Kalenderrapport for Anders Fogh Rasmussen født Januar 26, 1953 kl. 2:02 i Ginnerup,
Danmark.
til

07-05-05

07-02-05
Transit Pluto positiv din Neptun
04:32 DRØMMEN ER OVRE: Kom ned til realiteterne og rens ud i illusionerne. Kollektive kræfter,
der vedrører fantasi, leder dig på afveje.
Q1. Kan jeg forvente, at min drøm går i opfyldelse?
A1. Uanset hvor du placerer dine største håb, eksisterer der en fare for, at det vil ende i dyb
skuffelse. Livet vil lære dig om illusionernes natur. Undersøg dine største drømme og identificer,
hvad risikoen består af.
Q2. Hvordan skal jeg tilpasse mine forventninger?
A2. Bær ikke alle dine gyldne æg på hovedet. Baser ikke din tryghed på håb. Du må konstant
justere dine visioner i forhold til den aktuelle udvikling. Sørg for at have en plan B!
Q3. Hvor ligger det største potentiale for spirituel vækst?
A3. Din evne til at visualisere dine mål er på sit højeste i denne periode. Fantasien har stor
magt, og ved at forestille dig dine spirituelle mål kommer du tættere på dem. I sexlivet er
tantra en vej.
Transit Merkur konjunktion din N. Måneknude
06:04 DET ER DEM, DU KENDER: Møder i dag har et mystisk element af skæbne over sig. Gør
dit intellektuelle engagement i grupper betydningsfuldt i dag.
Q1. Vil de mennesker, jeg møder i dag, spille en central rolle for mig?
A1. Det er meget sandsynligt, at en budbringer sætter dig på sporet af meningen med dit liv.
Du inspireres til at forfølge indre mål.
Q2. Skal jeg forfølge mine egne ideer eller lytte til den offentlige holdning?
A2. Tiden er inde til at dele dine tanker og ideer med andre i grupper. Når du inspireres af
fællesskabet, vil du sætte ind på nye, magiske veje.
Q3. Hvor højt skal jeg prioritere min intellektuelle udvikling nu?
A3. Du har virkelig brug for intellektuel stimulation nu, og derfor er det vigtigt at prioritere
ønsket om ny viden i dine beslutninger.
Transit Venus konjunktion din Sol
13:41 VELSIGNELSER: Kærlighed træder ind i dit liv, og lys skinner fra dit hjerte. Du ved, at du
er det værd. Dan vejen til succes ved at bruge din personlige charme.
Q1. Skal jeg nyde livet eller arbejde i dag?
A1. I dag skal du slappe af og værdsætte det dyrebare menneskeliv. Plej dine venskaber og
invester dine ressourcer i at skabe et godt indtryk
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Q2. Er det fornuftigt at bruge penge på mig selv nu?
A2. Stil og kvalitet er vigtige livsområder, og det er oplagt at bruge penge på dig selv nu. Din
investering forøger din styrke og karisma, hvilket i sidste ende betaler sig.

13:51 UDTRYK DINE FØLELSER: En god tid for familielivet, hvor følelser og instinkter kommer op
til overfladen. En god atmosfære opstår.
Q1. Hvordan kan jeg opfylde mit behov for tryghed?
A1. Den bedste måde er at have tillid til dine naturlige evner og sætte din vilje ind på dem.
Q2. Hvordan kan jeg bedst støtte min familie?
A2. Tag ansvar og vær et eksempel for andre. Lad andre søge tilflugt hos dig; søg ikke tilflugt
hos andre.
Q3. Hvordan kan jeg bedst føle mig hel?
A3. Udtryk dine følelser og giv omsorg. Tiden er inde til at udvise empati.
11-02-05
Transit Venus negativ din Ascendant
00:57 ROMANTIK UDEN BALANCE: Du har det søgende blik på i dag. Det er ikke altid, at
kærlighed leder til forhold. Men hvilken skade gør det... nyd andre mennesker.
Q1. Kan jeg forvente en lykkelig tid i mit kærlighedsliv lige nu?
A1. En elsket person bringer store værdier ind i dit liv. Vær sikker på at værdsætte de gode
kvaliteter, en partner giver til dig.
Q2. Hvordan kan jeg bedst sælge mig selv?
A2. En varm og kærlig attitude hjælper altid, hvis det er et ægte udtryk for dig. Generelt set
virker det bedst at være imødekommende i dag, hvorimod en hård attitude falder til jorden.
Q3. Hvordan lever jeg op til sociale krav?
A3. Gå på kompromis. Prioriter din tid ligeligt mellem karriere, familie og personlige behov.
Transit Sol negativ din Pluto
08:53 MAGT OG OVERLEVELSE: Uigenkaldelige beslutninger bliver truffet i dag... et spørgsmål
om overlevelse. Du er tiltrukket af det forbudte som et møl af flammen.
Q1. Skal jeg fortsætte i en situation, der opbruger alle mine ressourcer?
A1. Det er livsbekræftende at komme ud af en udtjent livssituation, også selv om det for en tid
medfører en smertefuld og traumatisk periode.
Q2. Hvordan klarer jeg bedst det pres, der hviler på mig lige nu?
A2. Det er bedst at mobilisere dine overlevelsesevner, også selv om du bliver nødt til at være
grov og usentimental. Efter mørket kommer lyset.
Q3. Er det en god idé afsløre mit indre kaos i øjeblikket?
A3. Tiden er god til at opsøge terapi, men du kunne også vælge at åbne dig overfor en af dine
nærmeste. Måske er det sværere for en elsket person end for terapeuten.
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Q3. Kan jeg forvente en positiv udvikling i mit kærlighedsliv?
A3. Du kan ikke undgå at vise dine mest attraktive sider frem, hvilket skaber opmærksomhed
omkring dig. Vær generøs og kærlig,

12-02-05
Transit Venus negativ din Jupiter
07:04 FORFEJLET DØMMEKRAFT: Appetitten er stærk, og det kunne blive dyrt. Du er
overbevist om, at dine valg er rigtige, men din økonomi følger ikke helt med.

Q3. Kan jeg forvente ekstra udgifter i dag?
A3. Til tider er det nødvendigt at bruge lidt flere penge, og særligt på rejser kan det gøre
turen lettere. Måske kommer du til at bruge for meget - i så fald sørg for at nyde det!
Transit Merkur positiv din Måne
09:06 UDTRYK DIN SENSITIVITET: Det er godt at få følelserne ud og snakke åbent. Du vil
gerne udtrykke din omsorgsfulde side og din sårbarhed.
Q1. Skal jeg trække mig ind i min skal eller komme ud blandt andre?
A1. Dagen i dag er oplagt til at pleje dine nærmeste relationer. Tag på familiebesøg eller lad
familien besøge dig. Snak med dem, du virkelig holder af.
Q2. Hvad skal jeg svare på forslag stillet af familiemedlemmer?
A2. Familiespørgsmål kan sagtens løses nu, især hvis du er åben og fortæller, hvad du har på
hjerte.
Q3. Hvilket business-tiltag vil give det bedste resultat i dag?
A3. Dine forretningsinstinkter er på deres højeste nu, så stol på din intuition. Et godt tidspunkt
til at handle med fast ejendom.
Transit Sol positiv din Neptun
19:16 MÆRK DINE IDEALER: En fantastisk dag til visionære aktiviteter. Drømme bliver centrale
og fanger alles opmærksomhed. Forvent spirituel vækst!
Q1. Er det urealistiske at længes efter det uopnåelige?
A1. Ikke nødvendigvis. Drømme kan være en guide til udvikling og selvforbedring. Lyt til din
intuition og dyk ned i dit ubevidste. Det vil sætte dig på sporet af dine inderste mål.
Q2. Er det klogt at idealisere et menneske, som jeg beundrer?
A2. Du søger efter følsomme og intuitive typer i øjeblikket, og du møder personer med stor
næstekærlighed og empati. Det er godt at være realistisk omkring andre, men endnu vigtigere
at værdsætte deres kvaliteter.
Q3. Er det vigtigt at tilfredsstille min spirituelle længsel i øjeblikket?
A3. Idag bør du tage hul på spirituelle ambitioner og efterlade de daglige rutiner bag dig. Når
du dør, kan du kun tage din sjæls kærlighedskapacitet med dig.
Transit Merkur negativ din Pluto
19:58 FORHØR: Det, du ikke ved, forstyrrer dig. På grund af din angst afdækker du
hemmeligheder. Det lader til, at skadelig information er gemt et sted, undgå besættelse.
Q1. Er der nogen, der holder information skjult for mig?
A1. Der vil altid findes hemmeligheder, men i dag bliver din paranoia vakt til live. Hvis du graver
hele haven op, hvad sker der så med blomsterne?
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Q2. Skal jeg give efter for fristelsen, selvom jeg ved det, at ikke er klogt?
A2. Charmerende typer appellerer til din generøsitet og tolerance, og det er vanskeligt at
modstå. Pas på ikke at lade forfængelighed eller grådighed tage over. Overvej at sige nej.
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Q1. Er det i dag, jeg skal bruge mange penge?
A1. Dine ekstravagante sider er på deres højeste i dag, og du styres af sanselige impulser.
Brug ikke penge på de forkerte mennesker eller ting.

Q2. Hvorfor gåR mine tanker i ring?
A2. Du har fat i stærke, ubevidste, arketypiske kræfter. Med mindre du vælger at bevidstgøre
dig ved at

03:06 PARFORHOLD OG FREMTIDEN: Folk, du møder i dag, kan få indflydelse på din fremtidige
vækst. Løs båndene fra fortiden og skab kontakt med nye sjæle.
Q1. Hvilken betydning har det, hvis jeg mister kontakten med en vigtig person?
A1. Når en persons mission er fuldendt, træder det pågældende menneske ned fra scenen. Der
er ikke længere energi i forholdet til at forblive involveret.
Q2. Hvilken betydning har mine møder med enkelte personer eller grupper i dag?
A2. Parforhold er et centralt livsområde for personlig udvikling. Møder med andre repræsenterer
en ny cyklus af engagement og indre vækst.
Q3. Hvad kendetegner mine romantiske forbindelser i dag?
A3. Smukke kvinder eller mænd med stil kan gøre et dybt indtryk på dig. En guddommelig
kærlighed af arketypisk karakter kan kalde på din sjæl.
Transit Merkur positiv din Neptun
15:32 UDTRYK DE SUBTILE FØLELSER: Spirituel indsigt giver medfølelse. I sorgen findes der
poesi. Mæt din sjæl gennem musik, natur og en kontakt med højere kræfter.
Q1. Er det i orden at pynte på sandheden?
A1. Hvor findes sandheden helt konkret? Hvis du kan påvirke andre menneskers fantasi ved at
skabe en positiv vision for dem, kan det være i orden at pynte lidt på sandheden.
Q2. Skal jeg følge op på en genial idé?
A2. Det er en god idé at overveje situationen et par dage, idet du meget nemt bliver
tryllebundet af andres forslag i dag. Det er vigtigt at fordøje og skelne imellem, hvad der er en
god idé og hvad der ikke er.
Q3. Hvor findes ægte visdom?
A3. Den talte sandhed er ikke sandheden. Du kan skimte en større sandhed bag de rationelle
tanker og ord. Hvem behøver ord i havet blandt delfiner og hvaler?
15-02-05
Transit Merkur positiv din Saturn
11:53 PLANER FALDER PÅ PLADS: Udtryk dig kort og præcist. Lav planer og deadlines. Søg råd
hos dem, der har mere erfaring, end du selv har.
Q1. Kan jeg overtale andre med mine talegaver?
A1. Ikke i dag; folk ønsker at se facts og tal. Lav en plan, et budget eller en liste, og
autoriteterne vil lytte til dig. Tag rollen som strateg og prøv kræfter med realistisk planlægning.
Q2. Hvordan skal jeg klare det, hvis mine planer halter?
A2. Undersøg dine planer for mangler og juster svaghederne. Husk, at du ikke behøver at
hamre en hel murstensvæg ned; det er et spørgsmål om tilpasning. Del større projekter op i
mindre og skab en plan til at håndtere hver enkelt af dem.
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13-02-05
Transit Venus konjunktion din N. Måneknude
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Q3. Skal jeg ignorere besværlige samtaleemner?
A3. Nej, i dag er det tid til at løsne op for de problemer, der har plaget dig på det sidste. Det
nytter ikke noget at være diplomatisk, skær igennem og fjern problemerne ved roden.

Q3. Kan jeg regne med det, jeg hører?
A3. Dagen egner sig til business og andre planer, men stol ikke blindt på, hvad du engagerer
dig i. Afsæt tid til nøje at overveje situationen, før du er klar til at forpligte dig.
16-02-05
Transit Sol positiv din Saturn

Q2. Hvordan håndterer jeg bedst modgang?
A2. Prøv at anskue modgang som en læretid, der styrker dig og hjælper dig til at blive mere
koncentreret. Problemer er udfordringer, og når de er løst, har du et solidt fundament for
fremtiden.
Q3. Kan jeg forvente at høste anerkendelse nu?
A3. Vær tålmodig og hold lav profil. Gør dig selv bemærket, men stil ingen krav. Først give et
godt indtryk, senere kan du høste gevinster.
Transit Merkur negativ din MC
13:36 DISTRAHERET PÅ JOBBET: Hektisk aktivitet forstyrrer dig i dine daglige gøremål. Du
bliver nødt til at organisere dig for at få din besked igennem.
Q1. Skal jeg undgå forstyrrelser og koncentrere mig om det, der ligger lige for?
A1. Forstyrrelser er ikke til at komme udenom. Accepter, at folk kommer og går, og tag
tingene, som de kommer.
Q2. Hvordan skal jeg forholde mig til familiemedlemmer, der ønsker min opmærksomhed i dag?
A2. Forvent også forstyrrelser på denne kant i dag. Det er muligt, at du ikke er enig med dem,
men giv søskende og andre familiemedlemmer din tålmodige opmærksomhed.
Q3. Er det en god dag at tage på forretningsrejse?
A3. Det er i dag, at du skal bevæge dig ud af kontoret og sikre dig friske, nye indtryk et sted i
verden.
18-02-05
Transit Sol negativ din MC
00:23 ÆGTHED KONTRA PLIGT: Der bliver stillet krav til dine ledelsesevner, både professionelt
og i dit hjemmeliv. Lad det ikke stige dig til hovedet.
Q1. Hvordan håndterer jeg bedst mine overordnede i dag?
A1. Du risikerer censur, hvis du sætter dig op mod autoriteter i dag. Gør dig selv gældende og
før dig frem, uden at andre bliver trådt over tæerne.
Q2. Skal jeg sætte min vilje igennem derhjemme?
A2. Det er vigtigt for dig at sætte dit præg på hjemmet og familien. Gør det uden at blive
diktatorisk.
Q3. Skal jeg stræbe efter anerkendelse?
A3. Før dig selv frem, men tag ydmyghed med. Hvis du er arrogant eller selvretfærdig mister du
værdighed og møder modstand.
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Q1. Skal jeg finde på hurtige løsninger eller arbejde på at opbygge stabilitet?
A1. Tænk langt frem i tiden og planlæg, hvad du gerne vil opnå i livet. Tag et skridt af gangen.

  !"#$$   

02:08 VIGTIGE PLANER: Træf vigtige beslutninger i dag, og de vil have en længerevarende
effekt. Selvdisciplin og målbevidsthed giver gode resultater senere.

20-02-05
Transit Venus positiv din Måne
05:30 LYKKELIGT HJEM: Udtryk dine varmeste følelser og taknemmelighed i dag. Hyggelige
oplevelser i familien. Put dig i sofaen med din elskede.

Q3. Kan jeg føle mig tryg med denne person?
A3. I høj grad. Hvis du lige har mødt nogen, er det den rette person at opbygge hjem og
familie sammen med.
Transit Venus negativ din Pluto
20:55 PERLER FOR SVIN: Hvor langt vil du gå for at undgå tab? Overskrid ikke dine grænser i
kærlighed eller business i dag. Sæt grænser - om nødvendigt accepter tab.
Q1. Skal jeg gå til yderligheder for at bevare mit parforhold?
A1. Hold op med at ydmyge dig selv, da det kun forværrer din situation. Det er de skjulte,
psykologiske spørgsmål, der bringer dig ud på overdrevet. Lad ikke din elskede blive din
terapeut.
Q2. Skal jeg forstætte med at poste penge i et igangværende projekt?
A2. Stop yderligere tab og smid ikke gode penge efter dårlige. At fortsætte med noget
tabsgivende er skråplanet.
Q3. Hvordan håndterer jeg min angst for at miste og min jalousi?
A3. Terapi kan udrette mirakler. Alternativt kan du åbne for dæmonerne og indrømme din angst
overfor din elskede. Men undgå at sprætte dig selv op.
21-02-05
Transit Mars positiv din Ascendant
08:34 SKAB EN VEJ: Tag nye initiativer til at skabe udvikling på din ønskede vej. Venner og
kærester kan blive involveret i din entusiasme. Vær spontan og stærk.
Q1. Hvordan kan jeg bedst sælge min idé?
A1. Skab et samarbejde med mennesker, der deler dine synspunkter . Udvid din indflydelse ved
at rejse, studere og lave lobbyarbejde.
Q2. Er det i orden at være konkurrenceminded?
A2. Konkurrence kan nogen gange være en hyldest til livet. Efter en god præstation er du
virkelig i live. Gør livet til en sport.
Q3. På hvilke områder kan jeg bedst udtrykke min energi i dag?
A3. Prioriter at lege og deltag i sjove begivenheder. Spil, dans og forførelse er alle områder,
hvor du kan afprøve dine talenter.
22-02-05
Transit Venus positiv din Neptun
00:44 UNIVERSEL KÆRLIGHED: Kærlighedsdrømme bliver virkelige - i film. Medfølelse kommer
andre mennesker til gode. Udtryk din kreativitet og tilegn den til andre.
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Q2. Hvad er det allervigtigste i mit kærlighedsliv nu?
A2. Sikkerhed og tryghed. Det er nu du skal være omsorgsfuld og også modtage omsorg
tilbage. Det en fantastisk dag at udtrykke dine følelser på, og det er i orden at være lidt
barnlig.
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Q1. Hvad skal jeg bruge penge på i dag?
A1. På dit hjem og på din familie. Det er det værd at investere i større komfort i din dagligdag.

Q1. Kan jeg møde den rigtige partner i dag?
A1. Sand kærlighed findes i naturen eller i den guddommelige verden. Mennesker er fyldt med
fejl. Tillad dig selv at blive fortryllet, men bliv ikke narret.

Transit Merkur positiv din Ascendant
11:47 UDTRYK DIG SELV: Du tilfører relationer velvalgte ord og udtalelser. Fokuser på at skabe
kontakter, selv om det medfører rejser. Kommunikation er centralt.
Q1. Hvordan kan jeg gøre det bedste indtryk i dag?
A1. Kom ud i rampelyset og indstil dig på den rigtige bølgelængde, for du længes efter at
udtrykke dine ideer og holdninger. En stimulerende samtale kan udvikle sig tilfredsstillende og
blive altafgørende.
Q2. Skal jeg tillade mig selv at blive distraheret af mine omgivelser?
A2. Det er en oplagt idé! Det er de spontane ideer, der gør livet sjovt, så smid, hvad du har i
hænderne og tag på tur med en ven.
Q3. Skal jeg afsætte tid til at diskutere og afklare spørgsmål med mine nærmeste?
A3. Du kan ikke finde et bedre tidspunkt, så kom frem med, hvad du har på hjerte, og
tilbagehold ikke noget. Lyt omhyggeligt til din medspiller og det gamle ping-pong spil.
23-02-05
Transit Merkur positiv din Jupiter
07:50 DET STORE UDSYN: Kom ud og omkring, se verden og mød intelligente mennesker.
Opsøg viden, få indsigt. Imponer andre med dit greb om sandheden.
Q1. Hvad vil fremtiden bringe?
A1. Fremtiden vil bringe dig, det du tror på. Din kapacitet for positiv tankegang er fremragende
nu, og det hjælper dig med at realisere dine visioner.
Q2. Vil de møder, jeg har i dag, få positive konsekvenser for fremtiden?
A2. Dine entusiastiske kommunikationstalenter er på deres højeste i øjeblikket. Derfor er det
en god idé at sælge dine ideer eller at tage den overbevisende stil i brug. Vær
imødekommende.
Q3. Hvad er det allervigtigste for mig at lære lige nu?
A3. Uddannelse og kommunikation er centrale elementer i din succes, så det er nu, du skal
gribe dine muligheder for intellektuel ekspansion. Sug al den viden til dig, som du kommer i
nærheden af.
Transit Mars positiv din Jupiter
13:28 ENERGI OG ENTUSIASME: Dine mest positive sider bliver aktiveret, så hvordan kan du
gøre noget forkert nu? Vær modig og udvid dine horisonter. Rejs og lær.
Q1. Hvilken optræden kan jeg præstere?
A1. Du er istand til at præstere dit yderste i dag. Så du kan roligt tro fuldstændigt på dig selv
og dine egne evner. Forbliv i den tro og skab fantastiske resultater.
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Q3. Hvilke arbejdsområder giver den største tilfredsstillelse i dag?
A3. Sats på arbejde, der rummer din æstetiske sans og kreativitet og gerne i samarbejde med
andre.
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Q2. Kan kærligheden gøre mig lykkelig?
A2. Der, hvor kærligheden eksisterer, findes bevidstheden om, at det ikke kan vare for evigt.
Kærlighed forbundet med visdom og medfølelse bringer stor lykke.

Q2. Hvilke stærke kort har jeg på hånden?
A2. Du har fysisk udholdenhed til at gennemføre dit projekt og intellektuelle argumenter til at
overbevise andre. Det er en meget magtfuld kombination.

16:30 REALISTISKE VÆRDIER: Det længerevarende engagement giver vækst. Invester i solide
ressourcer. I kærlighed og business er det klogt at have tålmodighed.
Q1. Hvordan kan jeg forbedre min karriere?
A1. Du bliver værdsat for din pålidelighed og udholdenhed. Søg ikke efter anerkendelse - hvis
du håndterer dit ansvar og organiserer ordentligt, bliver du belønnet.
Q2. Hvordan kan jeg gøre det største indtryk på min elskede?
A2. Hvis du hengiver dig til et forhold nu, vil du opleve det som en langtidsinvestering. At give
gaver - specielt gaver, der forøger deres værdi med tiden - kan være et meget konkret udtryk
for din kærlighed.
Q3. Hvordan kan jeg opnå andre menneskers værdsættelse?
A3. Vær åben overfor ros og vær ikke kontrolleret eller cool. Mådehold er godt, men lad være
med at hæmme dine oprigtige følelser.
25-02-05
Transit Merkur positiv din Uranus
10:39 VÆR ET GENI: Find dine unikke sider frem og lad alle se dem. Afstanden mellem
genialitet og vanvid er ikke stor. Gå efter dine ideer og bryd grænser ned.
Q1. Skal jeg lytte til andres forbehold?
A1. Nej, gå efter det, du virkelig tror på. Din opfindsomhed og originalitet er på sit højeste, og
du gider ikke lade dig underminere af andre menneskers skepsis.
Q2. Skal jeg tage på en hurtig rejse?
A2. Følg dine instinkter og lad din intuition tage dig på eventyr. Det kan nemt betyde et
lynnedslag af inspiration i dit møde med originale grupper.
Q3. Hvordan kan jeg få det optimale udbytte af mine talenter?
A3. Sørg for, at din teknologi er i orden og vær tilsluttet til alle kanaler. Opsøg kontroversielle
personer, men fokuser på dine egne projekter.
26-02-05
Transit Venus negativ din MC
05:51 FORFEJLET CHARME: De, som kender dig professionelt, vil have resultater, ikke
forsikringer. Du distraheres af smiger og nydelse, men det fører ingen vegne.
Q1. Hvordan skal jeg klare at blive distraheret i mit arbejde?
A1. Hvis det er kærligheden, der trækker i dig, så er det nu, at du skal lade ambitionerne ligge
for en stund og hengive dig.
Q2. Skal jeg stole på min egen dagsorden eller lytte til min chef?
A2. Det er vigtigt at du lytter til dig selv i dag, specielt i spørgsmål, der vedrører dine
relationer til andre. Vær diplomatisk, men hold fast i dig selv.
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24-02-05
Transit Venus positiv din Saturn

  !"#$$   

Q3. Hvad gør jeg, hvis noget uforudset sker?
A3. Du har ikke plads til at tvivle overhovedet. Intet kan gå galt, når du tror på dig selv, så
gennemfører du med stil, og andre tror på dig.

Q3. Skal jeg prioritere familien eller karrieren højest nu?
A3. Tag tidligt fri og forbered en dejlig overraskelse til dine nærmeste. Lad ambitionerne ligge i
dag.
27-02-05
Transit Merkur konjunktion din Mars

Q2. Har mit ord gennemslagskraft i dag?
A2. Det er lige netop i dag, du skal sige din mening; du behøver ikke at være diplomatisk, men
kontroller dit temperament. Brug ord til at opnå det, du vil have.
Q3. Hvordan skal jeg håndtere en provokerende samtale?
A3. Med tålmodighed, det hjælper ikke at slå igen, tæl til ti først. Undgå lange diskussioner,
men udtryk dit ønske kort og præcist. Vær taktisk politiker på farlig mission.
28-02-05
Transit Merkur negativ din Måne
15:08 FORVIRRET AF FØLELSER: Følelser overvælder dig... hjem og familie fylder i dit sind. Hvis
du er smart, ved du, hvad der motiverer dit ubevidste.
Q1. Skal jeg være åben omkring mine følelser?
A1. Kun hvis du er i stand til at udtrykke dig klart og præcist, ellers vil folk opleve dig som
famlende og utroværdig. Det er ikke konstruktivt at formulere alle de tanker, der falder dig ind.
Q2. Hvordan kan jeg fordøje mine bekymringer?
A2. Tanker opstår i dag og forsvinder igen i morgen. Bekymringer er kun sindets reflekser og
indgroede vaner. Skab nye, sunde og positive mentale vaner
Q3. Er det i orden at sladre indimellem?
A3. Mennesker sladrer, men det forurener bare sindet. Du kan blive fristet til at dyrke dine
fordomme, men det kan få andre til at bagtale dig senere.
Transit Sol positiv din Ascendant
22:21 IND I RAMPELYSET: Vis folk, hvem du er, og hvad du har i sinde at gøre. Du kan oplyse
andres vej. Tøv ikke med at promovere dig selv. Forvent anerkendelse.
Q1. Hvor højt skal jeg prioritere mit parforhold?
A1. Hvad der godt for dig i dag, er også godt for din partner. Det, du ønsker at opnå, vil din
partner hjælpe dig med.
Q2. Hvordan kan jeg opnå fremskridt på min personlige vej?
A2. Du må overgive dig til at tro på dig selv og satse på forbindelser til dem, der har
uddannelse og kreativitet. Du er i stand til at sælge dig selv nu.
Q3. Kan jeg klare det hele selv?
A3. Det er godt at opbygge uafhængighed, men også godt at lytte til kompetente personer.
Du møder hjælpsomhed og velvilje omkring dig.
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Q1. Hvordan kan jeg forvente, at min rejse forløber i dag?
A1. Der kan være mange korte ture, der rummer elementer af udmattelse og verbale
sammenstød. Prøv at holde hovedet koldt og forbliv velovervejet. Sving ikke den verbale
sabel.

  !"#$$   

19:10 DISKUSSION OG HANDLING: Det er godt at være selvsikker, men du kan få problemer,
hvis du overvælder andre. Sig, hvad du tænker, og kæmp for at få ret.

01-03-05
Transit Mars negativ din Uranus
03:20 FARLIGE SITUATIONER: Hvis du er provokerende og kontrær, inviterer du til problemer.
Utålmodighed og kedsomhed leder til dumdristighed.

Q3. Skal jeg insistere på det, jeg vil?
A3. Du kommer til at skabe fjender omkring dig. Der er ingen åbenlys forklaring på dine impulser
i dag, og hvis du insisterer for stejlt, vil du føle dig fremmedgjort. Nogle gange er det
forfærdeligt godt at være slem.
Transit Merkur konjunktion din Venus
03:47 UDTRYK NYDELSE: Du kan charmere dig ind i alles hjerter i dag. Send kærlighedsbreve,
sig kærlige ting. Brug dit sind til at forbedre dine materielle behov.
Q1. Hvordan viser jeg mig fra min bedste side?
A1. Vis dine blide og kærlige sider og vær modtagelig overfor al positiv feedback. Det vil få folk
til at værdsætte dig. Vær en indfølende og medmenneskelig journalist.
Q2. Hvordan ser dagen ud for business?
A2. Den er strålende, gå efter at nå dine mål. Sæt dit personlige præg på tingene og drop
formaliteterne.
Q3. Hvordan kan jeg bedst sælge mig selv?
A3. Skab forbindelse og vær bevidst om dit værd. Dagen er god til venskaber og inspirerende
samtaler.
02-03-05
Transit Sol positiv din Jupiter
11:56 TILTRÆK OPMÆRKSOMHED: Det er din heldige dag. Topfolk søger dit råd, og hele verden
er din legeplads. Du føler dig klogere end nogensinde - intet kan gå galt.
Q1. Skal jeg fokusere på min egen kultur eller opsøge international inspiration?
A1. Du skal satse på global inspiration, også selv om det betyder mange rejser frem og tilbage.
Q2. Hvordan skal jeg præsentere mine holdninger?
A2. Anvend hele din karisma til at influere andre med dine holdninger. Holdninger har substans,
når de bliver taget alvorligt og hørt.
Q3. Hvordan skal jeg tackle modstand og modspil i dag?
A3. Det er bedst at være tolerant og generøs nu. Folk bliver mere motiveret af guleroden end
af straf.
05-03-05
Transit Merkur positiv din Merkur
00:04 TANKERNES SUMMEN: Det er en fantastisk tid at udtrykke dine tanker og ideer. Vær
sikker på, at folk hører, hvad du siger, og udtal dig med forstand.
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Q2. Hvad er det, der virkelig tænder mig?
A2. Du har lyst til at bryde reglerne og handle efter dine egne kontroversielle ideer. Gør, hvad
du har lyst til, og vær helt utroligt fræk... så længe du kender den risiko, der er involveret.

  !"#$$   

Q1. Hvordan forholder jeg mig, når uforudsigelige ting sker?
A1. Pludselige forandringer kan være uden for din kontrol. Søg ikke efter svarene, men fokuser
på de nye muligheder, som du aldrig har tænkt på før.

Q1. Kan jeg vække genklang hos indflydelsesrige personer nu?
A1. Du har alle muligheder får at udtrykke dig med stor stil nu, så gå efter det, du ønsker. Stol
på dine evner til at stå frem foran mængden.

06-03-05
Transit Sol positiv din Uranus
11:18 ORIGINALT SELVUDTRYK: En dag med uventede overraskelser! Dit personlige potentiale
skaber dramatiske fremskridt og opmærksomhed. Opsøg eksotiske mennesker.
Q1. Hvad er den bedste holdning til vaner og rutiner i dag?
A1. Det er nu, at du skal bryde vanerne og skabe overraskelser. Fald ikke i søvn over
hverdagen og bevidstløse rutiner. Vis verden, at du er unik.
Q2. Skal jeg give udtryk for mig selv og risikere at provokere andre?
A2. Det har en befriende effekt på andre, når du er ærlig og autentisk. Ingen ønsker at kede
sig, og folk er ikke så forudsigelige, som de giver udtryk for.
Q3. Er det bedst at indrette mig for at opretholde stabiliteten nu?
A3. Ikke nu. Tiden er inde til at tage risici, og du vil måske til gengæld opdage din mission.
Stabilitet må vente til senere.
07-03-05
Transit Venus positiv din Ascendant
00:56 NYDELSER I LIVET: Søde mennesker lader dig vide, at livet har sine velsignelser. Det
vækker dine kærlige sider. Sæt tid af sammen med en elsket person og nyd.
Q1. Hvordan kan jeg få mit kærlighedsliv til at blomstre?
A1. Lad andre se, hvem du er. Opsøg sociale begivenheder og tag initiativ til at danse, rejse
eller se på kunst. Udtryk dine kreative intentioner.
Q2. Er min ydre fremtoning vigtig?
A2. Fremtoning og stil kan være altafgørende. Brug penge på dit udseende og arbejd på din
stil. Sørg for at blive uimodståelig.
Q3. Vil mine projekter gå, som de skal?
A3. Jo mere venlig og charmerende du er, jo mere imødekommende og hjælpsomme er din
omverden.
Transit Mars positiv din Mars
06:51 NYD DET, DU GØR: Der er sjove oplevelser forude, hvis du griber en udfordring. Det er
dejligt at være en vinder, så mobiliser dine konkurrenceevner.
Q1. Hvor vigtigt er mit sexliv?
A1. Dit seksuelle liv er inde i en blomstringstid, så det er virkelig tid til at anvende din
forføriske charme aktivt. Det er en tid for præstationer.
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Q3. Er det forsvarligt at tage ud at rejse nu?
A3. Tænk ikke så meget på ansvar - tiden er inde til at nyde og have det sjovt. Du kunne
opdage noget nyt eller få ny inspiration.

  !"#$$   

Q2. Skal jeg udsætte mine skriveprojekter eller færdiggøre dem nu?
A2. Du er intellektuelt på dit højeste nu, så det er bedst at modstå dovenskab og få realiseret
dine ideer i dag!

Q2. Er det i orden at tage rundsave på albuerne?
A2. Det er ikke i orden, at andre skubber dig af vejen. Så vær sikker på, at du kommer fremad
- på en sund måde. Du bliver nødt til at kæmpe for at få resultater.

07:07 GAVMILDE PRÆMIER: Du er heldig. Naturens gavmildhed kommer til dig. Kærlighed, penge
- det er dit. Med kærligheden kommer indsigt, visdom, rejser og glæde.
Q1. Hvordan kan mine forhold få en dybere dimension?
A1. Skær det overfladiske væk og opsøg mening og forståelse. Nyd kulturelle begivenheder og
udvid din horisont. Værdsæt det dyrebare menneskeliv.
Q2. Hvad er den bedste vej til at forøge min indtægt?
A2. Sørg ikke over tidligere fejltagelser. Skab en positiv vision for, hvad fremtiden vil bringe.
Vær generøs og givende, og du vil modtage 10 gange det samme tilbage.
Q3. Kan jeg regne med de gode ting, der sker i dag?
A3. Det er din heldige dag. Vær generøs overfor dig selv og dine omgivelser. Modtag det, der
bliver tilbudt - du er det værd.
09-03-05
Transit Merkur positiv din Sol
02:47 UDTRYK DIG SELV: Vær sikker på, at folk kommer til at kende dit sande jeg. Besøg
vigtige mennesker, før dig frem med overbevisning og humor. Bliv set og hørt.
Q1. Kan jeg forvente at blive populær i dag?
A1. Du kan virkelig forvente at blive lyttet til, for dine udtalelser er både geniale og vittige.
Det ser ud til, at du har fundet den rette kombination af oplysning og underholdning.
Q2. Skal jeg rådgive andre?
A2. Du kan næsten ikke undgå, at folk opsøger dig, fordi de respekterer dig. Det er
sandsynligt, at du inspireres af gode ideer, og at du fungerer bedst i gruppesammenhænge i
dag. Modtag hjælp fra andre.
Q3. Skal jeg rejse med stil?
A3. Idag skal du behandle dig selv kongeligt; hvem ved, hvem du kunne møde? Til tider er det
en god investering at skabe et godt indtryk.
10-03-05
Transit Mars positiv din Venus
18:39 EN TILNÆRMELSE: Du kan få et tilbud, du ikke kan afslå. Det kunne være frækt og
dejligt. Vis dig fra din mest attraktive side. Det er ligesom et møl mod flammen.
Q1. Hvordan skal jeg forholde mig til kærligheden i dag?
A1. Det er en dag som i dag, hvor du intenst skal fejre kærligheden med krop og sjæl. Hvis du
er munk eller nonne, er du i vanskeligheder.
Q2. Hvordan får jeg mit kærlighedsliv til at blomstre?
A2. Stil ikke for mange spørgsmål, koncentrerer jer om at være tilstede i det samme rum. En
romantisk middag og dans er OK, men vær klar over, at I virkelig har lyst til at ligge i hinandens
arme.
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08-03-05
Transit Venus positiv din Jupiter

  !"#$$   

Q3. Skal jeg begynde på fysiske aktiviteter?
A3. En eller anden form for fysiske øvelser vil forme både krop og sjæl på nuværende tidspunkt.
Dyrk en konkurrence eller en beskæftigelse, der træner dine overlevelsesevner.

Q3. Er vi skabt for hinanden?
A3. Fysisk er tiltrækningen stærk, og I skal springe ud i den oplevelse. Efter lidenskabernes
kraft, hvem ved? I kan i hvert fald forvente resultater af jeres forbindelse.
Transit Sol konjunktion din Mars

Q2. Skal jeg kæmpe eller gå på kompromis?
A2. Har du nogensinde set en samurai tøve før en kamp? Stå fast med værdighed og hold
hånden på dit sværd.
Q3. Hvis muligheden for øget magt og indflydelse kommer indenfor rækkevidde, skal jeg så
gribe chancen?
A3. Enten bliver du bedt om selv at overtage styringen, hvilket du skal imødekomme. Eller også
opstår der mulighed for at dele magten i anden sammenhæng. Lederrollen er oplagt nu.
11-03-05
Transit Venus positiv din Uranus
11:44 USÆDVANLIGE FORDELE: Originale typer giver inspiration. Spontane træk forøger
chancen for romantik. Det er dine unikke sider, der udøver attraktiv indflydelse.
Q1. Skal jeg blive hjemme eller gå ud?
A1. Kom ud og plej dine sociale evner. Du skal handle i stedet for at tøve... skab dine egne
eventyr.
Q2. Hvordan kan mine forhold forblive sundt?
A2. Skab plads til din partner og skab frihed omkring dig selv. Tag ud alene eller sammen med
venner. At elske er ikke det samme som at eje. Det handler mest om lighed og frihed nu.
Q3. Hvad vil andre værdsætte mig mest for i dag?
A3. Udtryk dine unikke kreative evner og spild ikke tiden med at bekymre dig om, hvad folk
tænker. Gør alt det som andre ikke tør, og du vil blive elsket for det.
12-03-05
Transit Sol negativ din Måne
09:58 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DINE FØLELSER: Ubevidst og instinktiv opførsel kommer op til
overfladen i dag, og det er ikke noget at være stolt af. Undgå barnlig adfærd.
Q1. Skal jeg handle udfra mine følelser?
A1. Det er vigtigt, at du kan håndtere dine følelser og ikke er underlagt dine impulser. Du må
skelne imellem modne og umodne reaktioner.
Q2. Skal jeg prioritere familien først?
A2. Hvis du prioriterer familien først, vil du stadig bo hos mor og far.
Q3. Hvordan skal jeg balancere mellem mine egne behov og andres?
A3. Dine nærmeste føler sig utrygge, når du skifter karakter. Men hvis du vælger at stå ved dig
selv, vil du aldrig skuffe dem, du elsker.
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Q1. Skal jeg påtager mig lederrollen, selv om jeg møder modstand?
A1. Det er det essentielle lige nu. Hvis du ikke går efter det, du vil have, nu, hvornår gør du
så? Det er nu, du skal kæmpe for din mission.

  !"#$$   

21:00 FORFØLG DINE MÅL: Du har en raket under dig i dag ligesom et utålmodigt energibundt.
Det er godt at være selvsikker, men pas på ikke at være for overvældende.

Transit Mars negativ din Neptun
13:25 I SUMPEN: Kun uselviske handlinger opnår succes. Du er på afveje. Der er forvirring og
muligvis fordækte tiltag. Passivitet betaler sig - vent på en anden dag.

Q3. Hvordan kan jeg udtrykke mine seksuelle behov?
A3. Et sexliv præget af et mekanisk samspil kan ikke tilfredsstille dig. Glem de fysiske begær og
koncentrer dig om sjælens erogene zone. Du kan transformere dine oplevelser i dag.
13-03-05
Transit Sol konjunktion din Venus
09:16 UDTRYK DIN KÆRLIGHED: Romantik og karisma når sit højeste. I dag er du bevidst om
din egen værdi og dine talenter. Hvordan kan nogen modstå dig?
Q1. Er tiden inde til at promovere mig selv, eller skal jeg hellere indstille mig på næstekærlighed
og en diplomatisk attitude?
A1. Hvis du vil have det fulde udbytte af dagen, er det bedst at indgå i medmenneskelige
sammenhænge og udvise stor indføling med andre. Dit ego er ikke i centrum i dag.
Q2. Er det en god dag til romantiske initiativer?
A2. Det er i særdeleshed en dag, hvor du er utroligt tiltrækkende. Men hvis du allerede er i et
forhold, kan det blive nødvendigt at ryste nogle beundrere af!
Q3. Skal jeg beskæftige mig med økonomi i dag?
A3. Dine økonomiske tiltag reflekterer dit selvværd, og du vil have udbytte af din indsats nu.
Din personlige karisma kan være et godt middel til at forøge din indtægt.
15-03-05
Transit Venus konjunktion din Mars
00:33 KÆRLIGHED OG SPÆNDING: Du er tændt i dag. Dans, vær romantik og elsk. Brug din
selvsikkerhed nu og glem den finere følsomhed for en tid. Nyd dine begær.
Q1. Hvor seriøst skal jeg tage tilbedere i dag?
A1. Når mand møder kvinde, opstår den mest instinktive musik. Fristelse er en urgammel kraft,
måske vil det være en god idé at hengive sig til den i dag.
Q2. Skal jeg insistere på at få min vilje i dag?
A2. Nej, det er nu, du skal nedtone dine aggressive sider og udøve diplomatisk kunst og
omtanke, hvor du måske før vil have kæmpet.
Q3. Er det OK at flirte?
A3. Hvis du ikke flirter i dag, så kommer du aldrig til at flirte. Hvis kærlighed og sex i forening
kan tilføje dit liv mere mening og dybde, så er du virkelig tilstede i livet.
Transit Merkur positiv din N. Måneknude
21:26 DEN STORE PLAN: At møde folk er en del af din udvikling. Venner behøver din særlige
indsigt. Sig, hvad du instinktivt ved - beskeder kommer fra ukendte kanaler.
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Q2. Skal jeg give efter for fristelse?
A2. Bestemt ikke i dag. Hvis du løsner på moralen, kan det få konsekvenser på mange
niveauer. Ord og handlinger misbruges i forsøget på at holde facaden.

  !"#$$   

Q1. Kan jeg stole på dette foretagende?
A1. Hvis du kan lugte en rotte, er der nok en koloni i nærheden. Der er ugler i mosen et sted vær sikker på, at dine hænder er rene.

Q1. Skal jeg udvide mine sociale aktiviteter eller blive hjemme?
A1. Det er vigtigt, at du opsøger ny viden, og i den sammenhæng behøver du nye kontakter.
Det er sandsynligt, at skæbnebetonede møder sætter dig i forbindelse med betydningsfuld
information.

16-03-05
Transit Venus negativ din Måne
06:11 HUSLIGE PLIGTER, ROMANTISKE DRØMME: Det er svært at være mor OG filmstjerne.
Romantiske behov har svært ved at forene sig med huslige pligter. Vælg i dag.
Q1. Skal jeg åbne for min kærlighed?
A1. Din kærlighed kan nemt ende i omsorg eller behovet for at blive plejet. Vær sikker på, at du
kan stå alene, før du hengiver dig.
Q2. Hvordan kan jeg skabe balance mellem mine romantiske behov og mine huslige pligter?
A2. Tag en pause fra de daglige rutiner og arranger en romantisk middag. Tag forklædet af og
tag dit mest forførende udstyr på.
Q3. Er det risikabelt at investere penge i dag?
A3. Dine motivationer er for ubevidste. Der er for stor fokus på tryghed, og derfor er det ikke
det bedste tidspunkt at investere i familie eller fast ejendom.
17-03-05
Transit Venus konjunktion din Venus
00:51 ESSENSEN AF KÆRLIGHED: Din kærlighedskapacitet er på sit højeste i dag. En ny
parforholdscyklus begynder. Hvad du beslutter nu, påvirker fremtidige forhold.
Q1. Hvordan ser temperaturen ud på mit kærlighedstermometer?
A1. Det er begyndelsen på en ny cyklus og afslutningen på en gammel. Du er helt i samklang
med din kærlighedskapacitet. Forny dine følelsesmæssige forpligtelser eller pust liv i
eksisterende bånd.
Q2. Hvordan fejrer jeg bedst nuet?
A2. Det er i dag, at du skal fejre kærligheden til livet, til din elskede og til dig selv. Vær
generøs med dine kærtegn og nyd de sanselige glæder.
Q3. Hvordan kan jeg blive mere tilfreds med mit liv?
A3. Hemmeligheden er at værdsætte det, du har, og hengive dig til sensuel nydelse. Vær
tilstede i øjeblikket og nyd med hørelse, syn, smag og specielt berøring.
Transit Mars negativ din Saturn
04:08 NÅR DET BLIVER BARSKT: Bliver du barsk. Du kan tage et slag i dag, og du stiller
spørgsmålstegn ved autoriteter. Modstand gør dig stærkere.
Q1. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg løber panden mod muren?
A1. Der FINDES døre og tunneler. Betragt forhindringer som overkommelige på din vej. Hvis det
var så nemt, ville du ikke være så kompetent. Stands op og overvej den udvej, som helt
sikkert findes.
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Q3. Hvordan kan jeg sætte skub i min intellektuelle udvikling?
A3. Tag udgangspunkt i respekt for dine intellektuelle rødder og de, som har hjulpet dig frem.
Brug fortiden som dit springbræt hen til nye, intellektuelle udfordringer, der er mere i samklang
med din natur. Vær bevidst om din skæbne.

  !"#$$   

Q2. Skal jeg revidere mine rejseplaner?
A2. Det er en mulighed, og du kan opdage en ny rute, der skaber passage gennem gamle
blokeringer.

Q2. Hvordan håndterer jeg bedst sammenstød med autoriteter?
A2. Det betaler sig ikke at blive vred eller frustreret; der er altid en årsag til problemet. Vær
tålmodig med autoriteterne og prøv at forstå deres baggrund. Slå ikke igen, eller det kommer
til at gøre ondt.

05:16 KREATIV KOMMUNIKTION: Du føler dig ret intelligent i dag, og du trænger til at få nogle
inspirerende oplevelser. Mød folk, tag telefonen og få dit budskab ud.
Q1. Er det vigtigt, at jeg formidler mine holdninger nu?
A1. Det ligger dig på sinde nu at komme ud med dine tanker. Brug al din charme og din humor
for at føre din indflydelse igennem.
Q2. Skal jeg rejse på første klasse eller på anden klasse?
A2. Sælg dig selv så dyrt som muligt, og det gør du bedst ved at gøre indtryk. Rejs på første
klasse i dag.
Q3. Skal jeg klare alting selv eller uddelegere nogle opgaver?
A3. Undgå at drukne i detaljer. Brug dine forbindelser og uddeleger opgaver til kompetente
personer.
Transit Jupiter negativ din Uranus
06:03 LIVETS HASTIGHED: Begivenheder går stærkt i denne tid. Der er vild spænding, men
ingen kontrol. Fjerne rejsemål, eksotiske guruer. Ingen kan fortælle dig noget.
Q1. Skal jeg til at bryde lejren op?
A1. Hvis du hungrer efter spænding, så er tiden inde til at skabe den. Du kan forvente nogle
bevidsthedsudvidende oplevelser, hvis du er parat til at tage en risko.
Q2. Bør ny teknologi spille en vigtig rolle i mit liv?
A2. Perioden sætter eftertryk på opfindsomhed og fornyelse. Samtidig kan ny teknologi
medføre distraktion og forstyrrelser. Problemerne kan ikke løses hurtigt.
Q3. På hvilket livsområde skal jeg sætte ind med forandringer?
A3. Du drager for drastiske konklusioner i øjeblikket. Når du sætter dit eget præg på tingene,
fordrejes den oprindelige mening. Når det er sagt, må du indse dit behov for at gå egne veje.
Transit Mars konjunktion din Merkur
14:25 DYNAMISK SIND: Du overhaler, men har ikke den fulde kontrol i dag. Sørg for, at du når
dit bestemmelsessted uden at provokere; ellers opstår der skænderier.
Q1. Hvad kan jeg forvente at opleve på mine rejser i dag?
A1. Der kan være forhindringer eller forstyrrelser. Sig din mening, men mist ikke overblikket. Du
gør ikke situationen bedre ved at forhaste dig.
Q2. Hvordan kommunikerer jeg mest effektivt i dag?
A2. Vær sikker på, at din mening bliver hørt, og at du opnår indflydelse. Lad dig ikke feje af
banen, men kom med et klart udspil uden at blive grov.
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21-03-05
Transit Sol positiv din Merkur
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Q3. Hvordan kan jeg forbedre min præstation?
A3. Uanset om du befinder dig i en professionel eller seksuel situation, så stræb ikke efter at
opnå resultater med det samme, men byg op lidt efter lidt. Til sidst vil du faktisk nå dit mål.

Q3. Hvordan håndterer jeg bedst med min vrede?
A3. Det hjælper ikke at undertrykke det, der plager dit sind. Kom med en klar udmelding, før du
hidser dig op og eksploderer.
23-03-05
Transit Venus positiv din Merkur

Q2. Hvilke former for projekter skal jeg involvere mig i i dag?
A2. Vær sammen med mennesker, som du holder af; alt, hvad der vedrører litteratur,
kreativitet og ideer, er begunstiget. Det er nemt at opnå gensidigt positive aftaler nu.
Q3. Hvordan kommunikerer jeg bedst med mine nærmeste?
A3. At være rosende og støttende giver dine relationer stor glæde. Sæt dine forbehold til side
og udtryk din kærlighed verbalt og i handling.
24-03-05
Transit Merkur positiv din N. Måneknude
22:03 DEN STORE PLAN: At møde folk er en del af din udvikling. Venner behøver din særlige
indsigt. Sig, hvad du instinktivt ved - beskeder kommer fra ukendte kanaler.
Q1. Skal jeg udvide mine sociale aktiviteter eller blive hjemme?
A1. Det er vigtigt, at du opsøger ny viden, og i den sammenhæng behøver du nye kontakter.
Det er sandsynligt, at skæbnebetonede møder sætter dig i forbindelse med betydningsfuld
information.
Q2. Skal jeg revidere mine rejseplaner?
A2. Det er en mulighed, og du kan opdage en ny rute, der skaber passage gennem gamle
blokeringer.
Q3. Hvordan kan jeg sætte skub i min intellektuelle udvikling?
A3. Tag udgangspunkt i respekt for dine intellektuelle rødder og de, som har hjulpet dig frem.
Brug fortiden som dit springbræt hen til nye, intellektuelle udfordringer, der er mere i samklang
med din natur. Vær bevidst om din skæbne.
26-03-05
Transit Sol positiv din Sol
15:44 VÆR DIG SELV: Et overskud af ressourcer og positiv energi hjælper dig med at føre dine
bedste sider ud i livet. Tiltræk dig opmærksomhed med humor og kådhed.
Q1. Vil mine personlige tiltag møde anerkendelse i dag?
A1. Ja! I dag er lige netop dagen, hvor du ikke kan undgå at gøre et stort indtryk på andre. En
legende og entusiastisk attitude virker bedre end alvor.
Q2. Har jeg noget vigtigt at formidle?
A2. Alle mennesker har stjernekvalitet, men til tider er det et spørgsmålet om timing, der
bringer det bedste potentiale frem. I dag er du i forbindelse med en brændende skabertrang og
din indre visdom. Få dit budskab ud.
Q3. Er det værd at løbe en risiko i dag?
A3. Tiden er inde til at nyde livet, at feste, opsøge kærligheden eller rejse. Din personlighed og
styrke tiltrækker succes.
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Q1. Hvad kan jeg forvente på mine rejser i dag?
A1. Meget behagelige møder. I dag vil du udvide din romantiske og økonomiske horisont.

  !"#$$   

07:11 KÆRLIGHEDSORD: Du hvisker blidt og sandt. Du udtrykker dine ideer smukt, og du kan
forvente, at folk siger dejlige ting til dig. Der sker noget godt i dag.

27-03-05
Transit Venus positiv din Sol
15:11 AT VÆRE KÆRLIG: Du viser de bedste sider af din personlighed i dag og det kan kun give
dig succes. Hjertesager bringer held. Giv og modtag gaver.

Q3. Hvordan skal jeg modsvare romantik?
A3. Med stor generøsitet. Tag din elskede ud til en særlig lejlighed og spar ikke på udgifterne.
Tiden er inde til at leve kongeligt, selv om det kun er for en dag.
29-03-05
Transit Mars konjunktion din Sol
01:18 SELVHÆVDELSE: Tiden er inde til kraftfuldt at promovere dig selv. Vær bestemt i
diskussioner. Gå efter, hvad du vil have, og vær sikker på at få det.
Q1. Hvor vigtigt er det at kæmpe og vinde i dag?
A1. Det er ikke i dag, at du skal lade dig styre af hensynsbetændelse, men i stedet kæmpe
som en samurai for din egen integritet.
Q2. Kan jeg overkomme det hele selv?
A2. Du har store energiressourcer og kan klare langt det meste selv. Hvis andre tilbyder deres
hjælp, skal du tage imod tilbuddet, men sørg for, at du fortsat sidder i chefstolen.
Q3. Hvordan tackler jeg angreb og aggression?
A3. Stands det, før det overhovedet kommer indenfor dit felt. Før et uovervindeligt budskab
igennem, der fortæller, at du ikke lader dig manipulere.
02-04-05
Transit Venus positiv din N. Måneknude
05:41 SOCIALE FORDELE: Der er sociale fordele, når du møder de rigtige mennesker. Udvælg
grupper, hvis værdier forenes med dine egne, selvom du forsvinder i starten.
Q1. Hvilken betydning og dybde kan jeg tillægge mit forhold?
A1. At have følelsen af at være sjælepartnere giver livet en anden dimension. De mennesker,
du møder i dag, vil influere din fremtid.
Q2. Skal jeg engagere mig i grupper?
A2. Ja. Specielt forbindelser til kvinder kan begunstige denne tid og gør dig glad.
Q3. Hvad kendetegner mødet med andre i dag?
A3. Hvis du skaber en romantisk kontakt i dag, kan forholdet spille en vigtig rolle i din udvikling.
Der kan være tale om et skæbnemøde.
Transit Sol positiv din N. Måneknude
16:51 I FORBINDELSE MED FREMTIDEN: Forbind dig med mennesker, der kan lede dig i retning
af din skæbne. Skæbnen viser dig vejen til dine indre mål i dag.
Q1. Har vigtige møder med andre i dag en særligt vigtig relevans for min fremtid?
A1. Dit engagement i grupper eller særlige, enkelte personer kan sætte dig i forbindelse med en
retning, der har stor betydning for fremtiden.
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Q2. Hvordan forholder jeg mig bedst til ros i dag?
A2. Modtag ros med værdighed og giv komplimenter tilbage. Vis din værdsættelse af de
personer, der roser dig. Vær den person, andre gerne vil se.
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Q1. Skal jeg tænke positivt om mig selv?
A1. Det er altid centralt at være bevidst om dine kvaliteter og vide, at du ER det værd. Tænk
på alle dine bedste handlinger. Vær gavmild i din kærlighed til dig selv.

Q2. Bevæger jeg mig i den rigtige retning?
A2. Hvis følelsen af dine livsomstændigheder er gammelkendt og brugt op, så er det på tide at
skabe nye veje. Stol på dine instinkter omkring fremtiden.
Q3. Hvordan skaber jeg mening i mit liv?
A3. Ved at fokusere fuldstændigt på din egen personlige vej og unikke mission. De mennesker,
du kontakter i dag, kan vise dig vejen.

Q1. Kan jeg forvente at blive populær i dag?
A1. Du kan virkelig forvente at blive lyttet til, for dine udtalelser er både geniale og vittige.
Det ser ud til, at du har fundet den rette kombination af oplysning og underholdning.
Q2. Skal jeg rådgive andre?
A2. Du kan næsten ikke undgå, at folk opsøger dig, fordi de respekterer dig. Det er
sandsynligt, at du inspireres af gode ideer, og at du fungerer bedst i gruppesammenhænge i
dag. Modtag hjælp fra andre.
Q3. Skal jeg rejse med stil?
A3. Idag skal du behandle dig selv kongeligt; hvem ved, hvem du kunne møde? Til tider er det
en god investering at skabe et godt indtryk.
04-04-05
Transit Mars negativ din Ascendant
01:12 GEARET TIL AKTION: Du vil helst prioritere dine egne planer, men karriere, familie eller
parforholdsproblemer giver initiativet til andre.
Q1. Hvad kendetegner mine relationer for tiden?
A1. Du er inde i en periode, hvor andre vil provokere dig til at handle. Medmindre du tager
styringen, er der nogle andre, der vil. Det kan muligvis være en fordel at give initiativet til
andre.
Q2. Skal jeg bare føre mig frem?
A2. Hvis du vil have, at din dagsorden bliver taget seriøst, bliver du nødt til det. Hvis du
vækker fjendtlighed i dine omgivelser, kan det forstyrre dine planer. Vær bestemt, men venlig.
Q3. Hvordan skal jeg reagere på provokation eller frustration?
A3. Giv ikke op uden kamp. Ved at vise, at du ikke kan manipuleres med, vinder du respekt.
Transit Venus negativ din Uranus
14:30 ROMANTISKE RISICI: Du er fristet til at krydse grænser i dag. Risici i kærlighed giver
spænding, men ikke sikkerhed. Vær bevidst om ikke at skabe distance.
Q1. Er det et godt tidspunkt at tage nye romantiske initiativer?
A1. Det er ikke klogt at handle på baggrund af flyvske tanker, for i den proces mister du
forbindelsen til dine følelser. Tag ud og tal med dine venner i stedet for.
Q2. Hvad kendetegner de personer, der kommer ind i mit liv i dag?
A2. De typer, du møder i dag, er kontroversielle og udstråler en stærk uforudsigelighed. Stærke
kvinder kræver deres rettigheder, men er barske modspillere.
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22:07 UDTRYK DIG SELV: Vær sikker på, at folk kommer til at kende dit sande jeg. Besøg
vigtige mennesker, før dig frem med overbevisning og humor. Bliv set og hørt.

  !"#$$   

Transit Merkur positiv din Sol

Q3. Hvordan skal jeg håndtere min rastløshed?
A3. Vær bevidst om de værdier, du allerede omgiver dig med. Tag ud og mød nogle
usædvanlige og spændende mennesker og lad dig inspirere.
05-04-05
Transit Sol negativ din Uranus

Q2. Skal jeg smide håndklædet i ringen?
A2. Du er ikke særlig velovervejet lige nu. Vent en dag eller to, før du gør noget drastisk.
Q3. Hvorfor er andre mennesker så umulige i øjeblikket?
A3. Du føler dig fremmedgjort i sociale sammenhænge. Det er vigtigt at opsøge nogle
kontroversielle typer, som du kan føle dig på bølgelængde med.
06-04-05
Transit Mars negativ din Jupiter
05:09 BULLDOZER: Du har stærke overbevisninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Men
undgå selvretfærdighed. Du er overbevisende, men undgå at tromle ned.
Q1. Hvordan kan jeg får folk til at se tingene fra min synsvinkel?
A1. Det klogeste er ikke at anvende strategier for at overtale dine omgivelser. Netop dit behov
for at få ret er en del af problemet og ikke en del af løsningen.
Q2. Skal jeg gribe chancen nu?
A2. Du har tendens til at handle impulsivt nu, og din dømmekraft er ikke den bedste. Opsøg
andres meninger og træf beslutninger på et senere tidspunkt.
Q3. Hvordan kan jeg vinde eller undgå at tabe?
A3. Dit behov for at handle står i vejen for din dømmekraft. Du taber i det lange løb, hvis du
bryder regler og skyder genvej. Hvis du vil vinde, skal du alliere dig med de bedste rådgivere.
07-04-05
Transit Mars konjunktion din N. Måneknude
15:44 DRIVKRRAFTEN BAG: Læg fortiden bag dig og tag et initiativ i grupper for at slås for
fremtiden. Du har brug for at udvikle mod og initiativ.
Q1. Hvilket selskab vil jeg blive involveret i i dag?
A1. Hvis du involverer dig selv med ildsjæle og entusiastiske typer, kan det influere din fremtid
positivt. Du møder sandsynligvis slagkraftige og højtråbende individer.
Q2. Skal jeg gå på kompromis med det, jeg vil?
A2. Nej. Tiden er inde til at engagere dig i et nyt livsprojekt med nye entusiasme. Krigerne
mobiliserer sig. Folk er enten for dig eller imod dig.
Q3. Hvordan kan jeg kæmpe for mine idealer uden at træde nogen over tæerne?
A3. Det er muligt at være urokkelig uden at blive voldsom. Hvis du er overbevisende nok, vil
andre fjerne sig fra din vej af respekt.
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Q1. Hvor længe skal jeg blive i denne kedelige situation?
A1. Din rastløshed og utålmodighed er meget intens i dag. Det er nødvendigt at formulere,
hvad det er for forandringer, du ønsker der skal ske nu.
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16:25 DINE SKØRE SIDER: Der er fokus på dine excentriske sider i dag. Du vil gerne
demonstrere, at du er anderledes, men det kan gøre dig provokerende og fjern.

09-04-05
Transit Venus positiv din Måne
09:32 LYKKELIGT HJEM: Udtryk dine varmeste følelser og taknemmelighed i dag. Hyggelige
oplevelser i familien. Put dig i sofaen med din elskede.

Q3. Kan jeg føle mig tryg med denne person?
A3. I høj grad. Hvis du lige har mødt nogen, er det den rette person at opbygge hjem og
familie sammen med.
10-04-05
Transit Venus positiv din Pluto
01:04 KÆRLIGHEDSDYBDER: De begravede skatte har den største værdi. Nedenunder angsten
ligger et uudtømmeligt forråd af kærlighed. Få det op til overfladen.
Q1. Skal jeg ignorere problematikker i parforhold, som har opbrugt alle mine ressourcer?
A1. Nej, i dag er tiden inde til at komme til bunds i problemerne. Det har en rensende effekt at
åbne for de tilbageholdte følelser.
Q2. Hvordan kan jeg bedst udtrykke min kærlighed i dag?
A2. Kom i kontakt med din allerdybeste kærlighedsfølelse og udtryk den med en erotisk
intensitet, der forener din og din elskedes sjæl.
Q3. Hvor ligger de bedste økonomiske muligheder i dag?
A3. Økonomien kan forvandles ved at satse på genindvinding af ressourcer. At restaurere
noget gammelt kan skabe rigdom. Find den begravede skat.
11-04-05
Transit Venus negativ din Neptun
05:08 DRØMME OG SKUFFELSER: Når boblerne brister, forøges længslen. Kærlighed er
ugengældt, når den er urealistisk. Kun spirituelle bånd kan leve op til længslen.
Q1. Skal jeg glemme mine forbehold og bare give mig hen?
A1. Du skal passe på dig selv... der findes typer, der ikke modsvarer det, du giver ud. I så fald
får du hårde sten tilbage for brød.
Q2. Hvordan kan jeg stoppe min evige længsel?
A2. Vi længes alle og lider i vores længsel. At stille ind på medfølelse i stedet for
selvmedlidenhed kan være din redning.
Q3. Hvordan forholder jeg mig til økonomiske spørgsmål i dag?
A3. Træf ikke nogen hurtige beslutninger; der kunne være svagheder i projektet. Under de fine
løfter ligger der urealistiske drømme.
Transit Sol positiv din Måne
17:32 UDTRYK DINE FØLELSER: En god tid for familielivet, hvor følelser og instinkter kommer op
til overfladen. En god atmosfære opstår.

Page 21
WWW.WOW.DK

    

Q2. Hvad er det allervigtigste i mit kærlighedsliv nu?
A2. Sikkerhed og tryghed. Det er nu du skal være omsorgsfuld og også modtage omsorg
tilbage. Det en fantastisk dag at udtrykke dine følelser på, og det er i orden at være lidt
barnlig.
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Q1. Hvad skal jeg bruge penge på i dag?
A1. På dit hjem og på din familie. Det er det værd at investere i større komfort i din dagligdag.

Q1. Hvordan kan jeg opfylde mit behov for tryghed?
A1. Den bedste måde er at have tillid til dine naturlige evner og sætte din vilje ind på dem.

12-04-05
Transit Sol positiv din Pluto
13:09 DEMONSTRER PERSONLIG MAGT: En klar opmærksomhed oplyser de mørkeste dele af din
sjæl. Du opdager ukendte ressourcer og skaber transformation.
Q1. Skal jeg blive i en situation, jeg er meget træt af?
A1. Idag skal du afslutte omstændigheder, der dræner dine ressourcer og standser din
udvikling. Vær ikke sentimental, skær igennem, riv dig ud af situationen.
Q2. Hvordan håndterer jeg eventuelle magtkampe?
A2. Sørg for at vinde dem, træk dig ikke tilbage eller gå på kompromis. Din viljestyrke har aldrig
været stærkere, lyt til din vilje.
Q3. Er det nu, jeg skal konfrontere mig med mine svagheder og satse på min urkraft?
A3. Sæt alting ind på personlig forvandling og indsigt i dig selv. Eliminer de sider du ikke
længere har brug for.
13-04-05
Transit Jupiter positiv din N. Måneknude
11:32 PÅ VEJ: Du ved hvor, du har været, og du ved, hvor du skal hen. De mennesker, du
møder i øjeblikket, sætter dit liv og din karriere i perspektiv.
Q1. Hvordan forholder jeg mig til udviklingen i vigtige grupper nu?
A1. Uanset om det drejer sig om politiske, spirituelle eller sociale grupper, kan du påbegynde
en rivende udviklingsproces. Der kan forekomme magtkampe, men resultaterne er generelt set
gode.
Q2. Skal jeg acceptere kollektive værdier og gruppens meninger?
A2. Søg i dit indre og find ud af, hvad du tror på, og støt de mærkesager, som inspirerer dig.
Hvis nogen udsætter dig for magtmisbrug, så ryst ham eller hende af.
Q3. Hvordan skal jeg håndtere det, hvis jeg føler, at en livsfase er overstået?
A3. I denne periode får du indsigt i din skæbne, og det kan blive nødvendigt at efterlade gamle
forbundsfæller bag dig. Tiden er kommet til at omfavne en ny periode.
Transit Venus negativ din Saturn
21:28 AFVISNING: Hvis du ikke spørger, undgår du skuffelser. Fremelsk selvtilstrækkelighed.
Det er tid til at betale tilbage - i kærlighed og business.
Q1. Hvilke krav skal jeg stille i mit kærlighedsliv?
A1. Begræns dig til dine egne behov og stil ikke de store krav. En asketisk indstilling er bedst i
øjeblikket. Vær klar i din afgrænsning, hvis dine omgivelser stiller for høje krav.
Q2. Hvordan kan jeg bedst værne om mine business-projekter og min økonomiske situation?
A2. Slå bremserne i og pas på dine ressourcer. Betal dine økonomiske forpligtelser i mindre
afdrag. Lav ikke flere investeringer lige nu.
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Q3. Hvordan kan jeg bedst føle mig hel?
A3. Udtryk dine følelser og giv omsorg. Tiden er inde til at udvise empati.
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Q2. Hvordan kan jeg bedst støtte min familie?
A2. Tag ansvar og vær et eksempel for andre. Lad andre søge tilflugt hos dig; søg ikke tilflugt
hos andre.

Q3. Hvordan løser jeg problemerne i mit forhold?
A3. Vær bevidst om dit værd, men forsøg på ikke at være alt for kontrolleret. Det er langt mere
frugtbart for kærligheden, hvis du er åben omkring angst og usikkerhed.
14-04-05
Transit Sol negativ din Neptun

Q2. Hvordan skal jeg forholde mig til mine humørsvingninger?
A2. Indstil dig på det, der er vigtigt i livet. Lad dig ikke forføre af materielle bekymringer og
længsler. De giver dig ikke tilfredsstillelse på langt sigt.
Q3. Kan jeg forvente anerkendelse nu?
A3. Den eneste anerkendelse, som du kan forvente lige nu, er din egen. Skab forbindelse til
dine mest intime drømme og hold dem for dig selv.
15-04-05
Transit Venus positiv din MC
11:13 ARBEJDSGLÆDE: Behagelige mennesker dukker op og tilføjer dagen glæde. I denne
stemning kan du med succes bede om tjenester. Økonomiske fordele.
Q1. Er det en god dag at pleje sociale forbindelser og organisere?
A1. Det er dine omgivelser, der er vigtige i dag. Tiden er inde til at nyde god vin og lækker
mad. Opsøg indflydelsesrige personer, og du vil møde goodwill.
Q2. Skal jeg søge allierede på mit arbejde?
A2. Dine kollegaer er dine bedste allierede nu, og derudover kan du forvente velvilje blandt
finansielle rådgivere.
Q3. Hvem skal jeg bede om en hjælp nu?
A3. En kvinde med stor kompetence er den rette person at opsøge nu. Brug dine forbindelser
til at skaffe penge eller støtte.
16-04-05
Transit Venus negativ din Merkur
11:25 ROMANTISKE DISTRAKTIONER: Konfliktfyldte værdier kan lede dig til at sige det forkerte.
Upassende ømhed kan føre dit sind af sporet. Pas på dømmekraften.
Q1. Skal jeg forfølge mine romantiske impulser?
A1. Du kan hurtigt komme til at træde ved siden af i dag. Det er bedst at anvende din
situationsfornemmelse.
Q2. Hvilke faktorer kan påvirke kommunikationen i dag?
A2. Sandheden kommer ikke frem i lyset nu. Folk har tendens til at smigre og sige det, du
gerne vil høre. Hvis du er klog, gennemskuer du sødme.
Q3. Hvordan er mine vurderingsevner i business-spørgsmål i dag?
A3. Grådighed, begær og forfængelighed kan influere beslutningerne i dag. Du kan ikke helt
stole på de råd, du modtager.
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Q1. Skal jeg handle udfra mine følelser?
A1. Idag er ikke et ideelt tidspunkt at handle udfra følelserne på. Det er en af de dage, hvor
forvirring og ønsketænkning kan forværre din situation.
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00:36 OMSORG FOR SJÆLEN: En følelse af sorg eller hjælpeløshed gennemtrænger dagen. Til
tider undrer du dig over, hvad meningen er. Sæt fokus på din omsorg for andre.

17-04-05
Transit Sol negativ din Saturn
10:02 AT OVERVINDE USIKKERHED: Du er i defensiven, så pas på med ikke at være forhastet.
Forvent modstand og forsinkelser. Prøv at undgå pessimisme.

Q3. Kan jeg forvente held og fremgang i dag?
A3. Det er vigtigt at holde negative tanker ude af dit sind og i stedet koncentrere dig om
arbejde og selvforbedring. Men heldet kommer ikke din vej i dag. Modgang er en vej til
udvikling.
19-04-05
Transit Sol positiv din MC
09:50 TAG LEDERROLLEN: Du kan blive den udvalgte leder, hvis du gør dig bemærket. Forvent
professionel succes og anerkendelse. Din familie støtter dig.
Q1. Hvordan opnår jeg bedst positive fremskridt i min karriere?
A1. Sørg for, at livets materielle fundament er i orden. Organiser menneskelige og økonomiske
ressourcer og brug dem på vej opad.
Q2. Kan jeg stole på autoriteter?
A2. Du kan forvente opbakning fra personer i høje positioner, og din karriere har stor chance
for fremgang.
Q3. Hvordan vil jeg klare mig på arbejdet i dag?
A3. Hvis du har investeret i dine egne talenter gennem året, kan du forvente at høste
gevinsten i dag.
Transit Mars positiv din Måne
21:23 BESKYTTELSE: Tag initiativ til at forbedre tryghedsforhold omkring hjem og familie. At
tage sig af andre kan også være at sætte folk i gang.
Q1. Hvilket livsområde trænger mest til min opmærksomhed og energi?
A1. Du skal fokusere på at sørge for andres tryghed. Udøv dine beskyttende kræfter gennem
omsorgsfulde handlinger. Skab ny inspiration i dit hjemmeliv.
Q2. Hvilke kvaliteter har mine nærmeste brug for at se i mig?
A2. De har brug for at se dit mod og din styrke. Sæt alting ind på at skabe aktive forandringer,
der understøtter din familie, og du vil modtage deres kærlighed tilbage.
Q3. Kan jeg tillade mig at være afhængig af min familie?
A3. Når et æg klækkes, er kyllingen sulten. På et bestemt tidspunkt flyver ungerne fra reden,
og det er bedst for alle parter.
20-04-05
Transit Sol negativ din Merkur
16:30 VÆR AUTENTISK: Selvoptagede mennesker forventer, at du fokuserer på deres behov i
stedet for dine egne opgaver. Du summer af kreativ energi.
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Q2. Hvordan forholder jeg mig konstruktivt til autoriteter?
A2. Tag det ikke personligt. Folk omkring dig udfylder deres rolle og gør deres arbejde, så godt
de kan. De er muligvis lige så usikre som du. Tag ansvar og vær hjælpsom.

  !"#$$   

Q1. Er jeg kvalificeret til jobbet?
A1. Ja, du er. Døm ikke dig selv som ineffektiv blot på grund af den kritik, du møder. Tænk
positivt og lad være med at underminere dig selv.

Q1. Skal jeg assistere personer i overordnede positioner eller ej?
A1. Lad dig inspirere af pludselige hændelser og vær ikke negativ over for selvhøjtidelige typer.
Humor har en forløsende effekt.

Transit Venus negativ din Sol
20:01 ÆGTHED KONTRA CHARME: Smil og smiger kan give dig fordele, men charmen kan også
overdrives og være for sukkersød. Der er forskel på smag.
Q1. Skal jeg være lidt på vagt og opmærksom i dag?
A1. Tro ikke på typer, der indynder sig. Dine omgivelser vil smigre dig for at få deres egen
dagsorden igennem.
Q2. Skal jeg bruge penge på mig selv?
A2. Du er fristet, men forfængeligheden kan overdrives. Din dømmekraft er ikke på sit højeste,
og du bruger sandsynligvis penge på impulskøb.
Q3. Hvordan kan jeg gøre et positivt indtryk?
A3. Forsøg på ikke at sælge dig selv for let. Giv ikke gaver, som ikke bliver værdsat. Mådehold
og indre styrke skaber det bedste indtryk. Tiden er ikke inde til flirt.
Transit Mars negativ din Pluto
23:55 MAGTKAMPE: Under overfladen er der ondskab. Dyb angst bliver vakt og provokerer
irrationel opførsel og overreaktion. Du behøver en vilje af stål.
Q1. Hvordan skal jeg forløse dybe behov, der kommer op til overfladen?
A1. Underliggende, psykologiske kræfter kalder på dit overlevelsesinstinkt. Det er en fordel at
opsøge terapeutiske metoder for at nå ned til oprindelsen af dine følelser. Derved kan de
stærke kræfter forvandles til noget positivt.
Q2. Hvordan skal jeg hamle op med magtkampe?
A2. Tillad ingen ydmygelse på nogen måde, og hvis du føler dig magtesløs, så mobilliser al din
styrke til at skære igennem. Vær opmærksom på, at du kan overreagere og optræde meget
voldsomt.
Q3. Skal jeg forblive i en ydmygende situation?
A3. Tiden er inde til at gøre oprør mod dem, der anvender magtmisbrug. Sandsynligvis er der
en hypnotisk seksuel tiltrækning tilstede - du er som et møl, der tiltrækkes af flammen.
22-04-05
Transit Merkur positiv din Sol
17:01 UDTRYK DIG SELV: Vær sikker på, at folk kommer til at kende dit sande jeg. Besøg
vigtige mennesker, før dig frem med overbevisning og humor. Bliv set og hørt.
Q1. Kan jeg forvente at blive populær i dag?
A1. Du kan virkelig forvente at blive lyttet til, for dine udtalelser er både geniale og vittige.
Det ser ud til, at du har fundet den rette kombination af oplysning og underholdning.

Page 25
WWW.WOW.DK

    

Q3. Hvordan sætter jeg personligt eftertryk på mine projekter?
A3. Dit behov for et selvstændigt, kreativt udtryk er stort. Glem destruktive eller respektløse
tankemønstre og lær af andre.

  !"#$$   

Q2. Kan en urokkelig holdning betale sig i dag?
A2. Du får ikke gode resultater på den måde. Anvend dine kommunikationstalenter til at
inspirere andre med dine ideer.

Q2. Skal jeg rådgive andre?
A2. Du kan næsten ikke undgå, at folk opsøger dig, fordi de respekterer dig. Det er
sandsynligt, at du inspireres af gode ideer, og at du fungerer bedst i gruppesammenhænge i
dag. Modtag hjælp fra andre.

23:48 KÆMP FOR DINE IDEALER: Stil ind på dine drømme og arbejd på at opnå dem. Lyst bliver
sublimeret til idealisering. Musik og natur giver velvære til kroppen.
Q1. Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke har nogen energi?
A1. Accepter det og hold op med at lave rutinearbejde. Tag initiativ til det, du virkelig brænder
for. Hvis alt andet fejler, så find fred, indtil du ved, i hvilken retning du vil gå.
Q2. Er der noget, jeg kan stille op overfor social uretfærdighed i verden?
A2. Det er godt at starte med din indre dialog som en åndelig og mental reform. Når du er klar
til at involvere dig, findes der masser af grupper, der organiserer socialt arbejde.
Q3. Hvordan kan mit sexliv få en mystisk og magisk dybde?
A3. Rutine-sex kan ikke tilfredsstille din sjæl. Forførelseskunst ligger i forventningens gys. For
virkelig at nyde sex må din kærlighed strømme frit fra hjertet.
24-04-05
Transit Venus negativ din Ascendant
08:26 ROMANTIK UDEN BALANCE: Du har det søgende blik på i dag. Det er ikke altid, at
kærlighed leder til forhold. Men hvilken skade gør det... nyd andre mennesker.
Q1. Kan jeg forvente en lykkelig tid i mit kærlighedsliv lige nu?
A1. En elsket person bringer store værdier ind i dit liv. Vær sikker på at værdsætte de gode
kvaliteter, en partner giver til dig.
Q2. Hvordan kan jeg bedst sælge mig selv?
A2. En varm og kærlig attitude hjælper altid, hvis det er et ægte udtryk for dig. Generelt set
virker det bedst at være imødekommende i dag, hvorimod en hård attitude falder til jorden.
Q3. Hvordan lever jeg op til sociale krav?
A3. Gå på kompromis. Prioriter din tid ligeligt mellem karriere, familie og personlige behov.
25-04-05
Transit Venus konjunktion din Jupiter
14:58 LYKKE: Overflødighedshornet flyder over. Din kærlighed rækker ud og omfavner verden.
Du søger højere forståelse i kærligheden. Gud er kærlighed.
Q1. Kan jeg forvente at modtage gaver?
A1. Spørg, og du skal modtage - hvad der kommer til dig er resultatet af en tidligere, god
indsats. Det er din opgave at modtage, hvad der bliver givet, og virkelig nyde det.
Q2. Egner dagen sig til at forbedre min økonomi?
A2. Mulighederne for at forøge din indtægt er til stede i dag. Pengene kommer uden
anstrengelse. Det er i din omgang med generøse typer, at du kan blive begunstiget.
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Transit Mars positiv din Neptun
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Q3. Skal jeg rejse med stil?
A3. Idag skal du behandle dig selv kongeligt; hvem ved, hvem du kunne møde? Til tider er det
en god investering at skabe et godt indtryk.

Q3. Skal jeg bruge masser af penge i dag?
A3. Det er en godt tidspunkt at forkæle dig selv, men hvis du overdriver, bruger du mere, end
du har råd til. For meget selvforkælelse giver kvalme.
26-04-05
Transit Sol negativ din Sol

Q2. Jeg længes efter at træde i karakter, hvordan griber jeg det bedst an?
A2. Du kan ikke undgå at få indsigt nu og føle en stærk trang til at skabe. Du har fokus på,
hvem du er, og det, du gør.
Q3. Kan jeg forvente succes med mine projekter nu?
A3. Lige nu er alle dine projekter absolut første prioritet i dit liv. Invester al din styrke og tag
udfordringerne op.
Transit Venus negativ din N. Måneknude
11:18 BÅND TIL FORTIDEN: Møder i dag minder dig om personer fra fortiden. Godt at fornemme
fortiden, men dvæl ikke ved den. Giv slip på gamle kærlighedsbindinger.
Q1. Hvilke typer vil jeg støde på i dag?
A1. De enkeltpersoner eller grupper, du involverer dig nu, kommer til at spille en
skæbnebetonet rolle i dit liv. Du føler dig hjemme på et dybt og sjæleligt plan.
Q2. Hvad er det præcist, der influerer mit valg af partner?
A2. At blive bevidst om, hvad der tilhører fortiden, og hvad der er en del af fremtiden, vil
afgøre din beslutning. Skab bånd til dem, der rummer elementer af en ny fremtid.
Q3. Hvorfor har jeg en fornemmelse af at kende denne person?
A3. Skæbne og karma spiller en stor rolle i parforhold. Du møder et vigtigt bånd fra fortiden, og
der er stadig uforløste spørgsmål at tage fat på.
27-04-05
Transit Mars positiv din Saturn
13:38 OPBYG STYRKE: Mobiliser din viljestyrke med tålmodighed. God planlægning og strategi
fører til succes på langt sigt. Problemer er velsignelser i forklædning.
Q1. Hvilke kvaliteter skal jeg arbejde på i dag?
A1. Koncentrer dig om din udholdenhed, beslutsomhed og viljefasthed. Lad dig ikke distrahere
af, at andre farer frem, for du vil overhale dem i sidste ende. Identificer dig med at være en
mester-håndværker og byg dine projekter op sten for sten.
Q2. Hvordan skal jeg håndtere seksuelle vanskeligheder?
A2. Dyk ned i kroppens og følelsernes hengivenhed og fjern fysiske barrierer med blid massage
og kærtegn. Fokuser ikke på orgasmen.
Q3. Skal jeg give op, hvis udfordringerne bliver for hårde?
A3. Nej, vær fast som en klippe og identificer dig med din jernvilje. Kæmp dig ud af dine
forhindringer.
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Q1. Er jeg ikke den bedste?
A1. Hvis du har en tendens til at overdrive din tilstedeværelse, vil du lære noget i dag. Hvis du
derimod underspiller din rolle, vil det føles uudholdeligt. Søg efter middelvejen.

  !"#$$   

05:16 FOCUS PÅ DIG: Du kan vise dine bedste eller dine værste sider i dag. Hvis du vil gøre
indtryk eller tiltrække opmærksomhed, røb ikke dine svagheder.

28-04-05
Transit Venus positiv din Uranus
20:28 USÆDVANLIGE FORDELE: Originale typer giver inspiration. Spontane træk forøger
chancen for romantik. Det er dine unikke sider, der udøver attraktiv indflydelse.

Q3. Hvad vil andre værdsætte mig mest for i dag?
A3. Udtryk dine unikke kreative evner og spild ikke tiden med at bekymre dig om, hvad folk
tænker. Gør alt det som andre ikke tør, og du vil blive elsket for det.
30-04-05
Transit Merkur positiv din N. Måneknude
01:46 DEN STORE PLAN: At møde folk er en del af din udvikling. Venner behøver din særlige
indsigt. Sig, hvad du instinktivt ved - beskeder kommer fra ukendte kanaler.
Q1. Skal jeg udvide mine sociale aktiviteter eller blive hjemme?
A1. Det er vigtigt, at du opsøger ny viden, og i den sammenhæng behøver du nye kontakter.
Det er sandsynligt, at skæbnebetonede møder sætter dig i forbindelse med betydningsfuld
information.
Q2. Skal jeg revidere mine rejseplaner?
A2. Det er en mulighed, og du kan opdage en ny rute, der skaber passage gennem gamle
blokeringer.
Q3. Hvordan kan jeg sætte skub i min intellektuelle udvikling?
A3. Tag udgangspunkt i respekt for dine intellektuelle rødder og de, som har hjulpet dig frem.
Brug fortiden som dit springbræt hen til nye, intellektuelle udfordringer, der er mere i samklang
med din natur. Vær bevidst om din skæbne.
Transit Mars negativ din MC
05:58 STRESSFYLDT ENERGI: Forvent besvær med chefer og familiemedlemmer. Kanaliser
irritation ind i handling, og du får vigtige ting gjort.
Q1. Skal jeg undgå at blive involveret i konflikter på arbejdspladsen?
A1. Du bliver nødt til at slås for din sag og for at vinde respekt. Bliv ikke vred, men tag
dynamiske initiativer i stedet. Sæt ressourcer ind på at vinde, men spild ikke tiden med at
provokere.
Q2. Hvordan skal jeg kommunikere med irritable typer?
A2. Du bliver nødt til at hamle op med dem, men sørg for ikke at overreagere - måske har de
bare en dårlig dag. Afgræns dig meget tydeligt.
Q3. Hvordan forholder jeg mig til uenighed?
A3. At prioritere mellem arbejde og privatliv er ren kunst. I dag er det bedst ikke at blive
distraheret fra arbejdet og at håndtere forstyrrelserne diplomatisk.
Transit Sol negativ din Ascendant
16:32 ÆGTHED ELLER KOMPRIMIS: Der er fokus på dig, men familie og karrierebehov er
altoverskyggende. Dit land behøver dig! Men ødelæg det ikke ved at være selvisk.
Page 28
WWW.WOW.DK

    

Q2. Hvordan kan mine forhold forblive sundt?
A2. Skab plads til din partner og skab frihed omkring dig selv. Tag ud alene eller sammen med
venner. At elske er ikke det samme som at eje. Det handler mest om lighed og frihed nu.

  !"#$$   

Q1. Skal jeg blive hjemme eller gå ud?
A1. Kom ud og plej dine sociale evner. Du skal handle i stedet for at tøve... skab dine egne
eventyr.

Q1. Hvordan balancerer jeg mine jordiske behov med mit behov for personlig vækst?
A1. Hvis du beslutter dig for at gøre dit bedste og arbejde med det, du brænder for, udvikler
du dig automatisk. Du undslipper aldrig de jordiske pligter.

02-05-05
Transit Sol konjunktion din Jupiter
07:23 UDVID DINE HORISONTER: En positiv indstilling bringer dig glæde, succes og fremskridt.
Modstå behovet for at docere og vinde argumenter. Vær tolerant.
Q1. Skal jeg stole på goodwill og gå efter det, jeg ønsker?
A1. Åh ja, hvis du ikke spørger, får du ikke noget. Det kunne blive din heldige dag.
Q2. Hvad er det vigtigste i dit liv?
A2. Din tro og dine visioner er den drivkraft, der skaber dine fremtidige resultater. Hvis du tror
på dig selv, kan du opnå det, du ønsker.
Q3. Er det vigtigt at fokusere på fortiden eller fremtiden nu?
A3. Lige nu er det essentielt at fokusere positivt på fremtiden og visualisere dine mål. Det vil
ske, når du begynder at tro. Gennemgå fortiden en anden dag
Transit Venus positiv din Mars
10:13 FORFØRENDE CHARME: Vælg vejen med mindst besvær. Brug kærlighed til at opnå det,
du ønsker. Din evne til at forføre det modsatte køn topper nu. Mand møder kvinde.
Q1. Hvor skal jeg placere min energi i dag?
A1. I personlige forhold... gå efter forførelse. Nyd dit begær. I professionelle forhold drag fordel
af dine forbindelser.
Q2. Hvor magtfuld skal jeg satse på at være?
A2. Du kommer meget længere med charme og blidhed end med aggression. Lyt til dem, der
rummer ressourcerne, og gå efter et kompromis.
Q3. Hvordan kan jeg få opnå det bedste parforhold?
A3. Glem ikke romantikken. Tag aktive initiativer til dans, fornøjelse eller ved at arbejde
kreativt sammen. Husk, at elskovsakten starter mange timer før, man har sex.
Transit Merkur negativ din Uranus
13:41 AT KVAJE SIG: Ingen fordel at være provokerende. Du føler dig fremmedgjort, og
kommunikationslinjerne bliver afbrudt. Der er forskel på genialitet og vanvid.
Q1. Skal jeg mobilisere mine diplomatiske talenter?
A1. Det ser ikke ud til at virke, fordi du prøver for hårdt. Det er ikke en god idé at chokere
folk; det forværrer bare situationen. Det er langt bedre at bruge lidt tid på dig selv og
eksperimentere med andre ideer.
Q2. Vil rejser og kommunikation forløbe problemfrit i dag?
A2. Det er meget usandsynligt; forstyrrelser kan opstå, når du mindst venter det. Tag alting,
som det kommer, uden at forvente for meget. Måske er det konsekvensen af at stole blindt på
teknologi.
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Q3. Hvordan forholder jeg mig til vigtige møder i dag?
A3. Du skal sælge dig selv uden at være for dominerende. Der er en tendens til at overdrive
lidt. Det virker bedst, hvis du benytter charme og situationsfornemmelse samtidig.
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Q2. Hvad stiller jeg op, hvis mine mål skaber spænding i mit parforhold?
A2. Du er nødt til at være tro imod dig selv. De, som virkelig værdsætter dig, elsker dig for det,
du er. Partnere må indstille sig på, hvad der er vigtigt for dig lige nu.

Q3. Hvorfor bliver jeg misforstået?
A3. Spørg dig selv, om du har forsøgt at komme på bølgelængde med andre. Hvis du ikke kan
involvere andre, vil dine projekter ikke blive til noget.
03-05-05
Transit Sol negativ din N. Måneknude

Q2. Hvordan ved jeg, hvem der er gode for mig at være sammen med?
A2. Mennesker forbundet med en udlevet fortid tiltrækker dig ikke længere. Hvorimod personer
der kan lede dig ind i din fremtid, spiller en vigtig rolle for dig nu.
Q3. Hvordan kommer jeg mere i samklang med min skæbne?
A3. Dette spørgsmål er det mest centrale for dig nu. Omfavn de udfordringer, der gør dig
stærk.
04-05-05
Transit Venus negativ din Pluto
07:50 PERLER FOR SVIN: Hvor langt vil du gå for at undgå tab? Overskrid ikke dine grænser i
kærlighed eller business i dag. Sæt grænser - om nødvendigt accepter tab.
Q1. Skal jeg gå til yderligheder for at bevare mit parforhold?
A1. Hold op med at ydmyge dig selv, da det kun forværrer din situation. Det er de skjulte,
psykologiske spørgsmål, der bringer dig ud på overdrevet. Lad ikke din elskede blive din
terapeut.
Q2. Skal jeg forstætte med at poste penge i et igangværende projekt?
A2. Stop yderligere tab og smid ikke gode penge efter dårlige. At fortsætte med noget
tabsgivende er skråplanet.
Q3. Hvordan håndterer jeg min angst for at miste og min jalousi?
A3. Terapi kan udrette mirakler. Alternativt kan du åbne for dæmonerne og indrømme din angst
overfor din elskede. Men undgå at sprætte dig selv op.
Transit Venus positiv din Venus
11:03 AT VISE DINE FORDELE: At være venlig og diplomatisk viser vejen frem. Stil ind på din
kærlige natur. Drag fordel af det, der gør dig kærlig.
Q1. Kan jeg stole på min dømmekraft, hvad angår parforhold?
A1. Ethvert velfungerende forhold kommer ind i en blomstringtid nu. Du kan gøre det endnu
mere sanseligt ved at lade din kærlighed strømme. Køb gaver til din elskede.
Q2. Hvilke gode sider er jeg i besiddelse af?
A2. Hvis du er bevidst om dit eget værd og elsker dig selv for de kvaliteter, du rummer, så vil
du modtage store mængder af kærlighed. Din dømmekraft og din stil er veludviklet.
Q3. Hvornår kan jeg høste frugten af mine anstrengelser?
A3. Dit selvværd topper, og deraf afspejles din økonomi og din materielle sikkerhed. Samtidigt
er det en god periode for investeringer. Stol på din dømmekraft i dag.
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Q1. Hvor er jeg på vej hen?
A1. Velkendte handlemønstre fra fortiden giver dig en mæt fornemmelse. Fremtiden og nye
ukendte livsstrukturer tiltrækker dig nu. Gå efter fremtiden.

  !"#$$   

09:15 MISSION UNDERSTRØMME: Du møder mennesker, der trigger ideen om din personlige
vej. Modstå tiltrækningen fra fortiden... lad dig lede af dine fremtidsdrømme.

06-05-05
Transit Sol positiv din Uranus
10:00 ORIGINALT SELVUDTRYK: En dag med uventede overraskelser! Dit personlige potentiale
skaber dramatiske fremskridt og opmærksomhed. Opsøg eksotiske mennesker.

Q3. Er det bedst at indrette mig for at opretholde stabiliteten nu?
A3. Ikke nu. Tiden er inde til at tage risici, og du vil måske til gengæld opdage din mission.
Stabilitet må vente til senere.
Transit Uranus positiv din Ascendant
14:33 FRIHED TIL FORANDRINGER: Usædvanlige mennesker og grupper giver dig en ny følelse
af retning i denne tid. Rejser og ny opvågnen. Forny din stil.
Q1. På hvilken måde burde jeg forandre min livsstil nu?
A1. En form for fornyelse er tiltrængt, da du ikke længere finder tilfredsstillelse i tidligere mål.
Giv dig selv mere rum og frihed og opsøg nye mennesker.
Q2. Hvad foregår der i mine relationer?
A2. Du og din partner behøver spænding og sans for befrielse. Tag på en rejse, enten sammen
eller alene, for at få inspiration.
Q3. Hvordan kan jeg opnå en følelse af retning?
A3. Det er vigtigt at tro på forandringens goder. Det nytter ikke at blive ved med at arbejde
på fortidens gøremål. Søg nye horisonter, selvom det betyder et brud med det vante.
07-05-05
Transit Merkur positiv din Måne
02:14 UDTRYK DIN SENSITIVITET: Det er godt at få følelserne ud og snakke åbent. Du vil
gerne udtrykke din omsorgsfulde side og din sårbarhed.
Q1. Skal jeg trække mig ind i min skal eller komme ud blandt andre?
A1. Dagen i dag er oplagt til at pleje dine nærmeste relationer. Tag på familiebesøg eller lad
familien besøge dig. Snak med dem, du virkelig holder af.
Q2. Hvad skal jeg svare på forslag stillet af familiemedlemmer?
A2. Familiespørgsmål kan sagtens løses nu, især hvis du er åben og fortæller, hvad du har på
hjerte.
Q3. Hvilket business-tiltag vil give det bedste resultat i dag?
A3. Dine forretningsinstinkter er på deres højeste nu, så stol på din intuition. Et godt tidspunkt
til at handle med fast ejendom.
Transit Merkur positiv din Pluto
15:50 HEMMELIGE VEJE: Opdag, hvad der er skjult i dit indre, og sørg for at udtrykke det, selv
om det berører tabuer. Undersøg affaldet og find guld.
Q1. Skal jeg fortsætte med mine undersøgelser?
A1. Vær ligesom hunden på sporet af ræven. Hvis du har fået færten, så giv ikke op, før du har
fundet skatten. Nøglen ligger begravet, men du skal nok få fat på den.
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Q2. Skal jeg give udtryk for mig selv og risikere at provokere andre?
A2. Det har en befriende effekt på andre, når du er ærlig og autentisk. Ingen ønsker at kede
sig, og folk er ikke så forudsigelige, som de giver udtryk for.

  !"#$$   

Q1. Hvad er den bedste holdning til vaner og rutiner i dag?
A1. Det er nu, at du skal bryde vanerne og skabe overraskelser. Fald ikke i søvn over
hverdagen og bevidstløse rutiner. Vis verden, at du er unik.

Q2. Hvordan opnår jeg den største indsigt i dag?
A2. På en kortere rejse kan du gennemskue mysterier, der tidligere var skjult for dig. Men du
kan afdække de største hemmeligheder på en indre rejse, og ved at grave i dine egne rødder
finder du de største rigdomme

    

  !"#$$   

Q3. Skal jeg konfrontere andre med de opdagelser, jeg har gjort?
A3. Det er meget vigtigt i øjeblikket ikke at forhøre folk eller at udmatte dem med
sammensværgelsesteorier. Det er bedst ikke at udbrede den information, du har samlet.
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