
Descendanthersker negativ Venus sympati for hinanden. 
Nydelsessyge som tilbagevendende problem 
Det er vigtigt for dig at være elsket, og at bevare romantikken i et 
forhold, men du vil tit opleve, at din partner har ønsker og 
præferencer, som strider mod dine egne. Selvom du tiltrækkes 
af en sanselig person, er du for sensitiv med hensyn til dit eget 
selvværd, og kræver alt for mange bekræftelser. Dette kan få en 
af jer til at længes efter en udenomsaffære. Uenighed angående 
økonomiske spørgsmål, nydelsessyge eller magelighed kan 
undergrave den harmoni, du længes efter. 
Descendanthersker negativ Neptun 
Skuffelse som tilbagevendende problem 
Din partner vil tit virke forvirret og drømmende, og undertiden en 
smule trist. Du bør dog huske på, at følelser af tristhed og 
desperation hos din partner er projektioner af eksistentielle 
problemer, som også er en væsentlig del af dit eget væsen. 
Selvom det tilsyneladende er svært for dig at tilfredsstille din 
partner følelsesmæssigt, vil dette fremkalde en accepterende og 
omsorgsfuld side af din natur, som bidrager til din udvikling som 
menneske. 
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Samspillet mellem Mars i det ene horoskop og planeterne i det andet, har en dybtgående indvirkning på, hvordan I vil være i stand til 
at udtrykke jeres vilje og opfylde jeres ønsker. Disse kontakter vil desuden vise, hvilke seksuelle udtryksformer, der kendetegner 
forholdet. I kan derudover forvente både konflikt og spænding i de områder, der fremgår af følgende afsnit 

Q3 i 2 
Der er ingen planeter i dit 7. hus. Dette har ingen negativ 
virkning på parforhold, og i dit tilfælde er anliggender i 
forbindelse med parforhold beskrevet i forgående afsnit gennem 
7. hus' hersker. 

KÆRLIGHED & SEXUALITET
**********************************************************************************************************************************************************

ROMANTISKE BEHOV: Uanset hvilken type parforhold du i det lange løb vælger at satse på, har du visse værdinormer, 
som afspejler din personlige smag og tilbøjeligheder, når du vælger hvis selskab du har lyst til at nyde. Hvis din partner 
ikke tilfredsstiller alle dine sociale behov, vil du søge tilfredsstillelse i venskaber og andre forbindelser. Disse sociale og 
romantiske behov fremgår af Venus i dit horoskop. Venus viser ikke blot hvilke egenskaber hos andre, du sætter pris på, 

den vil også vise kvindelig selvagtelse i en kvindes horoskop, og den type kvinde en mand tiltrækkes af, i en mands horoskop. Hos 
begge køn viser Venus' placering specifikke typer oplevelser i kærlighed - og hvad du kan gøre ved dem. 
**********************************************************************************************************************************************************

Venus i Vægten Venus i Skorpionen 
Diplomati og god smag Dybe relationer 
Du har stort talent for at have med mennesker at gøre, både på Kærligheden er noget af en følelsesmæssig slagmark for dig. 
et socialt plan, og i mere romantiske sammenhænge. Du er let Når du giver dit hjerte, giver du det 100%, med en intensitet og 
om hjertet og balanceret af natur, og du er motiveret for at skabe ildhu, der nemt kunne skræmme svagere sjæle. Du er 
harmoni i dine relationer. Din overlegne dømmekraft og fine lidenskabelig af natur, og du er fuldt bevidst om seksualitetens 
æstetiske sans er vigtige og gunstige for dit kærlighedsliv. Et vigtighed for at gøre et parforhold fuldkomment. Frygt for tab og 
langtidsforhold er af stor betydning for dig, men du forventer en afvisning gør dig manipulerende, og giver dig visse problemer 
konstant aura af romantik, og er parat til at gøre noget ved det, med jalousi. Du kunne tænke dig et kærlighedsforhold, der varer 
hvis du føler at en sådan ikke er til stede. hele livet, men det sker tit, at du selv saboterer forholdet på 

grund af indre utryghed. 
Mand: Du tiltrækkes af en partner med et forfinet væsen, 
veludviklede sociale færdigheder, og for hvem parforhold er en 
væsentlig faktor i livet. 

Venus i 1. hus Venus i 5. hus 
Harmonisk aura Romantik 
Du udstråler kærlighed og balance i kraftig grad, og dette virker Du udtrykker dig på en overordentlig charmerende måde, og 
stærkt tiltrækkende på dem, du kommer i kontakt med.Du dette gør dig til en populær og vellidt person.Du udtrykker dig 
udtrykker dig med ynde og stil på dette område, og har ikke lidenskabeligt og intenst på dette område. Dette kan betyde at 
svært ved at opnå resultater ved hjælp af dine sociale talenter. du med mellemrum kommer til at genopbygge det hele fra 
Din fremtoning, og det indtryk du gør, er særdeles vigtigt for dig, begyndelsen. Du har brug for masser af feedback omkring hvor 
og en essentiel del af dit "kurmagerritual". Med dit charmerende tiltrækkende du er, og kan være noget flirtende og 
væsen kan du ikke undgå at vinde andres påskønnelse. Dette opmærksomhedssøgende. Dette vil føre til mange 
kan dog resultere i forbindelser, som komplicerer dit liv, fordi din kærlighedsaffærer gennem livet, og der er intet som en lille 
tiltrækningskraft er for stærk, og risikerer at give andre indtryk af, romance til at sætte krydderi på tilværelsen. Du er glad for sjov 
at dine følelser for dem er dybere, end de i virkeligheden er. og leg, og dette kan du få glimrende afløb for gennem at have 

børn. 

Bills Venus i Hillarys 5. hus Hillarys Venus i Bills 2. hus 
Du insisterer på at bevare de romantiske elementer af dit forhold Du kan lære Bill at påskønne de materielle goder i sit liv, og du 
til Hillary; du glemmer aldrig de små kærlige berøringer, og et kan sætte ham i stand til at nyde din fysiske charme og 
element af sjov. På grund af dit talent i denne henseende, kærlighed. Gennem dig, og hvad du bringer til forholdet, lærer 
bevarer forholdet "gnisten," og du oplever tit, at din partner han at værdsætte sig selv. Han vil opnå betragtelige økonomiske 
stadig behandler dig, som om I var nyforelskede. Børn bringer fordele gennem sit forhold til dig, men du kan også være et dyrt 
jer mange glæder. bekendtskab. 

Med Venus i Vægten er Bill en æstetisk forfinet person; et godt parforhold har høj prioritet i hans liv, og han er villig til at indgå 
kompromis for fredens skyld. Hillary, der har Venus i Skorpionen, har det mindre godt i kærlighed, og plages af intens emotionel 
utryghed, som kan føre til jalousi og manipulation. Hillary kan ikke forholde sig til Bills lette og afslappede følelsesstil, og Bill har for 
sin del svært ved at forstå sin partners mere komplekse emotionelle natur. 
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Din kapacitet for at give og modtage kærlighed, samt din følelse af selvværd, påvirkes af kontakter fra Venus til andre planeter i dit 
horoskop. Disse aspekter afspejler de mange nuancer i romantisk smag, og viser hvilken specifik kombination af påvirkninger, der er 
med til at danne dine personlige skøn. Følgende afsnit viser, hvilke egenskaber en person skal have for at virke romantisk 
tiltrækkende på dig, og hvordan dine egne personlige værdier påvirker dit kærlighedsliv. 

Venus positiv Merkur Venus positiv Merkur 
Godt selskab Godt selskab 
Der er ingen tvivl om, at du er en talentfuld og intelligent person Der er ingen tvivl om, at du er en talentfuld og intelligent person 
med god smag, og det vil være en fornøjelse for din partner at med god smag, og det vil være en fornøjelse for din partner at 
være sammen med dig. Du er god til at lytte, og god til at tale, og være sammen med dig. Du er god til at lytte, og god til at tale, og 
dit brede spektrum af interesser og færdigheder sikrer et dit brede spektrum af interesser og færdigheder sikrer et 
stimulerende partnerskab. stimulerende partnerskab. 

Bemærk, at i dette tilfælde har både Bill og Hillary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed, og 
øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Da det fælles aspekt er positivt for jer begge, vil det give stor lykke, og give jer begge 
to en pulje af ressourcer at trække på. I vil have et fælles interesse- og aktivitetsområde, og være enige i jeres syn på dette. 

Venus positiv Mars Venus negativ Mars 
Kærlighed og lidenskab Kærlighed eller sex? 
Dit forhold til det modsatte/relevante køn er naturlig og måske Du har en tiltrækkende og erotisk udstråling, som giver dig 
direkte legesyg. Du kan lide at have det sjove med din partner, tilbøjelighed til amourøse eventyr. Men i langvarige parforhold 
og komme ud og foretage jer ting sammen. Alt andet upåagtet opstår der en kløft mellem dit behov for at udtrykke kærlighed, 
spiller dine erotiske behov en vigtig rolle i dit kærlighedsforhold. hvilket får dig til at føle dig ønsket og værdsat, og en kraftig 
Du er spontan i seksuelle anliggender, og mærker ingen seksualdrift, hvori kødets lyster kommer i forreste række. 
splittelse mellem den seksuelle og den romantiske del af dit Ubevidst sender du alt for intime signaler til medlemmer af det 
væsen - det er naturligt for dig at udtrykke din kærlighed gennem modsatte/relevante køn, hvorefter du ikke forstår hvorfor de 
lidenskab og begær. Du har store muligheder for at nyde dit lægger an på dig. Idéen om, at mænd giver kærlighed for at få 
parforhold både på det fysiske og på det åndelige plan. sex, og kvinder giver sex for at få kærlighed, kan du fuldt ud 

skrive under på. 
Mand: For en mand besidder du en særlig evne til at integrere 
den feminine side af dit væsen, og dette vil sætte dig i stand til Kvinde: Du har en stærkt erotisk natur, og en kraftfuld 
spontant at opnå ganske tæt kontakt med kvinder. Du vil tit føle seksualitet. Imidlertid er du tilbøjelig til at projicere den fysiske 
dig tiltrukket af en uafhængig kvinde med klart maskuline side af dit væsen på din mandlige partner, samtidig med at du 
egenskaber. siger til dig selv, at det kun er din krop han er interesseret i. 

Dette er blot en bekvem kvindelig konvention - tiden vil vise, at 
sex er nøjagtig lige så vigtig for dig som romantisk kærlighed. 

Bemærk, at i dette tilfælde har både Bill og Hillary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed, og 
øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Selvom den ene af jer vil have lettere ved at håndtere denne fællespåvirkning end den 
anden, vil I sammen kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige problemer, og dermed forbedre kvaliteten af jeres forhold. Dette 
vil udtrykke sig i den magnetiske tiltrækning I føler for medlemmer af det modsatte/relevante køn [se tidligere kommentar! HS.], og 
den lethed hvormed I udtrykker både de maskuline og de feminine sider af jeres natur. 

Venus positiv Neptun Venus negativ Saturn 
Hollywood-romance Kærligheden som læremester 
Dit væsen er særdeles kærligt og romantisk, og du er villig til at Kærligheden er en læreproces for dig, og tidlige tiltrækninger - 
gå langt for kærlighedens skyld. Du er tolerant og forstående, i især omkring 15-års alderen - voldte dig så stor smerte, at du 
stand til at se andre menneskers potentiale, og elske dem har udviklet en forsvarsstrategi for at undgå at blive såret. På 
uselvisk i forventning om, at dette potentiale følgelig vil blive grund af frygt for afvisning viser ikke din kærlighed, og derfor 
realiseret. Undertiden vil det, men du kan let komme ud for lader du mange muligheder gå dig forbi. Du spiller "cool", når en 
skuffelser. Ydermere risikerer du at blive udnyttet, fordi du ikke potentiel partner gør tilnærmelser, og derfor er det svært at 
definerer, hvad du kan acceptere, eller ikke kan acceptere. Du komme igennem de indledende faser. Måske vælger du en 
falder gerne for et idealiseret billede af en person, hvorpå du partner af tryghedshensyn i stedet for af kærlighed, og fortryder 
vægrer dig ved at åbne øjnene og se din elskede klart - med det bagefter. Ved at udvikle indre selvsikkerhed vil du på 
vorter og det hele. Vend tilbage til virkeligheden. længere sigt blive i stand til at opnå et godt parforhold. 
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Venus positiv Pluto Venus negativ Pluto 
Bevæger jorden sig? Romantiske jordrystelser 
Du tager kærligheden meget alvorligt, og du udlever dine Kærlighed er et spørgsmål om liv og død for dig, og når du giver 
lidenskaber med følelse og intensitet. Til gengæld forventer du, dit hjerte, er du ængsteligt bevidst om den risiko du løber. Frygt 
at din partner er 100% involveret, som du selv. Du er i stand til at for at miste det, du har kæmpet så hårdt for, gør dig 
nå helt ind under huden på din elskede, og du har en dyb manipulerende. Du er udmærket bevidst om din egen erotiske 
forståelse for al den utryghed og de dybe behov, du finder kraft, og du binder din partner til dig. Du tilstræber at skjule den 
derinde. I denne forstand kan du virke terapeutisk, fordi du kan indre jalousi, der plager dig, selvom det ville være meget bedre 
løsne din partners følelsesmæssige knuder. Intimitet er din at spille med åbne kort. Du har en selvdestruktiv tilbøjelighed til 
højeste prioritet, og det betyder, at seksualiteten ligeledes har at blive iskold og amputere dine følelser, når du (tit fejlagtigt) 
høj prioritet - ikke blot på grund af de sanselige glæder, men føler at din partners kærlighed er i aftagende. Dette overbeviser 
fordi den udgør et vindue til sjælen. din partner godt og grundigt om, at du ikke længere føler noget 

som helst - forholdet vakler fra krise til krise, og ender med at 
Mand: Du tiltrækkes af en dyb og følelsesmæssigt intens bryde sammen under den konstante frost med efterfølgende 
partner, som er parat til at blive lidenskabeligt involveret med dig tøbrud. Første skridt på vejen ud af denne proces består i at 
på krop og sjæl, så snart indledende utryghed er overvundet. Du lære for alvor at påskønne - og tilgive - dig selv. Du har gode 
vil næppe bringe et værdifuldt forhold i fare, men erotiske grunde til at gøre, som du gør, men der findes bedre 
tiltrækninger har en betragtelig indflydelse i dit liv. overlevelsesstrategier. 

Bemærk, at i dette tilfælde har både Bill og Hillary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed, og 
øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Selvom den ene af jer vil have lettere ved at håndtere denne fællespåvirkning end den 
anden, vil I sammen kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige problemer, og dermed forbedre kvaliteten af jeres forhold. Dette 
vil udtrykke sig i stor følelsesmæssig intensitet i forholdet, med kraftige erotiske overtoner. Gennem forståelse for jalousiens rødder i 
manglende selvværd, lærer I at det ikke nytter at ville fylde sit eget indre vakuum med en andens kærlighed, og i stedet bliver det 
muligt for jer at give rundhåndet af jeres egne ressourcer. 

Samspillet mellem Venus i det ene horoskop og planeter i den anden, har en dybtgående indvirkning på, hvordan I er i stand til at 
give og modtage kærlighed. Følgende afsnit viser, i hvilken grad din partner opfylder dit behov for kærlighed, og hvilken specifik 
adfærd der kendetegner jeres kærlighedsliv sammen. 

Bills Måne negativ Hillarys Venus Hillarys Venus negativ Bills Måne 
Kærlighed og afhængighed Kærlighed og afhængighed 
Der er et overordentlig stærkt følelsesmæssigt bånd imellem jer, Der er en stærk følelsesmæssig forbundethed imellem jer, og en 
hvilket stærkt øger potentialet for et kærligt forhold, hvori I begge intens og intim følelsesmæssig atmosfære. I udtrykker begge to 
føler jer relativt trygge. Du er særlig følsom for det behov for stærke behov, men det respons du får fra Bill, er ikke altid det du 
kærlighed og påskønnelse Hillary udtrykker, men det sker tit, at ønsker. Han er tilbøjelig til at reagere moderligt eller 
du overreagerer emotionelt. Jeres følelser kan ofte gå på tværs omklamrende på kærlighedsudtryk fra din side - selvom du ville 
af hinanden, med det resultat at du føler dig såret, og hun foretrække noget mere romantisk. Samvær med ham aktiverer 
uelsket, fordi du lægger følelsesmæssig distance. Denne så mange barndomsminder, at forholdet kan være præget af en 
manglende harmoni på det følelsesmæssige område kan være vis umodenhed. Det kan degenerere til ren og skær 
ødelæggende for forholdet, men er tit baseret på umodne behov behovsopfyldelse, medmindre I sørger for at undgå overdreven 
og en tendens til overdreven afhængighed, som I begge er i afhængighed. Ikke desto mindre betyder kontakten meget for 
stand til at vokse fra. familieanliggender, og kan betyde et varmt og kærligt forhold. 

Bills Venus positiv Hillarys Mars Hillarys Mars positiv Bills Venus 
Party-time Party-time 
Denne kontakt er fuld af skæg og ballade, og tyder på særdeles Du føler dig overordentlig stærkt seksuelt tiltrukket af Bill, og 
romantiske følelser mellem dig og Hillary. Alle hæmninger, du dette er i sig selv nok til at inspirere dig til at lade hånt om alle 
måtte have følt i tidligere forhold, fordamper som dug for solen, moralske forbehold du måtte have overfor at nyde sanselige 
og I er inspirerede til at udforske hinandens hjerter og - ikke glæder sammen. Musik, dans og anden morskab fungerer som 
mindst - kroppe. Hun er ikke længe om at respondere på dine introduktion til forførelseskunsten, og I forstår at udnytte disse 
forførelseskunster, og hun er bestemt heller ikke bange for selv færdigheder fuldt ud. I kan også forvente et aktivt socialt liv, og 
at tage initiativet. Naturligt og ubesværet nyder I erotikkens en vis popularitet som par. Jeres forhold er ikke blot præget af 
glæder - og konkrete resultater vil heller ikke lade vente længe leg - I kan også være ekstremt kreative sammen. Børn vil I 
på sig, hvis I skulle være interesserede i børn. I kan være som et givetvis få i forholdet. Denne påvirkning viser en ukompliceret 
par forelskede teenagere, og blive ved med at have det sådan glæde ved jeres kærlighedsforholdet, og er en væsentlig positiv 
ganske langt ind i forholdet, selvom dette ikke er nogen garanti faktor for forholdets succes. 
for, at tingene kommer til at fungere på andre områder. Livet er 
ikke nødvendigvis så sorgløst som I kunne tænke jer. I kan Venus først: Bill er så tiltrækkende i dine øjne, at du gladeligt 
opleve betragtelige fælles glæder gennem sociale aktiviteter. kaster dig ud i tapper dåd for at vinde hans kærlighed. 
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Bills Venus negativ Hillarys Neptun Hillarys Neptun negativ Bills Venus 
Kærlighedens martyr Kærlighedens martyr 
Denne kontakt er ikke voldsomt betydningsfuld, men den Denne påvirkning er ikke specielt stærk, men kan alligevel 
stimulerer dine drømme eller fantasier på godt og ondt. Hillary forværre jeres tendens - nok mest udtalt hos Bill - til at 
inspirerer dig til at bruge din fantasi og se tingene i et deltagende overidealisere jeres kærlighed til hinanden. I kan være tilbøjelige 
lys, men du kan tit føle dig skuffet i forholdet, fordi drømme viser til at sætte hinanden på en piedestal, og blindt tilbede indbildte 
sig at være illusioner. Vær opmærksom på, at din latente og projicerede egenskaber hos hinanden. På længere sigt kan 
tilbøjelighed til at idealisere din elskede bliver kraftigt stimuleret. dette føre til bitter skuffelse, og det er sundere at dæmpe jeres 
Forholdet kan kræve et vist element af opofrelse, måske på romantiske følelser, hvis de skulle blive for overophedede. Andre 
grund af sorg, sygdom eller eksistentiel tomhed hos hende. Al facetter af denne kontakt er en idealisering af lidelse i forholdet, 
din kærlighed er måske ikke nok til at still hende tilfreds, hvorfor eller at ofre sig for partneren på den ene eller den anden måde. 
det er vigtigt for dig at lære at løsrive dig fra din partners Dette kunne fungere, hvis folk var guddommelige, men nu er vi 
problemer, og se realistisk på forholdet. Vær tålmodig i din kun mennesker, hvorfor almindelig sund fornuft må være at 
vurdering af Hillary, før du binder dig. foretrække. 

Bills Venus positiv Hillarys Pluto Hillarys Pluto positiv Bills Venus 
Forbudne frugter Forbudne frugter 
Denne kontakt betyder dybe og lidenskabelige faktorer i dit Denne kontakt aktiverer din partners latente evne til at udtrykke 
forhold til Hillary. Overfladiskhed er ikke noget for jer; i stedet kærlighed på dybt plan. Et overfladisk forhold er ikke nok til jer, 
udforsker I de skjulte kroge i hinandens sjæle, og skubber og I henter hos hinanden en kompromisløs intensitet, som 
sociale og seksuelle tabuer til side for at nå frem til den inderste kræver konstant nyformulering og nyopdagelse af jeres følelser 
følelsesmæssig oplevelse. At være sammen betyder en konstant for hinanden, om så det skal udløse en krise. Jeres erotiske liv 
revision af fortiden, hvorved forholdet konstant udvikler sig, og I er en prøvesten for jeres kærlighed, og I tilstræber at fjerne alle 
konstant lærer noget. Dette kan være noget udmattende for dig, følelsesmæssige barrierer for at opnå en sjælenes forening. 
da du vil opleve at hun er ganske kompromisløs. Af dig kræves Følgelig kommer I til at kende hinanden intimt. I dagligdagen 
det, at du forandrer dig, og du kan ikke længere satse på søger I ligeledes seriøse sociale relationer, og undgår 
overfladisk charme eller tricks fra barndommen. Forholdet er overfladiske bekendtskaber. Du har måske talent for at opdage 
nærmest som en løbende terapisession, men dette falder skønhed på overraskende steder takket være din evne til at 
antagelig i din smag. Der er et stærkt erotisk bånd imellem jer, spinde strå til guld. På samme måde søger du at forvandle Bill 
og Hillary kan udvise en vis jaloux kontrol. Paradoksalt nok får ved at få ham til at eliminere gamle adfærdsmønstre og opdyrke 
dette dig til at føle dig mere værdsat. nye. 

Bills Pluto negativ Hillarys Venus Hillarys Venus negativ Bills Pluto 
Kærlighedens slave Kærlighedens slave 
Denne påvirkning intensiverer de latente tilbøjeligheder Hillary Denne kontakt vækker hos dig latente impulser i retning af at 
måtte have til angst og desperation i forbindelse med sit forårsage kriser i forholdet, på grund af en dyb frygt for ikke at 
kærlighedsliv. En rodfæstet utryghed hos dig selv omkring være værdsat. Du føler måske trang til manipulerende adfærd - 
seksualitet, kontrol og tab, kan tit ubevidst drive dig til at øve især gennem seksualitetens eller pengenes kraft - og 
magt over hende. Det betyder, at forholdet præges af derigennem skabe et uheldigt bånd til partneren, for at sikre din 
afhængighed, kontrol og jalousifølelser, enten hemmelige eller tryghed. Til tider oplever du, at %Z5 respons på dine følelser er 
åbenlyse. Eftersom seksualiteten er den slagmark, hvorpå disse koldt, og du bliver måske bange for, at kærligheden pludselig er 
følelser udspiller sig, vil jeres intime samvær være intenst og væk. I virkeligheden vækker du hans egen angst og jalousi. Og 
lidenskabeligt. Tabuer bliver brudt. Det er, som om I begge har han reagerer ofte med at bruge sin magt til at holde situationen 
brug for at overskride accepterede grænser for at opnå kontakt under kontrol. Det er dybe psykologiske faktorer, der gør sig 
med jeres følelser, og jeres sexliv kan være kendetegnet ved gældende her. Lad dig ikke købe eller sælge, eller ydmyge 
betragtelige magtspil. Jeres sociale relationer kan være plaget af gennem kærlighed eller sex. Lad ikke dit personlige værd 
manglende tillid, og en tendens til at gøre forholdet til et definere af din partner. En af dette forholds funktioner er at 
spørgsmål om liv og død betyder, at I risikerer at vakle fra krise tvinge dig til at vurdere, hvad der virkelig betyder noget i dit liv. 
til krise. Dette vil også betyde økonomisk utryghed. Du må styre 
din trang til at kontrollere og forvandle Hillary, og udvikle mere Pluto først: Du søger at hele psykiske sår hos din partner 
blidhed og accept. gennem kærlighed. Dette nytter til en vis grad, men lad være 

med at udmatte dig selv. 
Pluto først: I krisetider er du tilbøjelig til at misbruge din kraft i 
forholdet ved totalt at trække dig tilbage bag en iskold skal. Dette 
er i det lange løb dræbende for kærligheden. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Selvom den ene af jer har lettere 
end den anden ved at håndtere denne gensidige påvirkning, vil I i fællesskab kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige 
problemer, og dermed bedre jeres forholds kvalitet. Dette vil udtrykke sig i stor følelsesmæssig intensitet i forholdet, med kraftige 
erotiske overtoner. Gennem forståelse for jalousiens rødder i manglende selvværd, lærer I at det ikke nytter at ville fylde sit eget indre 
vakuum med en andens kærlighed, og i stedet bliver det muligt for jer at give rundhåndet af jeres egne ressourcer. 
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**********************************************************************************************************************************************************
BEGÆR: Seksualitet er essentielt for langvarig tilfredshed i et forhold, og fremgår af Mars i horoskopet. For en mand vil 
denne planet desuden symbolisere hans maskuline identitet, mens det hos en kvinde gælder, at det tegn Mars befinder 
sig i, samt planetens aspekter, ofte vil vise hvilken type mand hun tiltrækkes af. Mars viser også, hvordan I arbejder 
sammen, og jeres evne til at kæmpe for, hvad I har brug for. Hvor Mars er, er der ballade, fordi spørgsmål om overlevelse 

og selvhævdelse er fremtrædende. I vort civiliserede samfund er begge køn tilbøjelige til at fortrænge Mars - selvom kvinder gør det 
mere end mænd - og dette kan ofte betyde, at éns egen aggression eller undertrykkelse kommer til udtryk i partnerens adfærd. 
**********************************************************************************************************************************************************

Mars i Vægten Mars i Løven 
Manifesteret dømmekraft Lederevner 
Du er helt klart den romantiske type, med talent for at tiltrække Du er en stolt og bydende person med naturlige lederevner og 
det relevante køns opmærksomhed. Dine gode manerer og en aura af myndighed. Din romantiske natur er overordentlig 
sociale færdigheder kan næppe undgå at vinde din udkårnes stærk, og du kan sagtens være mester i avanceret 
hjerte, men undertiden virker det som om du ikke har engageret forførelseskunst. Du er villig til at spendere rigeligt for at gøre 
dig fuldt og helt, følelsesmæssigt set. Du må passe omhyggeligt godt indtryk. Dit ego er faktisk noget sårbart, fordi du har så 
på ikke at lade dig lede på afveje i hjerteanliggender - dine meget at leve op til. Ikke desto mindre kan du være særdeles 
parforhold er måske ikke altid helt holdbare. Du er ekspert i at kreativ, og sjov at være sammen med. Du har stil, og et 
opnå kontakter, og i spørgsmål, som påvirker din vindende væsen. 
retfærdighedssans, kan du være direkte lidenskabelig. 

Kvinde: Du tiltrækkes af partnere af lidt over naturlig størrelse, 
og som er dominerende i forhold til dig. Du har brug for at 
respektere din elskede, men i det lange løb er du tilbøjelig til at 
lægge op til situationer, der får vedkommende til at tabe ansigt. 

Mars i 1. hus Mars i 3. hus 
Ude på skrammer Ophidsede diskussioner 
Du er en særdeles hårdtslående person, som har en kraftig Du udtrykker din energi og begejstring i mentale projekter, og du 
virkning på andre.På dette område er du i stand til at bruge din er aktiv for at styrke dit intellekt og opnå kontakter med 
fremragende dømmekraft til at påtvinge det pågældende andre.Dette er et område, hvor du kan hævde dig med succes, 
spørgsmål din egen balancesans og smagsbegreber. Du har det især hvad angår kreative projekter. Du nyder virkelig en god 
med at bringe folk i forsvarsposition, når du kommer i kontakt diskussion, du udtrykker dig med kraft, og til tider noget 
med dem, og du tromler gerne hen over al modstand, du måtte impulsivt. Selvom du er besat af at styrke dit intellekt, er det ikke 
støde på. Du er en "fighter", og særdeles livlig og altid du giver dig tid til at tænke tingene igennem Under alle 
temperamentsfuld; du har brug for en partner, der påskønner din omstændigheder er du noget stridbar, verbalt set, og din trang til 
ærlighed, din ligefremhed og dit mod. Men hvis du ønsker lidt at hævde dine meninger kan tvinge folk i forsvarsposition. 
mere harmoni i dit liv - det er dog ikke sikkert at du gør - bør du Mental stimulation er et nødvendigt forspil for din seksuelle 
kultivere en anelse mere sensitivitet. Du har en stærk seksuel interesse. 
udstråling, der kan bringe dig enten mange glæder eller mange 
vanskeligheder. 

Bills Mars i Hillarys 4. hus Hillarys Mars i Bills 11. hus 
Du er en særdeles aktiv kraft i Hillarys hjemmeliv, og det er som Du inspirerer Bill til at være mere udfarende i sine sociale 
regel dig, der dominerer beslutningsprocesser i familien gennem relationer, og det er gerne dig, der tager initiativet, når I har med 
din kraftfulde og dynamiske optræden. Hvis denne energi bliver indflydelsesrige grupper at gøre. Du kan dog tit komme lidt på 
konstruktivt kanaliseret, vil jeres hjem nyde godt af din evne til tværs af %Z3 venner og bekendte, måske på grund af 
forbedringer og organisation. Men hvis dit temperament ikke er provokerende meninger og adfærd. 
under kontrol, vil familielivet være plaget af følelsesmæssige 
konflikter. 

Din evne til at udtrykke din vilje og dine behov modificeres i betragtelig grad af den indflydelse andre planeter i horoskopet har på din 
Mars. Disse aspekter viser hvordan du bedst kan udtrykke dig seksuelt, og den type problemer der kan opstå, når du gør. For kvinder 
vil aspekter til Mars ofte vise den adfærd manden i forholdet frembyder. Hvis dette ser ud til at være tilfældet, er der projektion med i 
spillet. Ved at lære at tænke mere klart, og hævde dine sande behov, vil disse negativ projektioner kunne elimineres eller i det 
mindste reduceres. 

Mars positiv Merkur Mars negativ Saturn 
Verbalduellant Kamp mod hårde tider 
Du er kvik, vittig og fuld af idéer, som du er ivrig efter at gøre ud i Det nytter ikke at lade som om, seksuallivet fungerer glat - det er 
livet. Du kan være sarkastisk, men du er altid stimulerende. Du noget af en prøvelse. Eftersom du sikkert blev for strengt 
elsker at rejse, du er konstant videbegærlig, og du har sikkert et afstraffet eller disciplineret som barn, har du udviklet en negativ 
bredt netværk af venner og bekendte. Du er altid aktiv, kan være holdning til din krop. Sex bliver måske betragtet som en 
involveret i mange projekter, og har altid travlt med at lære nyt. I nødvendig pligt. Selvom kontrol over din seksualdrift er en vigtig 
dit parforhold har du brug for én, du kan snakke med, spille faktor i dit liv, kan du opnå bedre sex, hvis du bruger mere tid på 
mental pingpong med, og foretage dig spændende ting sammen at tage dig af din krop, og lære at elske den, i stedet for at 
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med. betragte den som en genstand, du er nødt til at påtvinge din vilje. 

Mars negativ Neptun Mars positiv Neptun 
Den moralske sump På jagt efter drømmen 
Det er et problem for dig at finde ud af, hvad du ønsker i livet, og Du er en særdeles idealistisk person med mange drømme og 
hvordan du skal bære dig ad med at få det. Du vil først føle dig visioner om, hvordan verden burde se ud - selvom du ikke 
tilfreds, når det lykkes dig at finde en kanal for din kreativitet og nødvendigvis besidder viljen til at gøre dine visioner til 
dine visioner. I parforhold kan denne uklarhed føre til manglende virkelighed. I parforhold er du hjælpsom og velmotiveret, selvom 
engagement og trussel om opløsning. Du forstår ikke at denne energi ofte bliver ledt ud i kreative eller sociale projekter. 
disciplinere dit begær, og kan have de besynderligste idéer om, Du forestiller dig det bedste i andre, men bliver ofte brutalt 
hvad der er seksuelt acceptabelt. Utroskab og udsvævende skuffet af deres adfærd. Men objektivt betragtet kan dine egne 
levevis er en konstant trussel mod dit kærlighedsliv - og mod dit handlinger ofte ligge langt under de standarder, du forfægter. 
moralske velbefindende. 

Kvinde: Du tiltrækkes af en kreativ og visionær partner, f.eks. en 
Mand: Du stræber konstant efter den perfekte seksuelle kunstner eller musiker - en person der kan sælge dig en drøm. 
oplevelses luftkastel. Du prøver alt, men jo mere du prøver, jo Det siger sig selv, at du tit vil føle dig snydt, når du vågner op. 
mere flygtig bliver tilfredsstillelsen. Pornografi udøver en Du sætter mænd på en piedestal, hvorpå de føler sig tvunget til 
betragtelig dragning. Din partner vil ofte føle, at hun er en at skjule deres svagheder for ikke at skuffe dig. Rutinesex keder 
skuffelse for dig. Seksuelt set vil du aldrig nå den befrielse du dig; du skal tilbedes, og hader at tro, at dyrisk begær måske 
søger - men den kan sublimeres gennem spirituelle eller kreative vejer tungere end sjælens. 
aktiviteter. 

Bemærk, at i dette tilfælde har både Bill og Hillary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed, og 
øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Selvom den ene af jer vil have lettere ved at håndtere denne fællespåvirkning end den 
anden, vil I sammen kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige problemer, og dermed forbedre kvaliteten af jeres forhold. I 
denne henseende består de vigtige udfordringer for jer begge i udelukkende at kanalisere jeres energier ind i områder, der for alvor 
inspirerer jer, og sørge for at leve et etisk rent liv. Dette omfatter bl.a. at sprede de følelseståger i jeres sind, som får jer til at projicere 
jeres egne svagheder over på partneren. 

Mars negativ Pluto 
En dominerende vilje 
I parforhold bruger du din ufattelige viljestyrke til at skabe 
situationer, hvori du føler dig tryg. Og eftersom du plages af 
jalousi og angst for at miste magt og føle dig hjælpeløs, bliver 
din romantiske harmoni forgiftet af dit tvangsmæssige behov for 
at kontrollere alle sider af din partners liv. Dine anstrengelser for 
ikke at være svag, er du usigelig dominerende, selvom der 
uvægerligt vil opstå situationer, hvor du føler dig ydmyget. Din 
største fjende er dit eget begær, der er så tvangspræget, at 
noget må give sig. Der vil ske dybtgående forvandlinger, som 
giver dig den psykologiske bevidsthed, du behøver for virkelig at 
blive din skæbnes herre. 

Samspillet mellem Mars i det ene horoskop og planeterne i det andet, har en dybtgående indvirkning på, hvordan I vil være i stand til 
at udtrykke jeres vilje og opfylde jeres ønsker. Disse kontakter vil desuden vise, hvilke seksuelle udtryksformer, der kendetegner 
forholdet. I kan derudover forvente både konflikt og spænding i de områder, der fremgår af følgende afsnit. 

Bills Mars negativ Hillarys Måne Hillarys Måne negativ Bills Mars 
In-fighting In-fighting 
Denne kontakt giver masser af følelsesmæssige konflikter, der Selvom der kan være et stærkt følelsesmæssigt bånd mellem 
har at gøre med din manglende evne til at tune ind på, og jer, skrammes dette tit af hidsighed eller emotionelle 
respektere din partners humør. Måske føler du dig truet eller provokationer. Du føler tit en irrationel irritation, når Bill hævder 
provokeret af hendes svaghed eller sårbarhed, måske ønsker du sig selv, eller opfører sig for selvstændigt, eftersom dette 
at signalere, at du ikke bryder dig om at nogen føler sig forstyrrer din tryghedsfølelse i forholdet. Samtidig bliver han 
afhængig af dig. Uanset hvad - når Hillary er i dårligt humør, utålmodig over ethvert tegn til umodenhed eller overdrevent 
bliver du utålmodig og irriteret. Du er nødt til at beherske dit føleri, du måtte udvise. Dine vaner går tit på tværs af hans 
temperament, hvis du ønsker et varigt og harmonisk forhold. Det ønsker, og han er ikke tilbøjelig til at indgå kompromis. Kun 
nytter ikke noget at komme med løsningsforslag, hvad din tiltagende modenhed og selvkontrol kan afhjælpe denne 
partners følelsesliv angår, hvis ikke du forstår hvad der rører sig i disharmoni i forholdet. Den seksuelle tiltrækning imellem jer er 
hende. Hvis du ikke har den fornødne tålmodighed til at forstå stærk og instinktiv, og bygger tit på krogede moderlige følelser. 
hendes følelser - og det går heller ikke at tvinge dig selv - er det 
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bedre at bruge lidt tid alene på at forbrænde lidt energi på egen Måne først: Du oplever, at Bill er for utålmodig til at forstå din 
hånd. Uenighed omkring børn og familieanliggender kan plage angst og dine følelsesmæssige drifter, hvorved det bliver lettere 
forholdet - hemmeligheden består i at betone det positive, og for dig at klare den slags alene end i fællesskab. 
undgå at lade sig provokere af det negative. 

Bills Merkur negativ Hillarys Mars Hillarys Mars negativ Bills Merkur 
Spidse bemærkninger Spidse bemærkninger 
Selvom denne kontakt er vigtig for jeres forhold, og kan betyde Du risikerer at geråde i mange diskussioner og skænderier med 
masser af aktivitet og begejstring for at få tingene fra hånden, Bill, hvis ikke du passer på. I oplever mange 
kan det ikke nægtes, at den bidrager til stress i forholdet. Der er meningsuoverensstemmelser, og dette kan slet og ret skyldes, 
en grundlæggende tendens til skænderier og skarpe ord. I må at du kaster dig ud i tingene uden at I har talt sammen forinden. 
anstrenge jer meget for at undgå negativ kritik og andre verbale Ofte er du for utålmodig til at lytte til ham, eller når du gør, giver 
ubehageligheder. Du er ofte kritisk over for Hillarys aktiviteter, og du ikke ham tid og plads til at forklare sig ordentligt. Selv under 
dette kan være irriterende, når hun prøver på at få noget gjort. trivielle diskussioner føler Bill sig truet, da han fornemmer at du 
Samtidig kan hun blive irriteret over selv ganske fornuftige er svær at overtale, og at du er besluttet på at få din vilje. Dette 
forslag fra din side, på grund af en følelse af, at du trænger dig fører til alt for meget mundhuggeri. I kan lede noget af denne 
ind på hendes ret til at gøre hvad der passer hende. Løsningen aggression i andre kanaler ved at være aktive og kreative 
består i større modenhed, tålmodighed og selvkontrol. sammen. Almindeligvis er det bedst at undgå for mange 

diskussioner. Studér kommunikationsteknikker. 
Merkur først: Af en eller anden grund får dine idéer og forslag tit 
din partner til at rejse børster. Hillary er måske for utålmodig til at Merkur først: Du afbryder for meget, når Bill forklarer sine 
lytte, eller føler du blot er ude på at forhale tingene gennem synspunkter, og du gør alligevel hvad der passer dig. Dette 
unødige diskussioner. irriterer ham. 

Bills Mars negativ Hillarys Neptun Hillarys Neptun negativ Bills Mars 
Kviksand Kviksand 
I to har ikke let ved at arbejde konstruktivt sammen. Kontakten er ikke en af de mest betydningsfulde, men kan 
Misforståelserne skyder op som paddehatte, fordi I gerne skrider alligevel vække en tilbøjelighed - som kan være latent hos Bill - 
til handling uden nogen klar idé om, hvad der skal til, og fordi til at lade fantasien overskride konventionelle begrænsninger. 
Hillary har en særdeles tåget opfattelse af, hvad hun egentlig Hvis der ikke sættes grænser for det tilladelige, risikerer I begge 
ønsker. Din energi bliver på uproduktiv vis spredt, og tit ud på at udtømme jeres energi. Uhæmmet hengivelse til f.eks. 
moralsk tvivlsomme områder. Tilstræb at holde en høj standard - stofindtagelse, tvivlsomme seksuelle aktiviteter eller blot 
sammen kan I være tilbøjelige til at springe over hvor gærdet er ubehersket behovstilfredsstillelse - vil få langsigtede 
lavest i etiske anliggender. Det nytter ikke at søge retning eller konsekvenser. Disse kan f.eks. bestå i en undergravelse af viljen 
ledelse hos hende. Vælg din egen kurs. Diskussioner øger blot til at opnå noget, eller blot et totalt tab af retningssans. Men 
forvirringen. Lad dig ikke narre - hun bliver forvirret ved mødet omvendt set kan I opnå betragtelig succes, hvis I sætter jeres 
med din dynamik, og reagerer ved at skabe rod i foretagendet, vilje ind på at realisere idealistiske, sociale eller kreative 
eller ved at foreslå mål, der er over-idealiserede eller totalt visioner. På det seksuelle område kan der forekomme 
urealistiske. Den seksuelle harmoni kan også være svær at nå utilfredshed på grund af uvilje mod vanepræget rutinesex, og en 
frem tid, eftersom Hillary tit finder dine lyster for jordiske, og længsel mod forførelsens romantik. I kan føle modvilje mod 
længes efter en "spirituel" oplevelse. Også dette er en illusion: samlejets primitivere elementer, og længes efter at transcendere 
større kropsbevidsthed ville være til gavn for jer begge. jeres fysiske begær. Derfor vil det være en god idé at beskæftige 
Helbredsspørgsmål kan indtage en fremtrædende plads i jer med erotikkens åndelige sider. 
forholdet. Husk, at alkohol og tilsvarende problemer har en 
negativ effekt på dette forhold. Mars først: Bills handlinger og initiativer kører fast på grund af 

din manglende klarhed eller begejstring, hvorved han kommer til 
Mars først: Dine initiativer virker blot forvirrende på Hillary. Handl at føle sig undergravet. Lidt opmuntring ville betyde meget. 
først, og tag dig af konsekvenserne bagefter. 

Bills Pluto negativ Hillarys Mars Hillarys Mars negativ Bills Pluto 
Hypnotisk kraft Hypnotisk kraft 
Denne kontakt vækker stærke kræfter, som måske og måske Selvom denne kontakt måske ikke er en specielt fremtrædende 
ikke ligger latent hos Hillary, hvilket fører til selvdestruktive faktor i jeres forhold, vækker samvær med Bill en latent trang 
perioder og ekstreme psykologiske tilstande. Det er en hos dig til at geråde i magtspil. Du provokeres af, hvad du 
fascinerende og hypnotisk oplevelse at være sammen med oplever som din partners kompromisløse natur, og havner tit i 
hende, men det er også udmattende, på grund af de viljeslagsmål med ham. Dette er ørkesløst og udmattende. Han 
viljesammenstød, som i sidste ende kan true hele forholdet. Der vil altid vinde den endelige sejr, fordi han er villig til at tilintetgøre 
er en stærk seksuel tiltrækning og mangel på samme, baseret sig selv - eller hele forholdet - hvis han ikke får sin vilje. Så vidt 
på, hvem der har kontrol over hvem, og dette kan føre til ekstrem behøver det ikke at nå, hvis du blot trækker dig. Du vækker 
seksuel adfærd, som består i at slå udholdenhedsrekorder. Den faktisk en dyb ubevidst angst hos Bill, når du bliver aggressiv, og 
vægt, der lægges på sex i forholdet, kan føre til overdrevne dette fører til sabotage fra hans side. På det seksuelle område 
jalousifølelser. Når du konfronteres med din partners energi og kan denne kontakt være særdeles lidenskabelig. Jeres erotiske 
uafhængighed, vækkes der en dyb og muligvis ubevidst angst i adfærd kan dog være påvirket af magtkampe. På jagten efter 
dig, som du søger at modvirke gennem kontrol. I sidste ende tilfredsstillelse provokerer I hinanden til det yderste, og aldrig så 
ligger din kontrol i din evne til at ødelægge det forhold, der snart er ét tabu fejet til side, før I søger nye grænser, i en spiral 
betyder så meget for jer begge. Hvis du griber dig selv i at af begær, som tit ender med, at den ene af jer føler sig værdiløs 
udstede et ultimatum for at få Hillary til at ændre adfærd, ved du og ydmyget. I ville gøre klogt i at udforske de spirituelle sider af 
at du er på gal kurs. Der er brug for en stor portion psykologisk seksualiteten. 
arbejde - men ikke på hinanden; I har brug for en uvildig 
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professionel. Pluto først: Tit føler du dig nærmest lammet af de ekstreme 
holdninger, du føler Bill lægger for dagen. Hvis du modtager et 

Pluto først: Du udøver for stor magt over Hillary, men du ved det ultimatum, kan det være umagen værd at tage ham på ordet, for 
ikke, fordi du har for travlt med at kæmpe mod dine egne indre det tilfælde at han skulle bluffe. Men du skal på den anden side 
følelser. ikke regne med det. 

ANDRE OMRÅDER
**********************************************************************************************************************************************************

KONTAKT OG KOMMUNIKATION: Selvom kærlighedens bånd er aldrig så stærke, er et sundt forhold på længere sigt 
også afhængigt af evnen til at lytte til og forstå hinanden. Mange forhold går i stykker på grund af dårlig kommunikation, 
når romantikkens og seksualitetens lys begynder at dæmpes. Evnen til at kommunikere fremgår af Merkur i dit horoskop, 
og følgende afsnit viser dine stærke og svage punkter på dette område, disses indvirkning på din partner, og hvad I kan 

gøre for at forbedre jeres indbyrdes kontakt. 
**********************************************************************************************************************************************************

Merkur i Løven Merkur i Skorpionen 
Udtryk for dig selv Dybdeanalyse 
Du har høje tanker om dine egne mentale evner, og du forventer Du er en stilfærdig og noget hemmelighedsfuld person - du 
påskønnelse for dine idéer og din kreativitet. Du vil gøre meget holder dine idéer for dig selv, men det er de færreste ting, der 
for at skjule eventuelle mangler i dine evner, for du hader at virke undslipper din opmærksomhed. Du besidder en naturlig 
dum - bluff er ikke fremmed for dig. Du er varm, legesyg og psykologisk sans, som hjælper dig med at leve dig ind i og forstå 
humoristisk, og du er sjov at være sammen med; men du tager andre. Kommunikationsproblemer opstår på grund af din 
dig selv for alvorligt, når det gælder om at gøre indtryk tilbøjelighed til at udtrykke misbilligelse ved hjælp af tavshed. Din 
intellektuelt set. partner ved ikke hvad du tænker - måske kunne det betale sig 

for dig at gøre dig den ulejlighed at udtrykke dine tanker. 

Merkur i 10. hus Merkur i 6. hus 
Dine idéer og færdigheder kommer til positivt udtryk i din Dine idéer og kommunikationsfærdigheder kommer især til 
karriere, som med fordel kunne have med handel og udtryk i arbejds- og jobsammenhænge. Du er en fremragende 
kommunikation at gøre. Hovedparten af dine tanker drejer sig organisator, og din alsidighed vil gøre sig gældende i adskillige 
om forretningsidéer. arbejdsområder i løbet af dit liv. 

Bills Merkur i Hillarys 2. hus Hillarys Merkur i Bills 2. hus 
Du er optaget af den måde, hvorpå din partner håndterer sine Du er optaget af den måde, hvorpå din partner håndterer sine 
økonomiske anliggender, og tilbyder mange kreative idéer og økonomiske anliggender, og tilbyder mange kreative idéer og 
indsigter, hun kan bruge. Økonomisk tryghed er et vigtigt indsigter, han kan bruge. Økonomisk tryghed er et vigtigt 
diskussionsområde for jer, og dine idéer og løsninger hjælper jer diskussionsområde for jer, og dine idéer og løsninger hjælper jer 
begge med at finde rundt i den materielle verdens labyrint. begge med at finde rundt i den materielle verdens labyrint. 

Bill har Merkur i Løven, og er i besiddelse af naturlig charme og konversationstalent, og ynder at være midtpunkt i enhver 
konversation. Med Merkur i Skorpionen er Hillary den tavse type, der ser alt, men siger lidt. Hun gennemskuer den prangende 
intellektuelle facade, der kendetegner Bill, men overser måske samtidig hans kreative talenter og charmerende kommunikation. Bill 
bliver sønderknust over at se sine storslåede idéer analyseret ihjel eller udsat for tavs misbilligelse. Der foreligger en opfattelseskløft. 

Aspekter mellem de andre planeter i dit horoskop og Merkur viser talenter eller udfordringer i forbindelse med din evne til at udtrykke 
dine idéer og være åben for andre mennesker. Disse aspekter beskriver de specifikke idéer du har, og den type reaktioner du 
fremkalder hos andre mennesker gennem den måde, hvorpå du kommunikerer disse idéer. 

Merkur positiv Saturn Merkur negativ Saturn 
Velovervejet tænkning I mental forsvarsposition 
Du kan være sky og fåmælt, og du er noget defensiv i Du er skrækslagen for at blive betragtet som uintelligent, og 
intellektuelt udfordrende situationer. Ikke desto mindre vil du dette gør dig defensiv, rugende og til tider noget pedantisk. Dette 
med tiden opnå en moden intelligens, der sikrer at du lægger går ofte ud over din partner, som kan blive usikker og uklar i sin 
mærke til, hvad din partner siger, og selv giver dig god tid til at kommunikation, på grund af en fornemmelse af en mur imellem 
formidle dit budskab. Selvom du ikke er superhurtig, får du jer. Hvis dit sind er lukket, må du stræbe efter at åbne det. Gør 
tingene gjort. det lettere for din partner at nå dig. 

Bemærk, at i dette tilfælde har både Bill og Hillary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed, og 
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øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Selvom den ene af jer vil have lettere ved at håndtere denne fællespåvirkning end den 
anden, vil I sammen kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige problemer, og dermed forbedre kvaliteten af jeres forhold. Dette 
vil udtrykke sig i den kamp I har for at kommunikere glat og uden at gå i forsvarsposition, samt i jeres evne til sammen at håndtere 
praktiske problemer og forretningsanliggender. 

Merkur positiv Neptun 
En intuitiv lytter 
Du er ekstremt sensitiv for atmosfære, og for andres mentale 
tilstand; du er god til at kommunikere gennem følelser, snarere 
end gennem ord. Misforståelser kan opstå på grund af 
manglende ligefremhed, og fordi du tror, du allerede ved hvad 
din partner skal til at sige. Det er en god idé at sætte ord på 
tingene i højere grad, og dobbelttjekke at du har forstået rigtigt, 
og ikke blot hører hvad du gerne vil høre. 
Merkur positiv Pluto 
Mental detektiv 
Hemmeligheder og skjulte anliggender fascinerer dig, og din 
psykologiske sans er dybtgående. Du kan hurtigt "tune ind" på 
din partners psykiske tilstand, og de råd du giver, er særdeles 
skarpsindige. Som lytter har du en vidunderlig healende kraft. Du 
tror på vigtigheden af hemmeligheder, men pas på, at sådanne 
ikke kommer mellem dig og din partner. 

Samspillet mellem Merkur i det ene horoskop og planeterne i det andet, har en dybtgående virkning på jeres evne til at kommunikere 
med og forstå hinanden. Følgende afsnit viser hvilken lethed eller vanskelighed din partner har med at kommunikere med dig og 
forstå dig, og den type situationer der kan opstå som følge heraf. 

Bills Merkur positiv Hillarys Neptun Hillarys Neptun positiv Bills Merkur 
Non-verbal kommunikation Non-verbal kommunikation 
Samvær med Hillary vækker din latente fantasi og dine kreative, Denne kontakt er måske ikke specielt betydningsfuld for jeres 
åndelige eller musikalske talenter. Selvom der ikke er tale om en forhold, men kan alligevel virke særdeles inspirerende på det 
særlig betydningsfuld faktor, er den god for inspiration, mentale område. Du besidder en herlig evne til at lytte til Bill og 
kendetegnet ved nonverbal kommunikation - en slags lade hans idéer skylle over dig. Du er også i stand til at 
mentalt/mystisk fællesskab. Alligevel kan der opstå respondere på en måde, der virker stærkt stimulerende på din 
misforståelser, og du er tilbøjelig til at bilde dig ind, at hun forstår partners fantasi, så I kan blive et overordentlig kreativt team - 
dine idéer, selvom dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Hun især hvis I er interesseret i kommunikation på et finere niveau - 
ønsker måske ikke at forstyrre den mentale harmoni imellem jer f.eks. gennem musik eller andre medier. I bygger luftkasteller, 
ved at være uenig, og kan derfor finde på at sige ting, hun ikke selvom der ikke er garanti for at de nogensinde vil blive til noget. 
mener. På den anden side fremkalder Hillary hos dig en dybere Stræb efter at bevare kontakten med virkeligheden - ellers er der 
forståelse af livets og naturens mysterier. fare for skuffelser. 

Bills Merkur negativ Hillarys Pluto Hillarys Pluto negativ Bills Merkur 
Inkvisition Inkvisition 
Selvom denne faktor måske ikke er specielt vigtig for jeres Denne påvirkning er særdeles kraftig på det mentale plan; du er 
forhold, virker den som regel noget komplicerende på tilbøjelig til at vække og forværre Bills latente tilbøjelighed til at 
kommunikationen. Intet lader sig sige let, enhver bemærkning kæmpe til udmattelsens rand med sine egne tanker. Forholdet 
kan gøres til genstand for dybtgående analyse. Udmattende og kan plages af irrationelle bekymringer og mistanker, hvilket fører 
langvarige diskussioner udspiller sig over tilsyneladende banale til enten inkvisitoriske afhøringer om dine bevæggrunde og 
spørgsmål. I virkeligheden er det intelligens og magt, det handler hemmeligheder på den ene side, eller langvarig, isnende 
om. Dit naturlige kommunikationstalent vækker angst hos Hillary, tavshed på den anden. Selvom det kan blive svært for dig, bør 
som ubevidst reagerer med mistænksomhed eller obstruktion. du prøve at dæmpe din partners mistanke med åbenhedens 
Dette får så dig til at holde munden lukket, og følgelig kan der modgift, og undgå at lade dig trække ind i ørkesløse 
opstå lange perioder med tavshed. Hun er i stand til at fortsætte diskussioner, som blot udmatter jer begge. Du besidder en 
dette i ubegrænset tid. Din bevidsthed om, at denne vane er nærmest hypnotisk magt over Bill, og du vil måske fristes til at 
baseret på indgroet angst hos hende, kan hjælpe dig med at misbruge denne ved at spille på hans angst. I ville begge have 
demontere dette potentielt destruktive kommunikationsmønster. godt af, gennem psykologiske studier at lære om sindets natur. 

**********************************************************************************************************************************************************
LIVSSYN OG FORSTÅELSE: Planeten Jupiter viser det område i dit liv, hvor du udtrykker optimisme, håb og tro på 
fremtiden. Overført til din partners horoskop viser den, hvor du mest kan inspirere din partner. Følgende afsnit viser 
hvordan og hvor du giver indsigt og forståelse, og på hvilket område af din partners dagligliv, din indflydelse er særlig 
gavnlig. 

**********************************************************************************************************************************************************



Parforholdsanalyse  mellem Bill og Hillary

www.world-of-wisdom.com Astrologi og parforhold Side: 22

Bills Jupiter i Hillarys 5. hus Hillarys Jupiter i Bills 2. hus 
Du er til stor støtte og opmuntring for Hillary, når %Z1 prøver at Du har en gunstig effekt på Bills fornemmelse af sit eget værd, 
give udtryk for sig selv, og realisere sin individualitet. Med din først og fremmest fordi du betoner det positive ved ham, og ikke 
sans for leg og sjov fremkalder du hos hende en større livsglæde tager dig af det negative. Dine idéer og din vejledning kan også 
og en større villighed til at tage chancer, i troen på at alt vil ordne være god for hans økonomi - måske er du så velstående, at du 
sig på bedste måde. er i stand til at yde direkte bistand på dette område. At være 

sammen med dig sikrer hans materielle velbefindende. 

Sol positiv Jupiter Måne positiv Jupiter 
Positiv fremtidsorientering Følelsesmæssig rundhåndethed 
Din personlighed er storsindet og generøs, og du søger livets Dit følelsesmæssige væsen er varmt og storsindet; du besidder 
mening gennem rejser, læsning, studier og diskussion. Med dit stor tolerance og en udsøgt humoristisk sans. Rejser og 
vise og kultiverede væsen er du en god rådgiver. I kærlighed er kulturelle begivenheder styrker din forståelse for andre. Din 
du forstående og tolerant, men besidder samtidig en stærk sans positiv holdning skaber gunstige situationer, både økonomisk og 
for etik og retfærdighed. med hensyn til din tryghedsfølelse. 

Bills Jupiter positiv Hillarys Saturn Hillarys Saturn positiv Bills Jupiter 
Samfundsstøtte Samfundsstøtte 
Denne påvirkning giver forholdet en stor portion stabilitet - i hvert Selvom denne kontakt ikke i så høj grad påvirker den daglige 
fald hvad angår jeres integration i samfundet. Du forstår at atmosfære i forholdet, er den fremragende, hvad angår almen 
opmuntre Hillary, og kan sætte hende i stand til at genvinde et planlægning, mål og muligheden for at opnå en betragtelig 
positivt syn på fremtiden, hver gang hun måtte føle sig tynget indflydelse i samfundet. Det gode ved jeres samarbejde består i, 
eller negativ. Din vision og hendes evne til at drage nytte af sine at du er i stand til at få hold på Bills drømme og visioner, og 
erfaringer og lægge langsigtede planer betyder, at I er i stand til gennem konstruktiv planlægning kanalisere dem i retning af 
at skabe varige resultater, der kan tjene som gode eksempler for konkrete resultater. Som team kan I arbejde som rådgivere, eller 
jeres samtidige. Sammen kan I opnå betragtelig indflydelse. Du spille en autoritetsrolle af en art i samfundet. Bill leverer de 
har et talent for at se det humoristiske i situationer, der ideologiske visioner, og du kan sikre at de bliver ført ud i livet. 
almindeligvis kunne virke nedslående på Hillary, og du kan lære Sammen kan I øge jeres status, og opleve varig vækst. 
hende vigtigheden af en positiv holdning. Selv kunne du have 
godt af at lære at dæmpe urealistiske forventninger, og give Saturn først: Når der skal lægges planer, antager du en forsigtig 
tingene tid til at udvikle sig. holdning, mens Bill sørger for at du får øje på de større 

muligheder. 
Saturn først: Du oplever ofte Hillary som forsigtig, velovervejet 
eller ligefrem negativ - men du forstår at blæse skyerne til side, 
og afsløre mulighederne i vanskelige situationer. 

Bills Saturn positiv Hillarys Jupiter Hillarys Jupiter positiv Bills Saturn 
Samfundsstøtte Samfundsstøtte 
Selvom denne kontakt ikke i så høj grad påvirker den daglige Denne påvirkning giver forholdet en stor portion stabilitet - i hvert 
atmosfære i forholdet, er den fremragende, hvad angår almen fald hvad angår jeres integration i samfundet. Du forstår at 
planlægning, mål og muligheden for at opnå en betragtelig opmuntre Bill, og kan sætte ham i stand til at genvinde et positivt 
indflydelse i samfundet. Det gode ved jeres samarbejde består i, syn på fremtiden, hver gang han måtte føle sig tynget eller 
at du er i stand til at få hold på Hillarys drømme og visioner, og negativ. Din vision og hans evne til at drage nytte af sine 
gennem konstruktiv planlægning kanalisere dem i retning af erfaringer og lægge langsigtede planer betyder, at I er i stand til 
konkrete resultater. Som team kan I arbejde som rådgivere, eller at skabe varige resultater, der kan tjene som gode eksempler for 
spille en autoritetsrolle af en art i samfundet. Hillary leverer de jeres samtidige. Sammen kan I opnå betragtelig indflydelse. Du 
ideologiske visioner, og du kan sikre at de bliver ført ud i livet. har et talent for at se det humoristiske i situationer, der 
Sammen kan I øge jeres status, og opleve varig vækst. almindeligvis kunne virke nedslående på Bill, og du kan lære 

ham vigtigheden af en positiv holdning. Selv kunne du have godt 
Jupiter først: Du oplever måske, at din rolle består i at tøjle af at lære at dæmpe urealistiske forventninger, og give tingene 
Hillarys begejstring og optimisme, så der kommer konkrete tid til at udvikle sig. 
resultater 

Jupiter først: Dine visioner og initiativer vil måske i starten blive 
noget forbeholdent modtaget af Bill, men med tiden vil de bane 
en vej for jer begge. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Da I begge to er umådelig kreative 
på det beskrevne område, vil dette give stor glæde og tilfredsstillelse. Dette er en fælles aktivitet, hvor I begge to er dygtige, og som 
giver jer stor gensidig lykke. De store spørgsmål for jer begge er jeres evne til social integration, og til at finde en balance mellem de 
erfaringer I høster i svære tider, med jeres tro på fremtiden. 
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Bills Jupiter positiv Hillarys Uranus Hillarys Uranus positiv Bills Jupiter 
Fremtidsvisioner Fremtidsvisioner 
Selvom denne påvirkning ikke har så meget med jeres intime liv Selvom denne kontakt ikke påvirker jeres personlige følelsesliv i 
at gøre, bringer den så afgjort masser af spænding og personlig videre grad, er den særdeles gunstig for personlig vækst, især 
vækst. Jeres forhold kender ingen grænser, og hele jorden kan med hensyn til nye opfattelser og bratte indsigter. Dit 
være jeres legeplads. Rejser til eksotiske mål, og åbenhed for usædvanlige livssyn provokerer Bill til at tage sine 
kulturelle forskelligheder kendetegner jeres opfattelse af, hvad overbevisninger og intellektuelle begrebsverden op til ny 
der er vigtigt i parforholdet. Hvadenten I rejser eller bliver overvejelse. Du stimulerer i høj grad hans pionérånd, og dette 
hjemme, stimulerer I hinandens bevidsthedsudvikling. Hillary er kunne medføre mange rejser til eksotiske lande, og nye input fra 
altid fuld af overraskelser og usædvanlige synsvinkler, og giver spændende kulturer. Du vækker filosofisk vækst hos Bill, især i 
dermed din længsel efter vækst og forståelse en flyvende start. forbindelse med New Age-tænkning og andre moderne idéer. 
Når du udtrykker en mening, farer Hillary afsted som en raket, og Dette fører til reform- og fornyelsesånd hos jer begge. 
kommer tilbage med idéer, du aldrig havde drømt om. 
Intellektuelt betragtet er dette en forrygende oplevelse for dig. Jupiter først: Ved at bruge dig som intellektuelt springbræt kaster 

Bill sig ud i ny filosofisk udvikling. 
Jupiter først: Med Hillary kan uskyldige fremtidsdrømme med 
lynets hast blive gjort til virkelighed. 

**********************************************************************************************************************************************************
UDFORDRINGER OG MAGTSPIL: Planeten Saturn viser, hvor du oplever og overvinder livets store udfordringer. 
Overført til din partners horoskop viser det på hvilke område af din partners dagligliv, du stiller de største krav til din 
partners tålmodighed og ansvarsfølelser, og hvilke udfordringer der opstår som følge heraf. Det er ikke muligt at 
undslippe de vanskeligheder, der mødes her, men denne påvirkning er ikke desto mindre en vigtig vækstfaktor i 

forholdet. 
**********************************************************************************************************************************************************

Bills Saturn i Hillarys 2. hus Hillarys Saturn i Bills 11. hus 
Der er mange områder i Hillarys liv, hvor du føler der trænger til I dit forhold til Bill er du tit bekymret over hans sociale aftaler, og 
forbedring, men din negative holdning kan virke noget den type venner han ar. Det kan sagtens tænkes, at du ikke føler 
undergravende på hendes følelse af selvværd - i hvert fald i dig helt godt tilpas sammen med hans omgangskreds, og måske 
starten af forholdet. Måske føler du med rette, at det ville være til med god grund. Du bruger din indflydelse til at begrænse den tid 
stor gavn for Hillary at organisere sine materielle ressourcer han tilbringer med andre - eller organisere denne tid mere 
bedre. Hvor hun er ekstravagant, kan du se et behov for effektivt - og selvom han kan føle, at du er mere en belastning 
sparsommelighed; hvor hun er uforsigtig med sine ejendele, end det modsatte i sociale sammenhæng, har han meget at lære 
tilstræber du at lære hende at påskønne tingenes værdi. Måske af samværet med dig, når det gælder om at finde balancen 
vil du mere eller mindre villigt havne i rollen som hendes mellem værdifulde sociale kontakter og mindre vigtige 
økonomiske rådgiver. bekendtskaber. 

Bills Saturn positiv Hillarys Jupiter Hillarys Jupiter positiv Bills Saturn 
Samfundsstøtte Samfundsstøtte 
Selvom denne kontakt ikke i så høj grad påvirker den daglige Denne påvirkning giver forholdet en stor portion stabilitet - i hvert 
atmosfære i forholdet, er den fremragende, hvad angår almen fald hvad angår jeres integration i samfundet. Du forstår at 
planlægning, mål og muligheden for at opnå en betragtelig opmuntre Bill, og kan sætte ham i stand til at genvinde et positivt 
indflydelse i samfundet. Det gode ved jeres samarbejde består i, syn på fremtiden, hver gang han måtte føle sig tynget eller 
at du er i stand til at få hold på Hillarys drømme og visioner, og negativ. Din vision og hans evne til at drage nytte af sine 
gennem konstruktiv planlægning kanalisere dem i retning af erfaringer og lægge langsigtede planer betyder, at I er i stand til 
konkrete resultater. Som team kan I arbejde som rådgivere, eller at skabe varige resultater, der kan tjene som gode eksempler for 
spille en autoritetsrolle af en art i samfundet. Hillary leverer de jeres samtidige. Sammen kan I opnå betragtelig indflydelse. Du 
ideologiske visioner, og du kan sikre at de bliver ført ud i livet. har et talent for at se det humoristiske i situationer, der 
Sammen kan I øge jeres status, og opleve varig vækst. almindeligvis kunne virke nedslående på Bill, og du kan lære 

ham vigtigheden af en positiv holdning. Selv kunne du have godt 
Jupiter først: Du oplever måske, at din rolle består i at tøjle af at lære at dæmpe urealistiske forventninger, og give tingene 
Hillarys begejstring og optimisme, så der kommer konkrete tid til at udvikle sig. 
resultater 

Jupiter først: Dine visioner og initiativer vil måske i starten blive 
noget forbeholdent modtaget af Bill, men med tiden vil de bane 
en vej for jer begge. 

Bills Jupiter positiv Hillarys Saturn Hillarys Saturn positiv Bills Jupiter 
Samfundsstøtte Samfundsstøtte 
Denne påvirkning giver forholdet en stor portion stabilitet - i hvert Selvom denne kontakt ikke i så høj grad påvirker den daglige 
fald hvad angår jeres integration i samfundet. Du forstår at atmosfære i forholdet, er den fremragende, hvad angår almen 
opmuntre Hillary, og kan sætte hende i stand til at genvinde et planlægning, mål og muligheden for at opnå en betragtelig 
positivt syn på fremtiden, hver gang hun måtte føle sig tynget indflydelse i samfundet. Det gode ved jeres samarbejde består i, 
eller negativ. Din vision og hendes evne til at drage nytte af sine at du er i stand til at få hold på Bills drømme og visioner, og 
erfaringer og lægge langsigtede planer betyder, at I er i stand til gennem konstruktiv planlægning kanalisere dem i retning af 
at skabe varige resultater, der kan tjene som gode eksempler for konkrete resultater. Som team kan I arbejde som rådgivere, eller 
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jeres samtidige. Sammen kan I opnå betragtelig indflydelse. Du spille en autoritetsrolle af en art i samfundet. Bill leverer de 
har et talent for at se det humoristiske i situationer, der ideologiske visioner, og du kan sikre at de bliver ført ud i livet. 
almindeligvis kunne virke nedslående på Hillary, og du kan lære Sammen kan I øge jeres status, og opleve varig vækst. 
hende vigtigheden af en positiv holdning. Selv kunne du have 
godt af at lære at dæmpe urealistiske forventninger, og give Saturn først: Når der skal lægges planer, antager du en forsigtig 
tingene tid til at udvikle sig. holdning, mens Bill sørger for at du får øje på de større 

muligheder. 
Saturn først: Du oplever ofte Hillary som forsigtig, velovervejet 
eller ligefrem negativ - men du forstår at blæse skyerne til side, 
og afsløre mulighederne i vanskelige situationer. 

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene 
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres 
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Da I begge to er umådelig kreative 
på det beskrevne område, vil dette give stor glæde og tilfredsstillelse. Dette er en fælles aktivitet, hvor I begge to er dygtige, og som 
giver jer stor gensidig lykke. De store spørgsmål for jer begge er jeres evne til social integration, og til at finde en balance mellem de 
erfaringer I høster i svære tider, med jeres tro på fremtiden. 

Bills Uranus positiv Hillarys Saturn Hillarys Saturn positiv Bills Uranus 
Bro til fremtiden Bro til fremtiden 
Denne kontakt er ikke specielt stærk på det personlige plan, Denne kontakt har ikke nogen særlig stor indvirkning på 
men den er ganske vigtig for, hvordan I som par forholder jer til forholdet, men den er gavnlig, når det gælder om at bygge bro 
samfundet. Du har stærk indflydelse på, hvordan Hillary har mellem det nye og det gamle i forholdet. Sammen er I i stand til 
etableret sig i samfundet, og stimulerer hende til at ændre sin at tilpasse det, der har fungeret godt i fortiden, og integrere det i 
holdning til autoriteter, og til sin status og position i samfundet. fremtidens nye skikke. Her består din rolle i at vide, hvad der er 
Du kan hjælpe hende med at bygge en bro mellem gammelt og værd at bevare, og Bills rolle er at bidrage med nytænkning og 
nyt, det traditionelle og det moderne, den ene generation og den nødvendigheden af forandring. Han kan hjælpe dig med at gøre 
næste. Derudover kan du hjælpe Hillary med at bryde fortidens dig fri af vanskelige situationer i fortiden; du kan hjælpe ham 
bånd, og måske ligefrem gøre sig fri af gammel karma, ved at vis med at foretage realistiske forandringer uden at volde for meget 
hvordan hun kan befri sig fra gamle, etablerede postyr. Det vil sige, at sammen kan I iværksætte hårdt tiltrængte 
overbevisningers tyranni, såvel indadtil som udadtil. reformer, såvel i jeres eget liv, som i det samfund der omgiver 

jer. 
Uranus først: Du viser åbenhed og evnen til at tage chancer på 
netop de områder, hvor Hillary føler sig mest hæmmet og Uranus først: Bills måde at håndtere fastlåste situationer på, 
forsigtig - det vil sige, at sammen kan I iværksætte sikre åbner overraskende nye muligheder for dig. 
reformer. 

HJEM OG KARRIERE: IC/MC-aksen (horoskopets lodrette akse, der repræsenterer begyndelsen af 4. og 10. hus) viser hjemlige 
anliggender og karrierespørgsmål. Kontakter mellem planeter i det ene horoskop og denne akse i det andet vil vise, hvordan I 
påvirker hinanden på disse områder. Dette kan være særlig vigtigt, hvis I har fælles karriereinteresser, eller hvis familieanliggender er 
særlig betydningsfulde. 

Bills MC positiv Hillarys Sol Hillarys Sol positiv Bills MC 
Rigdom og berømmelse Rigdom og berømmelse 
Din karriere er tæt forbundet med Hillarys karakter og stærke Du identificerer dig i høj grad med Bills mål og visioner, og er 
personlighed. Hun identificerer sig stærkt med dine mål, og villig til at sætte din prestige ind på fælles projekter, som kan 
satser sin indflydelse på at sikre, at du opnår anerkendelse og være til gavn for jer begge. Denne kontakt kan give professionel 
succes. Også du stræber efter at hjælpe din partner til større succes, enten med dig selv som frontfigur, eller gennem din 
succes. Hillary respekterer din familiebaggrund og din evne til at indflydelse. Kærlighedslivet er dog mere kompliceret, eftersom 
definere hvad du ønsker i livet, og med hende bag dig kan du nå båndet mellem jer er mere forældre- eller familieorienteret end 
langt. romantisk. Bill kan se op til dig, og forvente at du giver ham en 

fornemmelse af retning i livet; dette kan vække dine lederevner, 
Sol først: Hillarys indflydelse har en kraftig effekt på din karriere selvom det måske ikke er det bedste grundlag for et ligeværdigt 
og dine mål i familielivet. forhold. 
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FORLIGELIGHED: Følgende diagram viser et 
 
overblik over, i hvilken grad de to partnere opfylder hinandens behov på vigtige områder af tilværelsen. Bemærk, at kolonnerne er 
dobbelte - den øverste del viser, om forbindelsen er primært harmonisk, og den nederste viser om forbindelsen er mere præget af 
anspændthed. Jo længere søjlen er, jo stærkere er forbindelsen, om den så er harmonisk eller anspændt. Hver partner har sin eget 
diagram - stærk seksuel tiltrækning hos den ene gengældes måske ikke af den anden, og diagrammet tager højde for dette - men 
den sidste kolonne, der viser generel forligelighed, gælder selvfølgelig for begge. 
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