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PERSONLIGT - LIVSBANE: Følelsesmæssig tilknytning.
Følelsesmæssig udvikling er nøgleordet i din udfoldelse som
menneske. Du knytter stærke følelsesmæssige bånd og er
tilbøjelig til at blive ret afhængig. Der kan være en særlig stærk
tilknytning til din mor eller din familie. At lære at slippe gamle
bånd er en vigtig udfordring i dit liv. Du behersker hele spektret
af menneskelige følelser. Du er meget sensitiv og bliver let
såret, men viser alligevel på samme tid masser af omtanke for
andre. Du engagerer dig i intime forhold med liv og sjæl og er
tilbøjelig til at kvæle din partner, som kan reagere ved at kræve
større modenhed og selvstændighed af dig. Du tvinger andre
mennesker til at bygge barrierer mod dine følelser. Det er vigtigt
for dig at lære at kunne tåle at blive afvist, for du er oversensitiv
på dette område. Som et meget følelsesbetonet mennesker har
du også adgang til dybderne i underbevidstheden, og det giver
dig et stort intuitivt talent.

Ascendant Opposition Sol
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Da disse to planeter står over for hinanden i dit horoskop,
indikerer de, at du er splittet mellem to helt forskellige energier.
Derfor er du tilbøjelig til at forestille dig andre mennesker med
de beskrevne negative kvaliteter.
PROFESSIONELT - LIVSBANE: Jeg, mig selv, mig.
Ligegyldigt om du foretrækker at føre en lav profil eller ej, vil du
ofte dominere dine omgivelser gennem din kraftfulde
personlighed. Professionelt stræber du efter at gøre dit bedste for succes er en æressag for dig. Du er ædelmodigt anlagt og
generøs i din omgang med andre. Kreativt arbejde og
selvudfoldelse er vigtige elementer i dit professionelle liv. Du
holder for stærkt på din stolthed.
PERSONLIGT - LIVSBANE: Jeg, mig selv, mig.
Du har en strålende personlighed med et anstrøg af selvfølelse.
Og du tager faktisk dig selv - og det indtryk du gør på andre meget alvorligt. Nogle mennesker betragter dig muligvis som
selvcentreret. Du bliver i hvert fald gerne centrum for
opmærksomheden, og selv om du investerer dig selv helt, når
du omgås andre, giver du dine egne personlige behov for
udfoldelse forret. Du har masser af energi i overskud, og din
legesyge natur kan gøre dig til en ledende skikkelse for unge
mennesker.

Ascendant Halvkvadrat Jupiter
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Dette halvkvadrat-aspekt viser et vanskeligt træk i din karakter,
som kan manifestere sig som en ubevidst stædighed i de
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PERSONLIGT - LIVSBANE: Rådgiveren.
Du er nærmest et overmenneske med stærke synspunkter på
de fleste ting og en dyb interesse for spirituelle anliggender. Du
er åben og villig til at udvide din filosofiske horisont. Da du
generelt er velsignet med lykke og held og et optimistisk
sindelag, kan du forvente det bedste af fremtiden. Du er
muligvis tilbøjelig til at frådse eller være ekstravagant.
Mennesker værdsætter din evne til at forstå de ting, der
motiverer dem, i dybden.

Ascendant Seskvikvadrat Saturn
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Indflydelsen fra dette aspekt er dybt ubevidst og sporadisk,
men når den føles, kan den manifestere sig i kompromisløse
konflikter med andre.
PROFESSIONELT - LIVSBANE: Den hårde skole.
Du tager dit professionelle liv meget alvorligt og lever op til de
mange udfordringer, du møder i løbet af din karriere. Da du
formidler en atmosfære af effektivitet og selvdisciplin, tiltrækkes
du af en stilling med autoritet. Din mangel på selvtillid og en vis
generthed over for andre kan forhindre dig i at komme frem,
men jo ældre du bliver, des bedre bliver du til at overvinde din
angst.
PERSONLIGT - LIVSBANE: Den hårde skole.
Du kan være et meget hæmmet menneske - i det mindste i
dine tidlige år. Erfaringen har gjort dig varsom i din omgang
med andre og ret ordknap af stil. Du føler dig sikkert utilpas
over dit udseende, og dine forventninger er små til dine
muligheder i livet. Alligevel kan du indgyde andre tillid på grund
af din velovervejede og alvorlige natur. Jo ældre du bliver, des
mere lyser du op.

Måne i Jomfru
PROFESSIONELT - FØLELSER: Organiser dit dagligliv.
Du har talent for at analysere og for at arbejde hårdt og
effektivt. Du går meget op i problemer på både arbejdspladsen
og i dit personlige forhold til de mennesker, du arbejder
sammen med. Svingninger og forandringer på dette område
giver dig vanskelige oplevelser, og tilfredshed på dette område
kommer med din evne til at acceptere både dine egne og andre
menneskers præstationer. Da du er lidt af en perfektionist, kan
du trætte dig selv med trivialiteter. Du får dog stor glæde ved at
hjælpe mennesker med at klare deres problemer, og du gør det
på en fordringsløs måde uden at forlange anerkendelse eller
påskønnelse. Det kan naturligvis betyde, at din hjælpsomhed
bliver misbrugt, så du ender med at gøre for meget for andre og
ikke nok for dig selv. Modenhed kommer, når du lærer at skelne
imellem, hvornår du skal hjælpe og hvornår, du ikke skal.
PERSONLIGT - FØLELSER: Systematiser dit dagligliv.
Du har talent for analyse og for at arbejde hårdt og effektivt. Du
er en travl og samvittighedsfuld person, der elsker detaljer, og
som kan organisere sit dagligliv. Der kan være en smule
selvkritik, måske på grund af atmosfæren i dit barndomshjem.
Det medfører en tendens til at analysere dig selv og andre, og i
den forbindelse er du konstant på vagt over for mangler
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PROFESSIONELT - LIVSBANE: Følelsesmæssig tilknytning.
Du er et hårdt arbejdende og ambitiøst menneske, der ønsker
at skabe tryghed i dit professionelle liv og i dit privatliv. Du er
stærkt motiveret for at komme frem og meget følelsesladet i
den måde, du varetager dine opgaver på. Som et omsorgsfuldt
menneske ønsker du måske at hjælpe andre med at vokse og
udvikle sig, men du har også forretningstalent. Selv om du er
meget omskiftelig i dit humør, foretrækker du sikre valg og
lader dig altid motivere stærkt af familiehensyn. Du er ambitiøs,
men også blød og betænksom og kan ikke lide at træde andre
mennesker over tæerne. Du foretrækker at se din partner spille
den barske eller dominerende rolle, mens du selv holder dig i
baggrunden. Når du føler dig truet, trækker du dig ind i dig selv.
Bag din ret private facade er du blød og kan let blive såret. Du
involverer muligvis din familie i dit professionelle liv.

   

Ascendant i Krebs

PROFESSIONELT - LIVSBANE: Rådgiveren.
Du interesserer dig ikke for trivielle problemer og søger derfor
et arbejde med en eller anden form for generel mening. Du er
nok bestemt til at få succes, og du kan få stor indflydelse ved
din kraftfulde meninger eller gode dømmekraft. Du er tilbøjelig
til at overvurdere betydningen af dine ideer og kan være
uimodtagelig over for andres synspunkter. Generelt bevarer du
imidlertid et fint perspektiv i vigtige sager. Du er en
fremragende rådgiver.

   !       

pågældende spørgsmål.

Livsbane
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PERSONLIGT - FØLELSER: Tilknytning til hjemmet.
Du var dybt påvirket af den følelsesmæssige stemning som
barn, og du var meget sensitiv over for dine forældres og
specielt din mors humør. Det har gjort dig til et sensitivt og ret
sårbart menneske, og du vil være stærkt motiveret for at skabe
varme og trygge omgivelser for din familie senere i livet. Det vil
være klogt at betragte op- og nedturene i dit familieliv på en
mere objektiv måde i stedet for konstant at lade dit eget humør
påvirke af ændringer. Dit hjem er et tilflugtssted for dig, og du
knytter dig meget til det. Når radikale ændringer imidlertid får
indflydelse på dit hjem, vil du opdage, at du er overordentlig
god til at tilpasse dig. Du har behov for at bruge masser af tid
hjemme og kan finde stor glæde ved at passe dine børn, lave
mad, foretage forbedringer i hjemmet osv.

Saturn transit Konjunktion Ascendant
05-02-05 -> 05-05-05

5

6

7

8

Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - LIVSBANE: Ny livsbane.
Selv om denne periode er mest relevant med hensyn til at finde
en ny livsbane, vil du blive lettet over at være i stand til at
definere nye livsmål efter en periode med forvirring. Du føler dig
sikkert noget træt, og din selvtillid er sikkert i bund, men
beslutningen om at bruge tid på dine behov og udvikle fasthed
og styrke vil føre til langsigtede mål. Lad være med at forvente,
at du helt nøjagtigt endnu ved, hvad du ønsker at gøre - det er
tid til at vende ryggen til fortiden og forsøgsvis lægge planer for
fremtiden.
PERSONLIGT - LIVSBANE: Nye livsbane.
En indre utilfredshed med din livsstil inspirerer dig til at se
nærmere på den retning, dit liv bevæger sig i, og det vil igen
føre dig til en kritisk analyse af alle dine betydningsfulde
forhold. Du ønsker ikke at spilde tiden på overfladiske
engagementer, men samtidig ved du, at du enten burde
engagere dig eller leve alene. Du kan være hård ved dig selv i
denne periode, men du opdager alligevel ny styrke og
selvtilstrækkelighed.
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PROFESSIONELT - IDENTITET: Definer dit højeste mål.
Mange udfordringer i livet vil hjælpe dig til at udvikle stor
beslutsomhed og karakterstyrke. Ved at sætte dig langsigtede
mål skærper du hele tiden din naturlige sans for selvdisciplin.
Dit ultimative mål med at arbejde så hårdt er at opbygge en
solid karakter baseret på selvagtelse. Det er gennem
overvindelse af forhindringer, at du virkelig kommer til at føle
personlig tilfredsstillelse. De største udfordringer i dit liv
kommer, når du føler, du har fejlet med et eller andet. Din
position og dit professionelle liv kan betyde meget i denne
henseende, og forandringer på dette område fører til store
identitetsomvæltninger. Sådanne forandringer er imidlertid
vigtige for at få dig til i perioder at overveje den retning, dit liv
bevæger sig i.
Takket være din livsholdning, forventer du, at tingene skal være
svære, og du slider hårdt i stedet for at arbejde smart. Ved at
tilegne dig en positiv livsholdning når du meget lettere dine mål.
Vælg at opfatte en såkaldt fejl som et springbræt, der faktisk
hjælper dig til at finde den rigtige retning i livet, så du lærer at
gøre en dyd af nødvendighed. Du har administrative evner og
udstråler autoritet.
PERSONLIGT - IDENTITET: Definer dit højeste mål.
Du har en ret konventionel smag og en temmelig stærk moral,
og du vil søge efter kvaliteter, som du kan respektere hos din
partner. Du er tilbøjelig til at dømme svaghed ret strengt og
forventer høje normer for dine forhold. Da du motiveres stærkt
af dine ambitioner, har du en tendens til at overse dit følelsesliv
til fordel for dine professionelle interesser. Det er meget vigtigt
at finde en balance mellem dit professionelle liv og dit privatliv.
Offentligt engagement kan ofte gå forud for privatlivet, selv om
du altid samvittighedsfuldt vil varetage dine forpligtelser over for
din familie. Partnere kan synes, du er ret stiv og uspontan, og
selv om det kan være rigtigt, er du normalt loyal og ansvarsfuld,
hvad angår dit familieliv. Generelt er du et menneske, man kan
stole på. Når din ydre facade smelter, kan du være ret blød og
sensuel og meget hengiven.

Sol i 6. Hus
PROFESSIONELT - IDENTITET: Service.
Du investerer en stor del af din kreative energi i dit arbejde.
Anerkendelse og dine kollegers påskønnelse af din indsats er
vigtigt for din selvagtelse, og folk vil generelt se op til dit
arbejde. Da du har talent for at delegere arbejde, trives du i en
stilling med autoritet, og du egner dig bedst som mellemleder
med mennesker både over og under dig. Du er stærkt motiveret
for at hjælpe og er helt villig til at sætte dine medarbejderes
interesser før dine egne - det gør topledere ikke. Du egner dig
godt til at arbejde i servicesektoren eller et hvilket som helst
område, hvor du stiller din ekspertise til andres disposition. Der
kan opstå arbejdsproblemer, når du ikke får anerkendelse og
respekt, og det er vigtigt for dig at vide, hvornår du skal hævde
dig selv og sætte grænser for andres krav og hvornår, du skal
tjene andre helhjertet. Du er et samvittighedsfuldt og hårdt
arbejdende menneske med talent for at forbedre effektiviteten i
dit arbejdsmiljø.
PERSONLIGT - IDENTITET: Service.
I din søgen efter selvudfoldelse vil du finde stor mening i
servicebegrebet. Som sådan er du et meget uselvisk
menneske, og du finder størst tilfredshed ved at hjælpe andre
eller ved at være til nytte. Du kan finde mening i daglige ritualer
og små kærlige handlinger. Ved at iagttage og forbedre den
måde, som tingene fungerer på, finder du en plads for din
identitet i verdensordenen. Din partner vil værdsætte din
hjælpsomme natur, men du bør vide, hvor du skal sætte
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PROFESSIONELT - FØLELSER: Tilknytning til hjemmet.
Tryghed er noget, der optager dig i højere grad, og du ønsker
sikkert et arbejde, der har med hjemmet, jord, fast ejendom
eller måske med miljøproblemer at gøre. Du har talent for
havebrug. Du fungerer bedst, når der er roligt på
hjemmefronten, men du forstyrres ofte af familiebryderier. Bånd
til dine forældre eller en tøven med at forlade familien kan
begrænse dine muligheder for professionelt avancement. Du er
imidlertid værdsat på din arbejdsplads på grund af din omsorg
for andre og din evne til at skabe en behagelig atmosfære. Du
holder muligvis af at arbejde hjemme eller have et job ikke langt
fra dit hjem.

Sol i Stenbuk

   

Måne i 4. Hus

Identitet

   

omkring dig. Du føler dig ikke godt tilpas, når der er uorden
omkring dig, så derfor bruger du gerne masser af tid på selv at
prøve at skabe behagelige og effektive omgivelser. Generelt
sagt nyder partnere imidlertid godt af din venlige,
betænksomme og hjælpsomme natur. Det ville være en hjælp
for dig at lære at slappe af og lade være med at kritisere.
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grænsen - ellers kan du ende med at gøre hele arbejdet. Du
har talent for helse- og diætspørgsmål, og du kan opnå indsigt i
din identitet ved at udvikle din bevidsthed om den indbyrdes
afhængighed sind, følelser og krop imellem.

Jupiter transit Konjunktion Sol
30-12-07 -> 31-12-07

Sol Seskvikvadrat Pluto

IDENTITET - IDENTITET: Identitetsforvandling.
Det har ikke været muligt for dig at knytte et virkelig stærkt
bånd til din far. Måske forsvandt han, da du var lille, og en
stedfar indtog hans plads, måske var han hjemme, men
utilnærmelig eller fjern på en eller anden måde. Da det var
umuligt at opnå intimitet, føler du en indre kløft af tomhed i
forbindelse med din identitet.
Du har ikke følt, at du blev anerkendt som et individ - derfor dit
store behov for at manifestere dig stærkt senere i livet. Selv om
noget af fejlen næsten helt sikkert ligger hos din far, er du
tilbøjelig til yderligere at vanskeliggøre problemet ved at trække
dig fuldstændigt ind i dig selv, når du føler dig ignoreret eller
ikke værdsat. Det var din måde at beskytte dig selv psykisk på
som barn, men i det lange løb kan denne taktik føre til dyb
fremmedgørelse.
Din enorme indsats for at finde selvaccept fører i sidste ende til
stor personlig styrke og psykisk indsigt. Psykisk eller intuitiv
kraft kan berige dit liv og give andre styrke.

7

8

Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - IDENTITET: Skab din fremtid.
I denne periode med voksende selvtillid kan du trygt søsætte
dine ekspansionsplaner. Nu bør du tænke positivt på fremtiden
og så levende som muligt visualisere, hvordan du gerne vil
have tingene skal være. Din magt til at få, hvad du vil have, er
på sit højeste, så gå i gang med dine visioner for en strålende
fremtid. Husk: du får, hvad du fokuserer på, så fokusér på det,
du gerne vil have.
Det er gunstigt at ekspandere i udlandet. Højere uddannelse,
public relations og indsigtsfremmende projekter bringer også
succes. Ligegyldigt hvad du gør, er det vigtigt, at det har dybde
og mening for dig. Lad være med at spilde dyrebar tid på
trivialiteter - succes drejer sig om livskvalitet og at give udtryk
for det inderste af din identitet. Hvis nødvendigt så tag fri fra dit
arbejde for at skabe en ny vision for din fremtid. Hvis du har
problemer med loven, bliver du konfronteret med dem nu, så
lad din moral være uangribelig. Og lad være med at
overvurdere dig selv og dine evner. Sørg for at dine planer
ligger inden for virkelighedens rammer.
PERSONLIGT - IDENTITET: Skab din fremtid.
I denne fase af dit liv får du mulighed for at finde en ny mening
med dit liv. Det bobler frem fra dit indre, og du får muligheden
for at frigøre denne ny energi og entusiasme baseret på en
følelse af din personlige betydning her på jorden. Rejser til
udlandet og kontakt med mennesker, som du respekterer for
deres intellektuelle og spirituelle evner, udvider dit syn på
verden. Viden og forståelse gør dig i stand til at opbygge en
bredere moralsk base med større indsigt og tolerance.
Tiden er velegnet til religiøs vækst, hvis du har sådanne
tilbøjeligheder, eller filosofisk eller intellektuel indsigt. Verden
åbner sig på mange måder for dig og åbenbarer sine gaver og
velsignelser, som du kan nyde. Pas på, når du tager for dig af
glæderne fra dette overflødighedshorn og lad være med at
overvurdere dig selv - personligt overmod straffes, og du falder
måske ned på Jorden igen med et brag.

Jupiter transit Kvadrat Sol
01-01-05 -> 20-09-05

5

6

7

8

Læs venligst side 5: "Jupiter transit Konjunktion Sol"

Saturn transit Trigon Sol
21-10-07 -> 31-12-07

5

6

7

8

Denne indflydelse er meget gunstig, selvom du måske ikke
bevidst mærker så meget til den. Kreativitet og rejser
begunstiges, mens du ekspanderer det følgende livsområde.
PROFESSIONELT - IDENTITET: Langsigtet strategi.
Du kan bruge denne periode til at leve op til de mange
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PERSONLIGT - IDENTITET: Identitetsforvandling.
Tidlige personlige oplevelser har gjort dig sensitiv med hensyn
til din identitet og dybt usikker hvad angår selvagtelse.
Paradoksalt nok betyder det imidlertid, at du ofte overvælder
andre med din tilstedeværelse. Du er således som regel en
dominerende skikkelse i intime forhold. Du har behov for en
partner, der ikke er overfladisk, og som har samme intense
indstilling til livet. For at finde harmoni på dette felt bør du
slappe af i stedet for at hævde dig, for ellers vil dine parforhold
blive meget udmattende. Det er vigtigt at forstå, at magtkampe
har noget at gøre med din indre frygt angående din identitet. En
kvinde med denne indflydelse vil ofte blive tiltrukket af en
dominerende mand for så blot at finde ud af, at han ikke kan
måle sig med hende, hvad angår den styrke, som svære tider i
barndommen har givet hende. Der kan opnås større intimitet
ved at turde vise sin sårbarhed.

6

   

PROFESSIONELT - IDENTITET: Identitetsforvandling.
Det er vigtigt for dig at gøre et stærkt indtryk på mennesker, og
du investerer megen energi i dette - mere end du er klar over.
Du kan vinde meget ved at skrue ned for din personlige energi.
Du egner dig til jobs med anvendelse af magt og psykologisk
indsigt. Ligegyldigt hvad du gør, kan du lide at blive dybt - og
undertiden fanatisk - involveret. Det kan føre til sammenstød,
som du gerne vinder, fordi du basalt set ikke kan se et
personligt nederlag i øjnene. Større fleksibilitet ville faktisk
være godt for dig og hjælpe dig til at undgå udmattende
magtkampe.
Personlig magt er et naturligt aktiv - sådan som du vil opdage
efter flere store personlige kriser, der fører til en revurdering af
din rolle. Disse kriser centrerer sig om resultater for enhver pris
eller fanatisk tilknytning til en særlig rolle, som har udspillet sin
betydning for dig. Når du lærer at dæmpe din sensitivitet
angående din selvagtelse og investerer din betydelige
viljestyrke i projekter, som virkeligt betyder noget for dig og
andre, kan du få succes. Du har muligvis talent for psykologi
eller for at arbejde med kræfterne i underbevidstheden.

5

   

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Den spænding, der dannes af disse to planeter, foregår for det
meste på et skjult og ubevidst plan. Den kan manifestere sig
som en stædig konfrontation i situationer, der truer egoet eller
din følelsesmæssige tryghed.

Side 5

Følelser
Måne i Jomfru
Læs venligst side 3: "Måne i Jomfru"

Måne i 4. Hus
Læs venligst side 4: "Måne i 4. Hus"

Måne Trigon Merkur
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Når du læser denne sektion, så husk at det harmoniske i denne
kontakt betyder, at du kan bruge energierne kreativt og som
oftest uden negativ indflydelse.
PROFESSIONELT - FØLELSER: Følelsesmæssig forståelse.
Du har et stort overtalelsestalent, fordi du kan investere følelser
i alt, hvad du siger. I bedste fald kan du bruge dette
kommunikationstalent til at få afgørende indflydelse på
følelserne hos mennesker omkring dig - helt klart et stort aktiv,
når du taler til forsamlinger. Du ved, hvordan du skal tune ind
på stemningen i en folkemængde og har et instinktivt talent for
at sige de rigtige ting. Du har behov for at være lidenskabeligt
engageret i dit arbejde og fungerer bedst i et job, hvor du får
kontakt med mennesker. Du er bedre til at arbejde med
mennesker end med ting, men du har et godt forretningstalent,
især hvad angår fast ejendom. Du er ikke analytiker, og dine
vurderinger påvirkes let af dine følelser. Derfor er du let at
aflæse, og du kludrer ofte i det verbalt, når du møder en
konflikt. Du vil få succes i en karriere, hvor du bruger dit talent
for at lytte til og tale med mennesker.
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Måne Sekstil Saturn
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Når du læser den følgende beskrivelse, så husk at du er hurtig
til at lære, og at du meget hurtigt overvinder de medfølgende
vanskeligheder. Du kan regne med at bruge dette aspekt
konstruktivt og harmonisk.
PROFESSIONELT - FØLELSER: Selvtilstrækkelighed.
Du er et meget ansvarsfuldt og pligtopfyldende menneske, der
er stærkt motiveret for at leve på til sine forpligtelser over for
samfundet. Du arbejder godt i et job, der kræver hårdt arbejde
og stor ansvarsfølelse, især hvis det rummer mulighed for
formelle relationer til offentligheden på en eller anden måde. Du
kan fungere effektivt som stødpude mellem offentligheden og
myndighederne. Du har et ganske særligt talent for at arbejde
med gamle mennesker med følelsesmæssige problemer eller
meget svære livsbetingelser. Du er afmålt i din holdning over
for de mennesker, du møder, og kan vinde betydelig respekt
hos andre, så længe du ikke lader dig lamme af din generthed.
Du kan tålmodigt udføre monotone opgaver og er god til at
systematisere ting og skabe orden. Professionelt motiveres du
stærkt af jobsikkerhed og kontinuitet i arbejdet. Du er ikke
særlig fleksibel og holder dig gerne til gamle vaner og
arbejdsmønstre. På den anden side er du pålidelig og
samvittighedsfuld.
PERSONLIGT - FØLELSER: Selvtilstrækkelighed.
Følelsesmæssigt er du uhyre sensitiv, men du viser en meget
solid facade udadtil og giver indtryk af at være helt kold og
tilmed usårlig. Bag din formelle facon bor et menneske, der
aldrig har fået lov til fuldt ud at nyde en sorgløs barndom. Du
har i en tidlig alder fået ansvar for familien, undertrykt din egen
spontaneitet og sænket dine forventninger på grund af
følelsesmæssig smerte. I senere parforhold vil du have svært
ved at nedbryde dine beskyttende barrierer, selv om du nærer
et dybt ønske om intimitet. Hvis du bliver såret
følelsesmæssigt, indrømmer du det sjældent, og du vælger at
lukke skodderne i for dine følelser, så din elskede ikke får en
chance for at gøre bod. Efter 30- års alderen lærer du bedre
strategier til succesrige parforhold. Det er først og fremmest
vigtigt for dig at føle dig selvtilstrækkelig - hvis du sælger dig
selv for tryghed, ender du i et fængsel. Fra en position med
indre styrke vil du da kunne tillade dig at blive mere tillidsfuld og
sårbar - du har alt at vinde, intet at tabe ved at åbne dig
følelsesmæssigt uden at stille krav.
FØLELSER - FØLELSER: Selvtilstrækkelighed.
Din barndom var sikkert ret svær. Du kan have følt dig afvist af
din mor, måske fordi hun arbejdede for hårdt og ikke havde tid
til dig, måske fordi hun havde sine egne problemer, eller måske
fordi hun var følelsesmæssigt blokeret. Ligegyldigt hvad
grunden er, har du reageret på hendes afvisning ved at trække
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PERSONLIGT - IDENTITET: Langsigtet strategi.
I begyndelsen af denne fase har du det sikkert ikke så godt
med dig selv. Du føler nok, at du ikke får nok - eller ikke
fortjener - anerkendelse. Du føler stærkt inden i dig selv, at du
skal tage dig sammen og gøre noget, der betaler sig, og jo før,
du gør det, des bedre vil du få det. Der er en generel følelse af
at blive tynget af byrder, og der kan muligvis være et stort pres
med hensyn til at leve op til andres forventninger.
Tiden er inde til at påtage sig ansvaret for dit eget liv og
definere nye mål, mens du kan sende stærke signaler til andre
navnlig dine forældre - om, at du kan klare dig selv. Ved at leve
op til tidens udfordringer kan du udvikle en stærk indre følelse
af selvtilfredshed baseret på resultater, som skyldes hårdt
arbejde og anstrengelser. Du står over for centrale problemer
med hensyn til identitet og selvtilstrækkelighed, og efter denne
periode vil du være blevet et stærkere menneske med større
selvtillid.

PERSONLIGT - FØLELSER: Følelsesmæssig bevidsthed.
Du er et menneske, der kan lide at kommunikere på et intimt
plan med den, der står dig nær, men du har svært ved at åbne
dig for dem, du ikke kender så godt. Andre mennesker er
imidlertid trygge ved at betro dig deres tanker og følelser. Dine
ord og din stemme er altid farvet af dine følelser, og det sikrer
dig et godt publikum. Dine følelser svinger som regel stærkt, og
når dine følelser er negative, kan det være meget svært for dig
at udtrykke dig klart. Under ekstreme følelsesmæssige
omstændigheder kan du være temmelig irrationel. Du er sikkert
blevet dybt påvirket af søskendeforhold og kan selv nu være
bundet af stærke følelsesmæssige bånd til en bror eller søster.
Dine skoleår har også haft stor betydning for dig, på godt og
ondt. Du er uhyre sensitiv over for kritik eller misforståelser på
et mentalt plan. Du er på mange måder i stand til at bygge en
mental bro mellem bevidst- og underbevidstheden og afklare
følelser gennem mental erkendelse.

   

professionelle udfordringer i dit liv og skabe grobund for varig
vækst. Det er ikke en nem tid. Der kommer mange
vanskeligheder, og du er nødt til at arbejde hårdere og påtage
dig større ansvar. Folk med autoritet gør krav på dig,
tilsyneladende uden at give dig nogen anerkendelse. Hvis du
prøver at undgå at engagere dig nu, vil du højst sandsynligt
bukke under for bekymringer og problemer. Din selvtillid er nok
ikke ret stor, og du føler sikkert ikke du kan leve op til andres
forventninger. Tiden vil vise, at du kan overvinde
vanskelighederne og nå dine mål.
Planlægning og strategi er det væsentlige, og det er en god ide
at planlægge måneder frem og stramme din tidsplan op ved at
arbejde med realistiske deadlines på en engageret måde. Ved
at gøre dit arbejde færdigt i etaper og opdele større projekter i
mindre sektioner, vil du opdage, at du kan klare et enormt
ansvar. Du får ikke noget uden indsats i denne periode, men
hårdt arbejde belønnes med tiden, så rul ærmerne op og kom i
gang.

   !       
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Jupiter transit Konjunktion Måne
10-05-05 -> 02-07-05

Måne Sekstil Uranus
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Når du læser den følgende tekst, så husk at du for det meste
kun vil opleve positive virkninger af dette aspekt. Du er særlig
motiveret for at lære og kommunikere inden for de pågældende
områder.
PROFESSIONELT - FØLELSER: Uforudsigelighed.
Du er lidt af en sigøjner, og det betyder, at du kan tilpasse dig
ekstremt usædvanlige arbejdsbetingelser. Du vil fx trives i et job
i et fremmed land - jo mere eksotisk, des bedre. Du egner dig
godt til at arbejde med mennesker, der på en eller anden måde
er udstødt af samfundet, navnlig hvis de kommer fra en
fremmed kultur. Du fungerer på den anden side meget dårligt
på en konventionel arbejdsplads, hvor du skal udføre de
samme funktioner dag ud og dag ind. Din kedsomhedstærskel
er meget lav, så du egner dig til et job med spændende
forandringer og variation dagen igennem - helst med at møde
mennesker. Din intuition er avanceret og dine antenner meget
fintfølende - det giver dig sikkert talenter på nogle områder
inden for det alternative.
PERSONLIGT - FØLELSER: Uforudsigelighed.
Du nærer ikke konventionelle ønsker hvad hjemlig harmoni
angår. I din barndom var der mange foruroligende påvirkninger
og en generel atmosfære af uforudsigelighed, spænding og
stress. Du har behov for at føle, at der sker noget omkring dig.
Det betyder, at du kan blive meget rastløs i et parforhold, og
hvis du keder dig - og det gør du ofte - begynder du at blive
provokerende. Du egner dig bedst til et forhold, der holder dig
beskæftiget med nye udfordringer hver dag - og du har et
stærkt behov for at udtrykke din følelsesmæssige energi
gennem grupperelationer. Din partner er ikke i stand til på egen
hånd at tilfredsstille dit behov for stimulering. Du trives ved
usædvanlige boligforhold - fx i kollektiv, dele lejlighed med
andre eller bo i udlandet. For at dit parforhold skal fungere
tilfredsstillende er det vigtigt, at du holder op med at distancere
dig selv følelsesmæssigt - det giver det indtryk, at du er ligeglad
med din elskede.
FØLELSER - FØLELSER: Uforudsigelighed.
Ekstraordinære omstændigheder med hensyn til dit forhold til
din familie - navnlig din mor - og din opvækst i almindelighed
har givet dig en meget frigjort indstilling til følelser. Dit forhold til
din mor var efter al sandsynlighed mere karakteriseret ved en
fornemmelse af jævnbyrdighed eller venskab end af
traditionelle mønstre med afhængighed. På den ene side fik du
aldrig lov til at føle en naturlig afhængighed, og du beskyttede
dig selv ved at frigøre dig, men på den anden side afviste du
din mor, når hun prøvede at påtage sig den traditionelle
moderrolle. Der kan også have været et element af
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Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende
område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye
indstillinger i dit personlige liv.
PROFESSIONELT - FØLELSER: Udvid din base.
Denne indflydelse afhænger i vidt omfang af, hvilken rolle
sikkerhed og tryghed spiller for dit professionelle liv. Hvis
sikkerheden er altoverskyggende, ønsker du at udvide
fundamenterne for det, der for tiden repræsenterer din
sikkerhed. Da det udmærket kan være fast ejendom, ønsker du
måske at flytte til et større hus eller firma, og det kan faktisk
betale sig at investere i jord og fast ejendom nu. Forudsat du
kan stole på dine instinkter i disse sager, er tiden gunstig til køb
af fast ejendom eller til at udvide.
For nogle mennesker er frihed og ekspansion af deres
horisonter vigtigere end sikkerhed. Trangen til at opdage
fremmede lande - befolkningen og kulturen - kan spille en vigtig
rolle for din karriere nu. Stol på dine fornemmelser - din intuitive
kraft er på sit højeste i denne periode, og du har entusiasmen
til at kaste dig ud i en hvilken som helst udfordring. Du opdager
dog muligvis, at dine interesser ligger uden for din
professionelle sfære. Følelsesmæssigt er det en højspændt
periode, så du ønsker sikkert også at bruge din energi på dit
hjem og din familie.
PERSONLIGT - FØLELSER: Udvidelse af din base.
Det er en periode, hvor dine følelser og sindsstemninger har
umådelig stor magt over dit liv. Håb og drømme for fremtiden
driver dig og inspirerer dig til at handle. Sagt generelt skulle du
have held og lykke nok til at gøre din største drøm til
virkelighed i denne periode. Det er sikkert en naturlig
konsekvens af den entusiasme, som du investerer i
problemerne. Du kan forvente bredere horisonter og større
evner til at vise dine følelser. Du lærer noget af livets mysterier,
og det giver dit liv ny mening.
Du kan blive meget inspireret af en fremtidsvision i forbindelse
med hjemlig lykke, et hjem eller børn. Der er dog en tendens til
at komme ud på overdrevet. Hvis du håber, at følelsesmæssige
drømme skal gå i opfyldelse, kan der vise sig så mange
muligheder, at du simpelt hen ikke kan vælge. Desuden er du
følelsesmæssigt allermest påvirkelig nu - du tror, hvad du
ønsker at tro. Hvad det konkrete resultat end måtte blive - hvis
der er noget - af denne periode, vil du komme i dyb kontakt
med din følelsesmæssige styrke og opnå ny og udbytterig
indsigt.
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uforudsigelighed over din mors væremåde - en situation, hvor
du aldrig helt vidste, hvad det næste var, hun ville gøre.
Senere i livet viser du denne nedarvede tendens til at frigøre
dig selv, når du støder på følelsesmæssige udfordringer. Du
signalerer det ubevidste budskab, at du er helt parat til at gå din
vej, hvis der bliver for mange problemer, og at du kan håndtere
din egen frihed. Naturligvis kan du det, men det betyder, at du
havner i halve forhold, hvor du hverken lever sammen med eller
lever helt uden en partner. Når du opdager, at din kærlighed til
frihed og uafhængighed delvis er et påfund for at beskytte dig
mod at blive såret følelsesmæssigt, lærer du at udtrykke
hengivne følelser med større varme, og det kan igen give din
partner større tryghed, og han/hun vil så til gengæld vise større
engagement.

   

dig om bag en beskyttende barriere, så du ikke kan såres. Du
har desuden også en tendens til at prøve at vinde kærlighed og
accept ved at udføre pligter og påtage dig familieansvar.
Følelsesmæssigt ansvar baseret på skyldfølelse er ikke klogt,
især ikke hvis det fortsætter, til du er midaldrende.
Situationen er måske mere kompleks, end du tror. Du er født
med et stort behov for tryghed, og det kan tænkes, at din mor
ikke kunne leve op til dine krav. Du kan have tolket hendes
reaktioner som afvisning og derfor afvist hende, når hun
ønskede at vise varme. Hvad enten det er sandt eller ej, så er
det nu meget svært at komme ind på livet af dig, når du er
såret, og du har ukuelighed og beslutsomhed til at trække dig
tilbage følelsesmæssigt i ret lange perioder. Med tiden vil
erfaringen dog lære dig, hvor vigtigt det er åbent at vise sine
følelser - det gør langt mindre ondt i det lange løb. Du kan
endelig være til stor hjælp for andre mennesker med
følelsesmæssige problemer, og du kan være ret uselvisk med
hensyn til at bruge tid og yde assistance.

   !       
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konstruktionsproblemer. Lad være med at påtage dig mere end
du kan klare, ellers kan det resultere i alvorlige økonomiske
problemer.

Jupiter transit Kvadrat Måne
03-11-07 -> 31-12-07

Mentalitet
8

Læs venligst side 7: "Jupiter transit Konjunktion Måne"

Pluto transit Kvadrat Måne
30-12-06 -> 31-12-07
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Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i dit
liv.
PROFESSIONELT - FØLELSER: Frigørelse fra bånd.
Det er en tid med et uhyre stort følelsesmæssigt pres, som kan
føles stærkt i dit arbejdsmiljø. Det vil påvirke kvinder mere end
mænd og snarere på et privat plan end uden for hjemmet. Det
er vigtigt at kikke på fundamenterne for tingene nu. Der kan i
bogstavelig forstand være problemer med hjemmets eller
arbejdspladsens fundamenter, gulve og struktur. Det kan
manifestere sig i form af en radikal ombygning eller i
fornyelsesprocesser.
Et eller andet forgifter muligvis forholdet mellem
arbejdskolleger, så derfor er det vigtigt at drage skjulte
problemer frem i lyset. Det kan have noget at gøre med, at
kolleger, som du har været knyttet til, er forsvundet, eller at der
er kommet nye kolleger, som du ikke føler dig tryg ved. Der kan
være problemer med personlig popularitet på et professionelt
plan, og du bliver muligvis nødt til at overveje at være loyal over
for helt andre personer. Du kan ikke længere investere din
tryghed i kolleger eller din arbejdsplads, for der er
krisestemning på disse områder. Nogle ubehagelige
forandringer kan nok ikke undgås, og det kan betyde, at du
flytter til helt andre omgivelser. Dine forældres indflydelse på
din karriere - navnlig din mors - ryddes af vejen i denne
periode. Du kan blive tilfreds med et job inden for socialvæsnet
eller psykologi.
PERSONLIGT - FØLELSER: Bryd båndene.
Denne periode kan være en af de mest krævende
følelsesmæssige faser i dit liv, men den lover stor psykologisk
vækst. Ligegyldigt hvor gammel du er, kræver livet, at du bliver
voksen. Stil dig selv det spørgsmål: Hvad og hvem er jeg
knyttet for stærkt til? Ved slutningen af denne periode vil du
sikkert have frigjort dig fra denne tilknytning ... du har simpelt
hen ikke råd til at lade være. Tiden er inde til at skille sig af med
sentimentalitet og foretage store forandringer i sine
følelsesmæssige forhold. Alle former for afhængighed
forsvinder, og en tid vil du være på Herrens mark. Du får indsigt
i følelsesmæssige, psykiske og okkulte emner i denne periode.
Radikale forandringer i dit familieliv kommer sikkert før
karrierespørgsmål nu. Det er en tid, hvor du er nødt til at
undersøge din følelsesmæssige natur, især fordi gamle
problemer fra fortiden nu dukker op til overfladen - ofte efter
flere års glemsel. Du kommer til at lære mange ting, hvad
følelser angår, for gamle følelser bliver vakt til live, og det vil
lære dig at stole på og udtrykke dine egne følelser på en mere
spontan og naturlig måde. Som en afspejling af din indre
følelsesmæssige omstrukturering kan du forvente
omvæltninger i dit hjem. Der er fokus på kloakproblemer,
kælderen eller husets fundamenter, og der kan faktisk blive tale
om at grave op rundt om huset for at udbedre
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Merkur i Stenbuk
PROFESSIONELT - MENTALITET: Udvikling af
organisationstalenter.
Du har muligvis tidligt i livet følt, at du mentalt manglede
selvtillid. Du er imidlertid stærkt motiveret for at vise dine evner,
og du er langsomt, men sikkert steget til tops i det
professionelle hierarki. Alt andet lige er du et menneske, man
kan betro et ansvar. Du kan klare en stor arbejdsmængde, som
du samvittighedsfuldt pløjer dig igennem. Hvis du kan
kombinere disse kvaliteter med en evne til at forny dine ideer
og med at være åben, kan du nå langt. Du har evnen til at
tænke og planlægge strategisk. Denne forsigtige
fremgangsmåde betyder, at du er god til at undgå impulsive
fejltagelser, men på den anden side kan du være overskeptisk
og lade chancen gå fra dig. Du tror på værdien af traditioner og
erfaringer, og du arbejder godt i en administrativ stilling.
PERSONLIGT - MENTALITET: Udvikle organisationstalenter.
Du er et alvorligt menneske, forsigtig i din selvudfoldelse og
autoritativ, hvad angår at tilkendegive dine meninger. Dine
synspunkter er stærke og udtrykkes langsomt og tankefuldt. Da
du tror på logik og fornuft, kan du lide at se beviser, før du
accepterer noget kontroversielt. Andre mennesker kan føle, at
du lægger en dæmper på deres ideer. Virkeligheden er
imidlertid anderledes end det, øjet ser, og når du virkelig gør en
opdagelse, er du yderst opsat på et lære mere om den. Du kan
lide at se ideerne fungere i praksis og har kun lidt tid til
drømme, som ikke kan gå i opfyldelse. Alt andet lige er du et
ærligt menneske, som man kan stole på.

Merkur i 7. Hus
PROFESSIONELT - MENTALITET: At lytte.
Dit største aktiv i dit professionelle liv er din evne til at skabe
kontakt til mennesker og at kommunikere med dem. Du er
simpelt hen nysgerrig med hensyn til andre menneskers sind
og interesseret i deres tanker og den måde, de fungerer på.
Professionelt egner du dig til et job, hvor du er i daglig kontakt
med mennesker, og hvor du kan opfange deres ideer og
udtrykke dine egne. Du er et aktiv i et forretningspartnerskab,
fordi du er sympatisk indstillet over for andres ideer og som
regel villig til at lytte. Du er i dit rette element, når du rejser og
besøger mennesker eller etablerer kontakter via telefon eller
computer-netværk. Du har behov for at tale med mennesker i
dit arbejdsliv, og du arbejder bedre på hold end alene.
PERSONLIGT - MENTALITET: At lytte.
Det vigtigste element i et parforhold er for dig kommunikation.
Erotisk tiltrækning eller materiel komfort kan virke appellerende,
men du har først og fremmest behov for at føle dig mentalt
stimuleret. Glæderne ved kærlighed kommer ved at dele ideer
og tanker, smerterne når du føler dig ignoreret eller misforstået.
Du er tilbøjelig til at vælge partnere, som du kan respektere for
deres intelligens og - alt andet lige - tiltrækkes du af noget
ungdommeligt hos en partner. Du kan lide at komme ud og
more dig. Du er måske for afhængig af, at din partner sørger for
det intellektuelle indhold i jeres forhold, og et parforhold har
godt af, at du også søger mental afveksling ved at møde andre
mennesker. Det letter kommunikationsbyrden fra din partner.

Merkur Trigon Måne
Læs venligst side 6: "Måne Trigon Merkur"
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Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Du er nødt til at arbejde hårdt for at opnå de gode resultater,
som dette aspekt rummer. Partnerskabsspørgsmål er centrale
for din forståelse af de involverede principper og for, om du kan
integrere dem i dit væsen.

PROFESSIONELT - MENTALITET: Mental disciplin.
Du har en logisk og disciplineret hjerne og særlige færdigheder
med hensyn til at udarbejde systemer og udføre opgaver, der
kræver tålmodighed i lange perioder. Du foretrækker at holde
dig til reglerne og de etablerede metoder, men du kan bruge
hovedet samvittighedsfuldt på en hvilken som helst opgave,
hvis det er påkrævet. Du kan være ret mistroisk med hensyn til
at lade fantasien få for stor indflydelse - du hører til dem, der
omhyggeligt læser brugsanvisningerne og følger dem. Det kan
gøre dig en smule ufleksibel med hensyn til integration af nye
metoder. Desuden kan din beundringsværdige opmærksomhed
over for detaljer hindre dig i at få et generelt overblik over
tingene. I den første fase af dit professionelle liv kan du føle dig
mentalt underlegen, derfor er det vigtigt for dig at bruge tid på
videreuddannelse i en konstant proces med at tilegne dig nye
færdigheder.
PERSONLIGT - MENTALITET: Mental disciplin.
Du er oversensitiv med hensyn til din intelligens, og du arbejder
gerne dobbelt så hårdt for at bevise over for dig selv og andre,
at du kan leve op til intellektuelle krav. Da du gør så stor en
indsats for at ekspandere dit sind, kan du blive en helt ekspert
på dit foretrukne felt. I personlige forhold kan du imidlertid være
meget i defensiven, når du bliver misforstået, og i situationer,
hvor du prøver at forstå en anden, kan der gå en mental klap
ned, fordi du anstrenger dig alt for meget i processen. Dine
forhold vil have enormt godt af, at du slappede mere af i denne
henseende. Du er tøvende med at indrømme det, når du ikke
forstår noget, og det kan føre til en eskalerende situation af
misforståelser. Du holder også temmelig strengt på detaljer, og
du kan være frustrerende pedantisk. Din formelle stil står som
regel i vejen for din mentale spontaneitet. Mange af dine
problemer med kommunikation bliver bedre efter 30-års
alderen, efterhånden som du lærer, at kommunikation ikke er
en konkurrence, men snarere en tovejs-proces, hvor forståelse
er til gavn for begge parter.
MENTALITET - MENTALITET: Mental disciplin.
Du har sikkert været ude for mange episoder, der
undergravede din mentale selvtillid som barn. Det kan have
forbindelse til søskende, som du følte klarede sig bedre i skolen
end du, eller oplevelser i skolen i forbindelse med lærere og
elever, hvor du følte dig mentalt hængt ud eller latterliggjort på
en eller anden måde. Ligegyldigt hvad grunden var, kan frygten
for ikke at være i stand til at forstå fakta blive en mental klods,
der virker som en barriere for kommunikation. Alt for energiske
forsøg på at forstå kan forhindre dig i at lære.
Nogle mennesker med dette aspekt går i panik, når der stilles
mentale krav til dem, andre udvikler en forbløffende mental
selvdisciplin og beslutsomhed om at gøre fremskridt i deres
uddannelse. Somme tider bliver en videregående uddannelse
afbrudt på grund af manglende tro på resultatet, og hvis det
forholder sig således, genoptager du måske din uddannelse,
når du er i 30'erne. Der er imidlertid en fare ved at samle
informationer og tilegne sig kendsgerninger og tal for deres
egen skyld. For stor koncentration om detaljer hindrer dig i at
se skoven for bare træer. Der kommer et tidspunkt, hvor det
bliver vigtigt at opgive teorierne og omsætte lærdom til praksis.
Når du overvinder din mangel på mental selvtillid, kan du blive
et eksempel på klarhed og mental effektivitet.
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PROFESSIONELT - MENTALITET: Opfindsomhed.
Du har nogle mentale evner, der grænser til det geniale. Da du
er modtagelig over for signaler fra dine omgivelser, som går
hen over hovedet på mennesker i almindelighed, ved du,
hvordan du skal integrere radikale nye ideer i dit arbejde. Du
har opfinderånd, og du er altid villig til at eksperimentere med
nye metoder. Gennem udvikling af din viden om, hvordan
sindet videnskabeligt fungerer, kan du blive en drivkraft for
fornyelser på dit arbejde. Du er muligvis dygtig inden for teknik,
til computere eller på utraditionelle og provokerende områder.
Det er imidlertid vigtigt for dig at lære at få dine ideer frem på
en konstruktiv måde. Du er tilbøjelig til at tale forbi andre uden
at sikre dig, at den anden person kan følge dig. I denne
forbindelse kan du også være utålmodig over for mennesker,
når de fumler med gamle begreber og ideer. Du kan være
provokerende eller ryge ud af tangenten - og det tjener måske
blot til at fremmedgøre dig. Gør dine intentioner klare, når du
kommunikerer. Du har talent for eksotiske sprog.
PERSONLIGT - MENTALITET: Opfindsomhed.
Alt andet lige fungerer din hjerne meget hurtigt, og du tiltrækker
opmærksomhed ved din evne til at give samtaler en
overraskende drejning. Du kommer hurtigt til at kede dig over
konventionelt vrøvl, og du er parat til at sige hvad som helst,
hvor som helst, for at gøre samtalen mere interessant. Selv om
du til tider kan være meget morsom, fører denne tendens let til
forvirring og misforståelser i et parforhold. Du afbryder
strømmen af kommunikation - en vane du har lært i
barndommen - og det skaber en ret stressfyldt atmosfære i
intime forhold. Du trænger til at involvere dig i dine venner eller
i grupper med lignende interesser, i stedet for at forvente at al
din mentale stimulering, skal komme fra din partner. Når du
keder dig i intime forhold, siger og gør du som regel det
modsatte af, hvad der forventes, bare for at se resultater. Du
kommer også gerne med provokerende udtalelser. Det kan
være irriterende for din partner.
MENTALITET - MENTALITET: Opfindsomhed.
Du havde usædvanlige mentale omgivelser som barn. Det kan
hænge sammen med søskende, der var anderledes på en eller
anden måde, at du boede i fremmede omgivelser, eller at du
måske hørte et fremmedsprog blive talt hjemme. Der er også
stor mulighed for, at du havde svært ved at blive hørt som barn.
Du er sikkert blevet afbrudt mange gange, før du kunne få sagt,
hvad du gerne ville, eller du kan have udviklet en vane med at
afbryde andre som den eneste måde, din stemme eller dine
ideer kunne blive hørt på. Du havde måske særlige
indlæringsproblemer i skolen.
Resultatet af disse oplevelser er, at din hjerne har udviklet sig i
en usædvanlig retning. Du er mere åben over for både
utraditionelle, provokerende og overraskende ting, men føler
dig alligevel misforstået. Du vil ofte støde mennesker fra dig
ved at afbryde dem eller ved at være provokerende eller ved
simpelt hen at komme med skøre ideer, som hverken er det
ene eller det andet. Mange af disse kommunikationsteknikker
er udviklet for at skabe opmærksomhed - men er det denne
form for opmærksomhed, du ønsker? Du er også tilbøjelig til at
leve for meget i dit hoved. Gå ind i din krop og kom ned på
jorden. Når du bruger dine opfindsomme eller intuitive evner på
et praktisk plan, kan du blive en guldgrube af inspiration for
andre.
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Merkur Opposition Uranus

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Sekstil-aspektet er gunstigt og stimulerer din evne til at lære af
erfaring. Du kan regne med, at de negative effekter er
minimale.

   

Merkur Sekstil Saturn

   !       
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PROFESSIONELT - MENTALITET: Afklar dine tanker.
Du har en meget forfinet mental følsomhed, der kan komme til
udtryk gennem en eller anden form for fantasifuldt og
kunstnerisk arbejde. Du er i besiddelse af en vidunderlig
intuition, men traditionel viden og tørre kendsgerninger
interesserer dig ikke. Du kan være meget perfektionistisk og er
vældig god til at finde misforståelser og fejl. I din omgang med
andre er du meget god til at tune ind på deres ideer og villig til
at gå meget langt - måske for langt - for at undgå
konfrontationer og skænderier. Du håber som regel, at
vanskelighederne vil forsvinde, når du ignorerer dem, og du er
tilbøjelig til at lægge et røgslør ud over problemerne. Du kan
således lide at få det, som du vil have det, ved at være indirekte
og forvirre modparten. Hvis du imidlertid ikke anstrenger dig for
at holde dig til etiske normer og ærlige fremstillinger, bliver du
måske selv fanget i de historier, du opdigter. Du har talent for
kreativ kommunikation - som forfatter, inden for reklame- eller
medieindustrien eller som en almindelig del af dit arbejde.
PERSONLIGT - MENTALITET: Afklar din tanker.
I intime forhold er du meget i harmoni med det, din partner
tænker. Du er tankelæser og som sådan føler du ofte, du ved,
hvad et andet menneske vil sige, før det bliver sagt. Selv om
det ofte er tilfældet, kan der opstå problemer på grund af en
tendens til at tilpasse dine ord, så de passer til den andens
forventninger, og til at skjule tanker og ideer, som du ikke
mener vil blive godt modtaget. Hvis denne vane varer ved for
længe, opdager du nok, at du begynder at leve i en anden
verden - isoleret og misforstået. Du må anstrenge dig for at
blive bedre til at kommunikere og sige, hvad der virkeligt ligger
dig på sinde. Du er oversensitiv med hensyn til
miljøpåvirkninger - især støj - og dine partnere kan føle, at du
overreagerer eller er overkritisk på dette område. Du har
imidlertid virkelig behov for at opholde dig i fredelige omgivelser
for at fungere godt.
MENTALITET - MENTALITET: Afklar dine tanker.
Det er højst sandsynligt, at du har været ude for mange
problemer med sandhed og løgn i den tidlige del af dit liv. Dit
hjem var sikkert dybt præget af en tendens til at opdigte ting og
undgå diskussioner. Du har en fantastisk fantasi, og selv om
det så sandelig er en stor evne, er du tilbøjelig til at brodere på
sandheden, og det har din familie sikkert ikke syntes om. Hvad
mere er, lærte du som barn, at det ikke kunne betale sig at sige
tingene direkte - af en eller anden grund - og du har sikkert
foretrukket din indre fantasiverden frem for den ydre verdens
virkelighed. Du er en fremragende løgner, når du bliver trængt
op i en krog - og det skyldes til dels dit simple ønske om at
undgå ubehageligheder.
Det er vigtigt for dig at hæve dig op over farerne ved uærlighed
og sætte strenge normer. Hvis det ikke lykkes dig, vil du blive
fanget i dit eget opspind, og det bliver en direkte trussel mod
din realitetssans. Ved at stræbe efter mental renhed kan du
bruge dine ekstraordinære evner, som spænder lige fra poetisk
fantasi til clairvoyante færdigheder.

PROFESSIONELT - MENTALITET: Fra hemmelighedsfuldhed
til åbenhed.
Du har et udforskende sind og et betydeligt talent for at opdage
skjulte sager og analysere ting dybtgående. Du er også god til
at holde på hemmeligheder. Som sådan er du en naturlig
detektiv og i stand til at finde roden til problemerne. Det er et
nyttigt talent i psykologiske sager, i arbejdet med computere
eller i alt, der kræver fanatisk opmærksomhed på detaljerne.
Du har en evne til at tappe skjulte informationskilder. I dit
professionelle liv er du imidlertid nok mistroisk og bange for, at
vigtige oplysninger går dig forbi. Folk føler sikkert, at du
forhører dem, og så er de tilbøjelige til at klappe i. Undertiden
udtrykker du dig selv alt for kraftfuldt og lader ikke andre
komme frem med deres synspunkter. Succes kommer, når du
overvinder dine kommunikationsproblemer, der er forbundet
med angst.
PERSONLIGT - MENTALITET: Fra hemmelighedsfuldhed til
åbenhed.
Du er et temmelig hemmelighedsfuldt menneske. Du tænker
hårdt og dybt, og somme tider plages du af tvangstanker og
frygt. Meget af dette skyldes angst fra barndommen i
forbindelse med løgne, hemmeligheder eller manglende
kommunikation. Da du ikke altid røber, hvad du tænker, kan du
let blive misforstået. Få folk til at falde til ro ved at opklare disse
misforståelser og forsøg at være så åben, som forholdene
tillader. Når dine følelser bliver såret, kan du være tavs i lange
perioder. Og når du er usikker, er du gerne mistroisk over for
din partner. Harmoni i et parforhold kommer, når du kan
modstå tendensen til at skændes i timevis eller til at bruge
tavshed som et våben, og i stedet lærer at være åben og
tillidsfuld.
MENTALITET - MENTALITET: Fra hemmelighedsfuldhed til
åbenhed.
Som barn var du dybt påvirket af dine forældres eller dine
søskendes hemmelighedsfulde opførsel. Du havde en stærk
fornemmelse af, at vigtige kendsgerninger blev holdt skjult for
dig - der kan faktisk være blevet løjet for dig om en eller anden
dyb sandhed. Senere i livet opdager du måske detaljerne ved
det, der er blevet holdt skjult for dig - det kan fx have noget at
gøre med dine forældres hemmelige forbindelser - fx
halvbrødre eller -søstre, som du ikke kender til. Der er stor
mulighed for, at et familiemedlem var uhyre umeddelsom eller
tavs på en ret foruroligende måde. Du har måske også følt, at
det var svært at blive hørt.
Ligegyldigt hvordan de aktuelle omstændigheder har været, er
resultatet en gnavende tvivl om det sande i det, du får at vide,
så du drives ofte til at sætte et stort spørgsmålstegn ved andres
motiver og handlinger. Somme tider vil din tendens til at
krydsforhøre drive din partner om bag en beskyttende mur af
tavshed i lange perioder ad gangen, somme tider klapper du i
som et middel til at udøve pression i dit forhold.
Efterhånden som du overvinder disse vanskeligheder, lærer du
at slappe mere af i kommunikationsspørgsmål. Ved at give
mennesker tid og rum til at svare på dine spørgsmål uden
angst og ved at lade folk have deres hemmeligheder, hvis de
ønsker det, kan du finde fred i sindet. I sidste ende vil dit liv
blive rigere, når du opdager dine helt unikke mentale evner på
et dybt psykologisk plan.

Merkur Kvinkunx Pluto
Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets
indflydelse, men ikke intenst.
De gunstige resultater fra dette aspekt kommer sjældent før, du
er fyldt 35. Før dette tidspunkt er du tilbøjelig til at være
overhjælpsom eller overhemmelighedsfuld med hensyn til de
pågældende sager.
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Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Da dit horoskop viser spænding mellem de to
planetindflydelser, vil det være meget svært for dig at opnå de
lovede gode resultater, før du er fyldt 30.

   

Merkur Kvadrat Neptun

   !       
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Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i dit
liv.
PROFESSIONELT - MENTALITET: Udvidende kontakt.
Virkningen af denne indflydelse afhænger vældig meget af,
hvordan du bruger dine mentale talenter i din profession. Det er
nu, du skal investere i dine mentale evner. Viden er magt, så
det vil være en god ide at gå på kurser, møde mennesker og
udvide din indflydelses-sfære. Du kan forvente at komme mere
ud at rejse nu, prøv derfor at strømline dette område at dit liv.
Du burde gøre mere for at udvide dit netværk af kontakter. Sørg
for, at mennesker kan komme i forbindelse med dig pr. telefon,
telefax eller computer. Du kommer til at tale mere, rejse mere
og skrive mere.
Hvis du drømmer om at skrive eller få et budskab ud til
offentligheden, er det tiden til at gøre det nu, for der er
mulighed for succes på disse felter. Det er generelt en rigtig
god tid til at skalte og valte, indgå aftaler og slå mønt af dine
kontakter hjemme og i udlandet. Alligevel kan du tale for meget
og intellektuelt være for fremfusende. Giv dig tid til at lytte til
andres meninger og råd - du kan dømme forkert, hvis du ikke
gør det.
PERSONLIGT - MENTALITET: Ekspanderende kontakt.
Det er en periode med ekspansion af intellektuel nysgerrighed,
som kan afspejle sig på mange områder af dit liv. Du sluger
sikkert bøger og tv-udsendelser i denne periode for at
tilfredsstille din trang til at opnå viden. Det er også en vigtig
proces for dig at knytte alle de informationer sammen, som du
har samlet, til en helhed, så du kan se et meningsfuldt mønster
i alle de detaljer, du er omgivet af.
Det er tiden til at være på farten og lade dit sind nyde godt af
kontakt med mange forskellige mennesker med forskelligt
livssyn. Du sprudler sikkert af ideer, så du er nødt til at skrive
dem ned eller formidle dem på anden måde til et bredere
publikum. Selv om det generelt er en optimistisk periode, er der
risiko for, at du mister proportionssansen, navnlig hvis du er
tilbøjelig til at bekymre dig eller til at fantasere. Da du ved, du
kan skabe fremtiden ved hjælp af sindets kraft, gør du klogt i at
lade dine tanker flyde ad konstruktive kanaler.
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Meget stærke spændinger vil opstå i dit liv på de nedenstående
områder. Kontakt med andre mennesker vil tvinge dig til at
ændre adfærd og retning.
PROFESSIONELT - MENTALITET: Mental selvdisciplin.
Nu bliver du udfordret til at organisere dig og administrere din
tid fornuftigt. Der er særligt eftertryk på udvikling og
konsolidering af dine talenter. Langsigtede planer for
uddannelse kurser eller intellektuel udvikling kan blive
virkelighed. Skrive- eller kommunikationsbarrierer skal
overvindes. Du kan forvente kommunikationsproblemer, og
planer eller rejsearrangementer kan blive forsinket. Du skal
være langt mere opmærksom på detaljer. Vær opmærksom på
det, der står med småt, når du underskriver kontrakter.
At lære at økonomisere med dine ord og budskaber er en vigtig
lektie i denne periode. Hvordan kan du udtrykke dig selv mest
effektivt på den kortest mulige tid? Hvis du udvikler selvdisciplin
til at organisere din dagligdag, så du kan tage dig af mentale
udfordringer, kan du forvente meget tilfredsstillende resultater i
det lange løb. Der er stærkt fokus på forretningsproblemer i
denne periode - men mange mindre irritationer. Tag et problem
ad gangen, vær tålmodig og løs udfordringerne med
langsigtede strategier.
PERSONLIGT - MENTALITET: Mental selvdisciplin.
Det er en periode med mere end den normale mængde
bekymringer. Der er mange praktiske problemer, der skal
løses, og der er intet andet alternativ end at komme ind til hvert
enkelt problem og koncentrere sig om én ting ad gangen. Det
er vigtigt at organisere din tid mere effektivt. Der kommer især
problemer med kommunikationsområdet. Tiden er inde til at
tage fat på disse problemer og finde praktiske løsninger.
Hvis du føler dig usikker på dine intellektuelle evner eller føler,
at du mangler den nødvendige uddannelse til at gøre, hvad du
gerne vil, bør du engagere dig i at forbedre det nu. Du har
behov for at tilbringe mere tid med at tale og lytte til din partner
der er problemer, som skal løses. Der kan også opstå
problemer i forbindelse med søskendeforhold eller naboer, og
hvis du er tålmodig og omhyggelig, kan du finde langsigtede
løsninger. Disciplinér din hverdag og realisér dine kreative
drømme.

Værdier

Jupiter transit Trigon Merkur
20-05-05 -> 21-06-05
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Venus i Vandbærer

8

PROFESSIONELT - VÆRDIER: Kærlighed til frihed.
Du er et meget socialt orienteret menneske, og du egner dig til
et job, hvor du har med mennesker at gøre - navnlig specielle
grupper i en social sammenhæng. Du arbejder bedst på hold,
og du er god til at mobilisere hold-ånd, selv om du også kan
føle, at resten af holdet ikke lever op til dine idealer. Du har
stærke principper hvad angår ærlighed, og i den henseende er
du en ægte menneskeven, der rækker hånden frem til
mennesker fra alle samfundslag. Din sociale bevidsthed kan
vise sig i form af menneskekærlighed - navnlig hvis også
internationale spørgsmål er involveret. Du motiveres mere af
idealer end af materielle interesser eller personlige ambitioner.
PERSONLIGT - VÆRDIER: Kærlighed til frihed.
Venskab er noget helligt for dig, og i dine personlige forhold er
det vigtigere at være venner og have samme idealer end at
blive opslugt af lidenskab. Du kan ikke trives i et forhold, hvor
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Saturn transit Opposition Merkur
01-01-05 -> 22-05-06

   

Jupiter transit Kvadrat Merkur
05-09-05 -> 21-07-06
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PERSONLIGT - VÆRDIER: At give, ikke at modtage.
Kærlighed har stor betydning for dig, men din søgen efter
følelsesmæssig tryghed er så intens, at parforhold bliver noget
af en slagmark. Du stræber efter at få den kærlighed,
bekræftelse og opmærksomhed, som du ikke fik i dine tidlige
barndomsår. Der er en følelse af tomhed på det sted, hvor
kærligheden skulle være, eller en angst i forbindelse med tabet
af en kær. Du prøver nok at fylde denne tomhed med erotisk
lidenskab eller materiel komfort, men jo mere du suger til dig,
des tommere føler du dig. Paradoksalt nok opdager du
kærligheden, når du søger inden i dig selv og udvikler dit eget
selvværd. På dette tidspunkt vil du opdage, hvor dybe dine
egne følelsesmæssige ressourcer er, og hvor stor glæde det
giver dig at dele dem med andre. Dine parforhold bliver
dramatisk forbedret, når du fastholder den lidenskab og
intimitet, du er så god til at vise, men hold op med at bede din
partner om beviser på hans/hendes kærlighed.

Venus Sekstil N.Månekn.,
Venus Trigon S.Månekn.
Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets
indflydelse, men ikke intenst.
Sekstil-aspektet er gunstigt og stimulerer din evne til at lære af
erfaring. Du kan regne med, at de negative effekter er
minimale.
PROFESSIONELT - SKÆBNE: Sandhed i skønhed.
Din sans for værdier, din gode smag og sågar din personlige
fremtoning kan virke meget tiltrækkende på de mennesker, du
kender. Dine æstetiske værdier kan spille en vigtig rolle i de
kredse eller grupper, du tilhører, og du kan endog slå stilen an
ved din personlige smag. Da du ofte lader dig forføre af
skønheden i verden og fristes af materielle goder, består den
specielle udfordring for dig her i livet i at forstå magten ved
kærlighed og tiltrækning - samt faldgruberne heri.
PERSONLIGT - SKÆBNE: Sandhed i skønhed.
Magnetisk dragning mod specielle personer kan være yderst
udviklende for din spirituelle vækst i livet. Sanseverdenen og
glæderne og smerterne ved kærlighed vil være en konstant
udfordring og kilde til fascination for dig. Du kan reagere ved at
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
PROFESSIONELT - VÆRDIER: Velsignelser.
Hvis du hører til de heldige, kan tiden ikke være bedre for dig
end nu. Det er en tid, hvor indflydelsesrige mennesker - navnlig
kvinder - kan gelejde dig mod succes, og hvor dine økonomiske
ressourcer har alle chancer for at vokse. Du får specielt succes
på det kulturelle, intellektuelle eller kunstneriske område, selv
om der også er en rimelig chance for virksomhedsekspansion.
Sager om ret og retfærdighed vil volde problemer i denne
periode.
Det er vigtigere at nyde livet end bare at arbejde hårdt - hvis du
ikke kan værdsætte livets glæder nu, hvornår så? Hvad er dine
sande værdier og mål for din karriere? Det er tiden til at tage
dem med i dine planer for fremtiden. Hvis du imidlertid giver for
meget efter for dine fornøjelser, kan det blive en dyr tid.
Moralsk set er du meget sårbar nu, og hjerteanliggender kan
føre dig ind i en dyr blindgyde. Lad være med at springe over,
hvor gærdet er lavest, for at tjene hurtige penge. En tvivlsom
fortjeneste kan føre til tab på lang sigt. Du lader dig let forføre.
PERSONLIGT - VÆRDIER: Velsignelser.
Det er en særdeles romantisk periode, så du kan forvente, at
kærlighedsaffærer har første prioritet nu. Hvis du lever i et
parforhold, har du et stort behov for at give og modtage
kærlighed, så sørg for at give dine følelsesmæssige og erotiske
lyster frit løb. Det er en tid, hvor romantik og seksuel tiltrækning
er yderst stærk, mens den moralske disciplin er svag, så det er
vigtigt at afbalancere hjertets behov og de øvrige
følelsesmæssige omkostninger. Under tiden er det vigtigere at
pleje og tilfredsstille behovet for kærlighed end noget andet,
under tiden ikke. Lad dine idealer om retfærdighed vejlede dig.
Tiden er fremragende til at rejse, og hvis du søger en partner,
kan du finde en eksotiske steder eller i kulturelle eller
intellektuelle kulisser. Af fysiske årsager alene falder du ikke for
hvem som helst i denne periode - du har behov for en partner,
der kan stimulere dig intellektuelt og udvide din forståelse for
livet og dets glæder. Hvis du er interesseret i kreativitet, kan det
blive en vidunderlig periode, for du opnår indsigt og forståelse
for naturens æstetiske kræfter ved at se den medfødte
skønhed i alle ting og opleve den som en manifestation af
sandheden på en eller anden måde.

Jupiter transit Trigon Venus
01-01-05 -> 23-09-05

5

6

7

8

Læs venligst side 12: "Jupiter transit Kvadrat Venus"
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PROFESSIONELT - VÆRDIER: At give, ikke at modtage.
Du har dyb forståelse for betydningen af økonomi og
følelsesmæssig tryghed og et talent for at have med disse
ressourcer at gøre. Andre mennesker er tilbøjelige til at sætte
deres lid til dig, og i den egenskab får du måske ansættelse i
den økonomiske sektor. Tidligt i livet har du en tendens til at
vakle i dine afgørelser på grund af materielle hensyn, og du kan
endog sælge ud af dine principper i livet for at opnå økonomisk
tryghed. En forandring på et eller andet tidspunkt i dit liv lærer
dig, at materielle værdier er illusoriske og kortvarige. På det
tidspunkt vil du få dybere værdier. Du får forståelse for de
følelsesmæssige bånd, som mennesker knytter til hinanden, og
for de kriser, som mennesker oplever, når de mister, hvad de
har. Du er i stand til at give hjertevarm støtte til mennesker med
følelsesmæssige problemer.
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Jupiter transit Kvadrat Venus
10-11-05 -> 23-10-06

   

Venus i 8. Hus

frådse i hver eneste fornøjelse på din vej eller ved at fornægte
det tillokkende ved det sanselige paradis og foretrække renhed
og beskedenhed. Din stemme eller dine værdier kan have
betydning ud over det personlige og få en dyb indflydelse på
ånden i din tid.

   

du bliver kvalt. Undertiden kan du imidlertid give det indtryk, at
du er kølig og frigjort i kærlighed, og det kan støde din partner
fra dig. Mænd med denne planetstilling bliver tiltrukket af
ukonventionelle kvinder, muligvis fra et andet land eller anden
social gruppe. Kvinder holder gerne frihedens banner højt.
Principper om lighed danner basis for varige forbindelser.
Romantiske møder finder gerne sted under eksotiske
omstændigheder, og forholdet fungerer ofte bedst, når parterne
hyppigt er væk fra hinanden på grund af ydre omstændigheder.
Det er bedst for forholdet, når der er noget uforudsigeligt ved
det.
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Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer eller
separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller større
afstand i denne forbindelse.
PROFESSIONELT - VÆRDIER: Skabe selvværd.
Økonomiske problemer kommer for dagen nu, og du er sikkert
nødt til at arbejde længe og hårdt, måske uden at få den
økonomiske belønning, du gerne ville have. Det er en god ide
at økonomisere og spare op eller at foretage meget sikre
investeringer. Ved forsigtig økonomisk planlægning kan du
skabe grundlag for din fremtidige vækst, selv om succes på
kort sigt ikke er sandsynlig. Det er muligvis nødvendigt at
koncentrere dig mere om dine forbindelser til mennesker inden
for din professionelle sfære nu, og du kan blive bedt om at
påtage dig et langsigtet engagement.
Det vil gavne dig at være mere opmærksom på subtile
indflydelser i din karriere, fx dit udseende eller din personlige
stil. Hvis du gerne vil åbne døre, som hidtil har været lukkede
for dig, skal du fx lære diplomatiets små finesser og få bugt
med din klodsethed eller generthed over for andre mennesker.
Forståelse for og påskønnelse af smag og stil kan være nøglen
til den længe ønskede forbedring af din status.
PERSONLIGT - VÆRDIER: Opbygning af selvværd.
Du kan forvente mange udfordringer i dine personlige forhold
nu. Hvor dybt er du engageret? Kan dine følelser bestå tidens
prøve? Intet trivielt forhold overlever denne periode, simpelt
hen fordi du føler, at du ikke har tid at spilde på romantik, som
ikke er ægte. De mennesker, der lever i langvarige forhold, skal
gennem en krævende fase - de gamle klicheer og forsikringer
om kærlighed slår ikke længere til.
Kærlighed og romantik har det ikke let nu - og det er faktisk
bedre at være alene og udvikle indre selvværd og selvtillid i
stedet for at søge bekræftelse gennem kærlighedsaffærer.
Andres forsikringer om kærlighed vil afgjort udeblive, så det er
ikke værd at spilde tiden på lunkne forhold - du har det bedre
ved at være dig selv. Det er en tid med at give, ikke modtage.
Du bliver tilfreds ved at påskønne kvalitet, ikke kvantitet, og ved
at påskønne det, du har, i stedet for det, du ikke har. Det
gælder også materielle ting - det er bedre at klare sig uden end
at længes efter ting, som du i sidste ende ikke bliver helt tilfreds
med.

Neptun transit Konjunktion Venus
01-01-05 -> 06-01-06
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Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - VÆRDIER: Guddommelig kærlighed.
I denne periode må du spørge dig selv om, hvad der betyder
noget for dig. Der kommer nye mennesker ind i dit liv, som er et
plus for dine professionelle forbindelser. Takket være deres
indflydelse kan du opdage en ny forståelse for dit sociale liv og
få større indsigt i, hvad æstetiske forhold betyder for livets
fornøjelser. Det er en fremragende tid til udvikling af dine
kunstneriske og kreative interesser. Det kan faktisk være en
god ide at sætte dine ambitioner på vågeblus en stund, så du
kan dyrke dine talenter for at opleve livets glæder.
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PERSONLIGT - VÆRDIER: Guddommelig kærlighed.
I denne periode kan du udvikle større forståelse for hjertets
behov for at finde varige værdier, som bringer lykke og
tilfredshed. Tiden er fremragende til spirituelle opdagelser og
andagt/hengivelse. Du trænger til at komme i kontakt med
mennesker, der lader sig inspirere af æstetiske værdier. Disse
kontakter vil berige dit liv. Hvis du har kreative eller
kunstneriske interesser, bør du afse tid til at dyrke dem nu.
Det er også en tid, hvor kærlighed og romantik blomstrer. På
samme måde som forårsblomster bringer glæde, men hurtigt
visner igen, er kærlighed i denne periode fuld af løfter, men
fører sjældent til varige resultater. I denne periode er der en
tendens til at blive tiltrukket af musikalske, kunstneriske eller
spirituelle menneske, som udtrykker ideer, der virkelig
appellerer til dine drømme. Med tiden kolliderer virkeligheden
imidlertid med romantikken og afslører et sceneri med en
normal verden med menneskelig svaghed, og det tager gassen
af den tidlige romantiske idealisering. Meningen med kærlighed
i denne periode er en forfinelse af hjertet og at bringe dig i
berøring med det guddommelige. "Hellere have oplevet
kærligheden og tabt end aldrig at være blevet elsket!"

Drifter
Mars i Skorpion
PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Skær igennem til essensen.
Du har store energireserver til din rådighed, og du kan arbejde
under temmelig stort pres - krisesituationer kan faktisk vække
fremragende kvaliteter til live i dig. Du arbejder intenst og
beslutsomt og er i stand til at holde dig til et projekt i lang tid du kan blive besat af dit arbejde. Du har særlige evner hvad
angår detaljeret analyse af en situation, og du har et fabelagtigt
instinkt for at nå til bunds i et problem. Skal der træffes en
vanskelig beslutning, kan du gøre det, selv om det betyder, at
du skal fortælle en ubehagelig sandhed eller afskedige en eller
anden, som er blevet overflødig. Nogle mennesker kan få ry for
at være hensynsløse, men denne evne er ofte nødvendig, hvis
man føler sig begrænset af et eller andet. som har overlevet sig
selv. Du kan hjælpe andre i krise - især på et psykisk plan.
PERSONLIGT - FREMDRIFT: Skær igennem til essensen.
Du er farlig, når du trænges op i et hjørne, selv om du sikkert
ikke giver indtryk af det ved første øjekast. Andre mennesker
føler din magt og kan blive ret nervøse i dit selskab. Der raser
mange lidenskaber i dit indre, og du er meget følsom over for
situationer, der kan undergrave din prestige. Det ville være en
fordel for dig, hvis du kunne opøve en mere afslappet holdning
til konkurrence. Mænd med Mars i denne position har en
magnetisk aura og en stærk seksualdrift. De holder af at udøve
diskret magt i kærlighedsforhold. Kvinder udstråler også en
aura af magt og seksualitet og tiltrækkes af mænd med en aura
af mystik eller hemmelighedsfuldhed. Jalousi - og endog hævn
kan være magtfulde ubevidste faktorer i forhold. Begge køn
hader at føle sig magtesløse og bruger masser af energi på at
bevare kontrollen i en given situation. I løbet af dit liv vil negativt
ladede oplevelser blive kilden til store psykiske omvæltninger,
som i sidste ende øger din overlevelsesevne og giver dig styrke
i forhold til dine omgivelser.
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Livet byder på mange adspredelser i denne periode, og du kan
let komme på afveje på grund af dit ønske om at opleve noget
magisk. Der er stærkt fokus på hjerteanliggender, selv om løfter
givet i denne periode ikke kan bestå tidens prøve. Du kan også
blive forført af økonomiske luftkasteller. Selv om det er godt at
søge større kvalitet og integrere større skønhed og smag i dine
projekter, skal du passe på ikke at investere i strålende
foretagender, der på overfladen ser lovende ud, men som ikke
har nogen langvarig stabilitet.

   

Saturn transit Opposition Venus
04-09-05 -> 07-06-07
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Mars Konjunktion Saturn
Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets
indflydelse, men ikke intenst.
To energier forenes til en i dette planetaspekt, og du vil
udtrykke denne energi på en meget personlig måde. Om den er
god eller dårlig afhænger af andre faktorer i dit horoskop.
PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Disciplin.
Du er arbejdsnarkoman og kan i løbet af livet udvikle en utrolig
selvdisciplin. Du har muligvis et særligt talent for et arbejde i
byggeindustrien, med mekanik eller ingeniørarbejde eller på et
hvilket som helst felt, der kræver viljestyrke og hårdt fysisk
arbejde. Ind imellem kan du dog blive grebet at dorskhed og
have meget svært ved at komme i gang. Du er bange for at
begå fejl og kan især føle dig sårbar i konkurrencesituationer
med mænd. Der kan opstå vanskeligheder med mandlige
autoriteter, for du er meget følsom over for at blive domineret
og kostet omkring. Du har viljestyrke og evner til at arbejde på
egen hånd og er navnlig god til at lægge langsigtede planer og
strategier. For at få professionel succes vil det være til din
fordel at arbejde lidt klogere i stedet for hårdere. Ellers ender
du med at bruge al din tid på monotont arbejde netop fordi, du
er for disciplineret og vedholdende. Det er en god ide at tage
chancen, selv om du er meget bange for fejltagelser. Prøv at
lade dig motivere af forventningen om fremtidig succes i stedet
for af frygt for gamle vanskeligheder.
PERSONLIGT - FREMDRIFT: Disciplin.
Som barn blev din spontaneitet sikkert bremset på en eller
anden måde, og du kan have haft vanskeligheder med din far
eller bror i forbindelse med disciplin og ansvar. Din opvækst
kan have været ret autoritær, måske oven i købet med fysisk
vold. Der kan have hersket en streng moralkodeks i familien. I
senere forhold venter du masser af modstand, og derfor
investerer du masser af energi i enten selvkontrol eller i at
prøve på at gøre din autoritet gældende. Kvinder med dette
aspekt tiltrækkes ofte af ældre mænd, der er tilbøjelige til at
begrave sig i arbejde. Forholdet udvikler sig ofte på den måde,
at kvinden føler sig domineret - men det kan skyldes skjulte og
ubevidste behov for at genskabe barndommens atmosfære
med struktur og disciplin og et manglende ønske om at
disciplinere sit eget liv. Mænd prioriterer deres professionelle liv
højt, og det skader deres følelsesmæssige eller seksuelle
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SEX & POWER - FREMDRIFT: Disciplin.
Denne indflydelse antyder, at seksualitet kan være en
slagmark, hvor du kæmper for at blive fortrolig med dit sexliv.
Du har mange skjulte saboteringsmekanismer, som kan
resultere i seksuel frustration. Det skyldes flere årsager: Som
barn kan du have været opmærksom på en af dine forældres
tilbageholdenhed eller afsky for sex, eller der kan have været
enorm moralisering. Alternativt kan du have følt dig ydmyget
eller domineret af mandlige familiemedlemmer og ønsket at se
dem magtesløse. Sagt generelt har du udviklet en negativ
holdning til sensualitet og din krop. Senere i livet kan større
opmærksomhed over for din krop, dit helbred og dine muskler
samt streng fysisk træning hjælpe dig meget til at udvikle en
mere positiv kropsbevidsthed.
En mand med dette aspekt er rædselsslagen for ikke at være i
stand til at leve op til det stereotype mandebillede hvad angår
seksuel formåen. Frygten for at være en katastrofe i sengen
kan i bedste fald gøre ham pligtopfyldende, men uinspireret og i
værste fald impotent. Han har dog en fordel - sagt generelt er
han meget langsom til at blive fysisk opstemt, og derfor kan
han elske i lang tid, før han får orgasme. Ved at udvikle en
blidere og mere sensitiv holdning til sex, muligvis med lidt
humor eller villighed til at tale om følelser af utilstrækkelighed med andre ord ved at stole på partneres støtte - vil sexlivet
gradvist blive forbedret.
Kvinder med dette aspekt oplever ofte, at deres partner er
tilbageholdende over for at have sex. Der vil være lange
perioder uden nogen form for sex overhovedet. I værste fald er
manden ude af stand til at bevare erektionen, føler sig impotent
og begraver sig i arbejde osv. Denne situation opstår, fordi
manden efterhånden begynder at føle sig utilstrækkelig.
Kvinden er sen til at blive opstemt, og manden kan få udløsning
uden at føle behaget ved at have tilfredsstillet kvinden. Dette
sceneri behøver klart nok ikke gentages for ofte, før manden
som en asket trækker sig tilbage til sin hule. Løsningen er
simpel nok. Da kvinden på grund af vanskeligheder i
barndommen har gjort sin krop følelsesløs, er hun nødt til - med
respekt - at fortælle manden, hvordan hun kan lide det. Hun er
nødt til at overvinde en ubevidst drift til at undergrave mandens
selvtillid ( - og hvilket sted er bedre til det end sengen?) og
resolut opmuntre manden ved at give ham støtte og rose hans
ego, for følelsen af seksuel utilstrækkelighed er knusende for
manden. Ved gradvist at genoplive mandens selvtillid på denne
måde, kan den seksuelle ørken forvandles til en oase.

Mars Kvadrat Pluto
Du vil ofte føle indflydelsen fra dette aspekt, selv om stærkere
indflydelser på andre områder i dit horoskop kan være
dominerende.
Der er disharmoni i dit horoskop mellem disse to
planetindflydelser, og det vil afspejle sig i mange kampe både i
dit sind og ude i verden.
PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Skær det rådne fra.
Denne indflydelse har stor virkning på din karriere. Du bliver i
dit liv konfronteret med magtproblemer - og magtesløshed. Du
ved måske ikke, hvor kraftfuld du er, og derfor møder du ofte
konfrontationer og bliver blandet ind i magtkampe. Din styrke
på dette område gør dig i stand til at klare krisesituationer, som
andre mennesker hellere ville være foruden. Du kan således
blive involveret politisk eller socialt, måske i
fagforeningsaktiviteter eller i magtens korridorer. Selv om du
har masser af evner i denne retning, finder du sikkert ikke stor
tilfredshed på disse områder. Du har en god portion
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PERSONLIGT - FREMDRIFT: Kreativ entusiasme.
Du kan være lidt af en Don Juan - eller hvis du er kvinde, vil du
blive tiltrukket af en Don Juan-type. Du sætter dig for at erobre
din elskedes hjerte med beslutsomhed og entusiasme. Du lader
dig ikke afskrække af modstand - faktisk lige det modsatte, for
du elsker udfordringer. Din seksuelle appetit er sikkert stor den er måske blot en del af din generelt sunde vitalitet. Der
kommer imidlertid problemer med kærlighedsaffærer, fordi din
mangel på sexdisciplin undergraver forholdene. Først ser du
muligvis børn som en hindring, men det at være forælder kan
faktisk være meget tilfredsstillende for dig, for så har du nogen
at lege med. Din partner vil værdsætte din barnlige entusiasme
og dit fysiske begær, men kan bliv vred, hvis du er utro.

relationer. Angst for at blive kontrolleret kan føre til stridigheder
og alvorlige konfrontationer. Disse problemer løser sig selv
med tiden, efterhånden som du lærer at slappe af og være
venligere over for dig selv. Mindre arbejde, mere morskab og
større fleksibilitet med hensyn til din adfærd gør forholdet mere
frugtbart.

   

PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Kreativ entusiasme.
Du er et dynamisk menneske, der er villig til at løbe en risiko og
er lykkelig for at føre en høj personlig profil. Alt andet lige elsker
du konkurrence og inspireres af en god udfordring. Du
tiltrækkes muligvis af sport eller alt, hvad der har med spil at
gøre. Diplomati er ikke din stil. Du foretrækker at være ærlig og
direkte i din omgang med andre. Det er vigtigt for dig at
udtrykke din identitet på en spontan og varm måde. Din
primitive men direkte charme gør dig til godt selskab. Du er
modig og meget aktiv og kan lide at sætte liv i ting omkring dig.
I forretningsanliggender er du ofte villig til at tage det første
skridt, og du har et godt instinkt for hurtig profit.

   

Mars i 5. Hus
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SEX & POWER - FREMDRIFT: Skær råddenskaben bort.
Seksuelle forhold er et vigtigt område for dig. En mand med
dette aspekt kræver ofte sex adskillige gange om dagen - eller
opøver alternativt en utrolig seksuel kontrol - og underligt nok
skyldes dette mere et behov for at bevise noget over for sig
selv end et virkeligt begær. Der er en slags mekanisk perfektion
i seksualakten og en dyb besættelse af seksuelt begær og
tabuer. Mandens partner finder naturligt nok disse krav
udmattende og føler, at der mangler ømhed.
En kvinde frygter at blive magtesløs, og det gør det uhyre svært
for hende at hengive sig til glæderne ved sex. Det kan få hende
til at tage initiativet i seksuelle spørgsmål, men paradoksalt nok
vil hun nære et hemmeligt ønske om at blive gjort fuldstændig
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Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Husk at kontakten mellem disse planeter er harmonisk. Det
betyder, at du sjældent vil blive plaget af deres negative
indflydelser. De udgør en ressource, som du kan trække på.
PROFESSIONELT - MÅL: Kriger.
Du har krigermentalitet og søger gerne at nå dine mål med
uimodståelig energi og entusiasme. Du bliver aldrig fremmed
over for konflikter på din vej til toppen, og det skyldes lige så
meget din egen aggressive holdning som dine overordnedes
opførsel. Du fungerer bedst, når du selv styrer din skæbne. Du
egner dig til at arbejde på et hvilket som helst område, der
kræver mod, action og pionerindstilling. Du trives ved
konkurrence.
PERSONLIGT - MÅL: Kriger.
Din opvækst er karakteriseret af spændinger og kamp, og det
er skyld i den overbevisning, at du er nødt til at kæmpe for at nå
toppen. Som sådan er du egenrådig og stridslysten, og det vil
ofte påvirke både din karriere og harmonien på hjemmefronten
eller manglen på samme. Hjemme er det bedre for dig at
kanalisere din energi i aktiviteter i stedet for irritation. Du er et
travlt menneske, og du kommer frem i livet.

Jupiter transit Konjunktion Mars
01-01-06 -> 08-12-06
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Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Brændende entusiasme.
Det er vigtigt for dig at ruste den energi og entusiasme, som
bølger gennem kroppen på dig nu. Konkurrenceånden er
skærpet, og du har mod og vision til at kaste dig ud i det
krævende erhvervsliv og møde en hvilken som helst udfordring.
Du kan overvinde forhindringer nu og udvide din aktions-sfære.
Det er ikke en tid, hvor du interesserer dig ret meget for
diplomatiske finesser - du ønsker tingene gjort og hurtigt. Du
nærer et brændende ønske om succes.
Det er en fremragende tid til pioneraktiviteter og ekspansion i
udlandet. Det er også en god tid til at gå i gang med hårdt
fysisk arbejde. Du er tilbøjelig til at ryge ud i konfrontationer nu,
og det hjælper ikke, at du nu får en tendens til at prakke andre
dine anskuelser og overbevisninger på. Du prøver muligvis at
komme frem ved at være alt for pågående. Selv om tiden er
gunstig til at handle efter dine overbevisninger med hensyn til,
hvad der er ret og uret, er det en god ide først at få indsigt og
opøve større tolerance.
PERSONLIGT - FREMDRIFT: Brændende entusiasme.
Det er tiden til at blive beruset af ny beslutsomhed og villighed
til at investere din energi i at få, hvad du ønsker. Følelsen af at
have et formål og meningen med at skride til handling forfines.
Denne livslyst kan manifestere sig som en udvidelse af dine
horisonter gennem rejser, tage nye intellektuelle udfordringer
op, lære kroppen at kende gennem motion og træning - og
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PERSONLIGT - FREMDRIFT: Skær råddenskaben bort.
Du har oplevet flere dybe traumer i din barndom gennem
begivenheder, der kan være hemmelige eller fortrængte. Det
kan hænge sammen med påvirkning fra mænd - navnlig din far
eller en bror. Ofte spiller en stedfar eller halvbror en vigtig rolle.
Undertiden indgår der også et seksuelt tema. Du kan også
være blevet dybt påvirket af et menneske med et alvorligt
psykisk problem. På en eller anden måde er din vilje blevet
fuldstændig tilsidesat på et eller andet tidspunkt i din barndom,
og du er dybt påvirket af den deraf følgende ydmygelse. Det
kan også tænkes, at du oplevede, at din far - som var
dominerende, men svag - blev ydmyget på en eller anden
måde.
Senere kan dine intime forhold karakteriseres ved stor
intensitet og magtspil. Der er et behov for en stærk partner, der
kan klare sig og kæmpe for sig selv. Kvinder med dette aspekt
tiltrækkes dybt af magnetiske og magtfulde mænd. Sådant et
forhold udvikler sig meget forudsigeligt: Mens manden i
begyndelsen er den dominerende figur, opdager kvinder med
tiden hans svagheder og mister herved respekten for ham. Når
forholdet er slut, er rollerne byttet om, og manden ender ofte i
en ydmygende position.
Mænd fokuserer for meget på seksualitet og behovet for at
demonstrere deres maskulinitet. Jalousi og kontrol kan være
dominerende, men skjulte faktorer i kærlighed. Forholdet går
gerne i stykker på grund af kritik af svaghederne og bitre
diskussioner om indflydelse. Ofte kan terapi være en løsning på
vanskelighederne i forbindelse med de komplekse psykiske
projiceringer, der forekommer i denne type forhold. Med tiden
opdager du det positive i dine enorme energi ressourcer og
skjulte styrke. Så holder du op med at kæmpe imod imaginært
magtmisbrug og føler dig simpelt hen ikke længere truet. Dyb
tilfredshed kommer, når du opdager dine psykologiske og
psykiske evner.

hjælpeløs af en myndig elsker.
Der er et dybt behov for et spirituelt forvandlende seksuelt
forhold. Det kan blive muligt gennem en eller anden form for
tantrisk seksualtræning, men i sidste ende er lykken på dette
område baseret på tilbageholdenhed, så den seksuelle energi
kan bygge sig op over en periode, samt evnen til passivt at
nyde og overgive sig.

   

psykologisk talent og kan muligvis finde tilfredshed ved at
hjælpe kriseramte mennesker eller folk med
tilpasningsproblemer. Du kan have evner for det psykiske eller
for healing.
Du arbejder hårdt og meget intenst, ofte til ud på de små timer,
og du har sikkert svært ved at finde ud af, hvornår du skal sige
stop. Det er vigtigt at blive klar over denne sygelige vane, for
ellers bryder du sammen. Ved at strukturere din arbejdsdag
kan du undgå at blive udmattet. Livet ville være lettere for dig,
hvis du slappede mere af. Du er meget sensitiv over for det, du
opfatter som magtmisbrug - det hænger sammen med
ydmygende situationer i barndommen angående vilje og magt.
Senere i livet løber du ind i lignende situationer, især med
autoriteter og dominerende - endog tyranniske - mænd, og du
er tilbøjelig til at overreagere. Det fører til ret udmattende
sammenstød - mere udmattende for de andre end for dig.
Disse situationer kan bedst afdramatiseres ved at se dem i et
andet lys. Ved klart at vise andre de grænser, du er parat til at
acceptere, og ved at stikke til dem på diplomatisk vis kan du
tiltrække mennesker, der vil være ærlige over for dig. Det er
vigtigt for dig at tænke positivt om andre. Du er en magtfuld
allieret og en farlig fjende.
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
PROFESSIONELT - FREMDRIFT: Udvikle viljestyrke.
Det er tiden til at udvikle dine reserver af viljestyrke og forfølge
dine mål med utrættelig beslutsomhed. Du kan forvente megen
modstand nu, især fra ældre mænd med autoritet. Midlet til
kurering af de problemer, der viser sig i denne periode, er
indsats, langsigtet strategi og hårdt arbejde. Modig handling
resulterer i varige bygningsværker nu.
Det er først og fremmest vigtigt at overvinde din mangel på
selvtillid. Du føler sikkert, at der melder sig mænd med større
erfaring til de jobs, du søger, men ved øvelse og udholdenhed
kan du - med tiden - nå de mål, du sætter dig. Hvis det ikke
lykkes, så prøv igen. Du bliver stærkere og mere effektiv. Du
kan finde stor tilfredshed ved organisationsmagt og
selvdisciplin - lever du op til udfordringen, får du succes. Det er
en fremragende tid til hårdt fysisk arbejde - specielt med
hensyn til at bygge og konstruere.
PERSONLIGT - FREMDRIFT: Udvikling af viljestyrke.
Denne periode kan blive en ret krævende tid, og der er mange
forhindringer, der skal overvindes. Med hårdt arbejde og
beslutsomhed skulle du imidlertid være i stand til at få tingene,
som du gerne vil have dem - omsider. Mænd føler sig usikre på
sig selv i denne periode, og der vil navnlig være usikkerhed
med hensyn til deres seksuelle behov og præstationer. De kan
være tilbageholdende med at tage initiativet i disse sager af
frygt for afvisning, men det er alligevel i denne periode, at en
mand kan komme i kontakt med sin krop, lære mere om sine
behov og udvikle tilstrækkelig selvtillid og selvhævdelse til at
håndtere seksuelle forhold. Omstændighederne kan dog
påbyde mindre sex i denne periode.
Kvinder, der oplever denne indflydelse, vil også være optaget af
deres krop, især blokeringer, der hindrer den spontane nydelse
af erotiske glæder. Det er en god ide at bruge mere tid i sine
forhold på at forbedre det seksuelle. Der er behov for større
tålmodighed i opvarmningsfasen og mindre fokus på de
erogene zoner. Seksuel frygt for dominans og autoritet kan
ryddes af vejen, og den langsigtede effekt på seksualiteten kan
vise sig gunstig. Somme tider kommer en ældre og mere
erfaren mand ind i livet nu. Begge køn har godt af mere motion
eller af at dyrke body-building, aerobics o.lign.
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PROFESSIONELT - FREMDRIFT: En vej gennem forvirring.
Du vil sikkert opleve en masse forvirring angående dine mål
lige nu. Det kan være yderst vanskeligt for dig at præcisere helt
nøjagtigt, hvad du ønsker at foretage dig, og selv om du ved
det, kan det være svært at vide hvordan. Denne forvirring vil
blive følt som en indre utilfredshed - du ved i det mindste, hvad
du ikke ønsker at gøre! Lad dig vejlede af denne følelse, stræb
efter at nå dine mål og arbejd kun med de ting, der virkelig
interesserer og inspirerer dig. Tiden er fremragende til
idealistisk arbejde, både hvad angår sociale, kreative og
spirituelle emner.
I dit forhold til andre skal du være mere forsigtig. Der er noget
dekadent eller opløst ved de mennesker, du møder i denne
periode - især mænd. Navnlig alkohol og stoffer kan spille en
negativ rolle, og det er bedst at undgå stimulerende midler så
vidt, det overhovedet er muligt. Du er meget sårbar over for at
blive snydt eller ført på afveje - din moralske støbning bliver
testet. Du har tendens til at gå bag folks ryg eller til at føle, at
andre går bag din. Hold dig til den lige og snævre vej, hvis du
ønsker at undgå at komme ud på gyngende grund.
PERSONLIGT - FREMDRIFT: En vej gennem forvirring.
Det er en tid, hvor viljen til at opnå noget og evnen til at tage et
initiativ synes at blive undergravet. Du kan ikke lide det, du har,
men du ved ikke, hvad du ønsker. Ved at forfine dine motiver
og handlinger og tune ind på spirituelle eller kreative behov kan
du tilegne dig nye talenter. I denne periode er kvinder
disponeret for meget underlige oplevelser med mænd. De kan
blive tiltrukket af inspirerende, musikalske eller kunstneriske
mænd, som senere viser sig at være svindlere, eller som
skuffer på en eller anden måde. Der kan foregå ret lyssky
affærer, når kvinden søger at generobre noget af den magi,
som hun forventer af kærlighed og seksualitet. Det er en
projiceringsproces, hvor kvinden søger de kreative og magiske
kvaliteter i manden, som hun burde udvikle hos sig selv.
Mænd med en svag karakter - navnlig dem, der let lader sig
forføre af deres lyster - er tilbøjelige til i denne periode at
forkludre deres forhold ved at være utro. Seksuel tilfredsstillelse
viser sig imidlertid illusorisk. Det er gavnligt at udvikle bedre
kontakt med kroppen og måske kanalisere usynlige energier i
omgivelserne gemmen T'ai Chi, yoga, dans, svømning eller
lignende aktiviteter. En nyerhvervet forståelse for kroppen kan
give større seksuel tilfredshed i denne periode. Magten i fantasi
og film, musik, vin osv. som seksuelle stimulanser opdages
muligvis. Tag fri fra arbejde for at udvikle din kreativitet.
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Saturn transit Kvadrat Mars
19-08-06 -> 04-09-07
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Saturn transit Trigon Mars
01-01-05 -> 18-07-05

   

seksuelle bedrifter. Der er en stærk stigning i den erotiske lyst i
denne periode, og mænd bliver mere og mere opmærksomme
på behovet for at bevise sig selv og deres maskulinitet. Det kan
manifestere sig som et ønske om at bejle til følelser og krop
hos et passende "bytte".
Også kvinder bliver mere og mere opmærksomme på deres
seksuelle behov og tiltrækningen fra det modsatte køn. Der er
villighed til at tage initiativet i disse sager. Det er imidlertid
behovet for at blive stimuleret intellektuelt, der er det
altoverskyggende for kvinder med hensyn til tiltrækning i denne
periode. Et forhold opfattes også som et middel til at udvide
sine personlige horisonter og lære mere om mænd og livet i
almindelighed. Denne periode har virkelig størst betydning for
opnåelse af indsigt i kroppen - og det omfatter større
bevidsthed om helbred, muskelsystem samt den personlige
seksualitet.
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Jupiter Kvadrat Saturn

PROFESSIONELT - VISDOM: Beherskelse af detaljer.
Begrebet service er nok et vigtigt princip for dig, og du er
motiveret for at arbejde hårdt og meget samvittighedsfuldt uden
at insistere på personlig anerkendelse. Professionelt er du
administrativt begavet og i stand til at fatte en stor mængde
detaljer uden at miste overblikket. For at opnå succes må du
være specifik med hensyn til detaljerne i dit liv og ikke miste det
generelle overblik over, den retning du bevæger dig i. Ved at
skrive dine mål ned og nøje specificere dine ønsker og ved at
udskifte en tendens til at bekymre dig med en politik om kun at
dyrke positive tanker, kan du skabe gunstige betingelser for
velstand. Et af dine større talenter er din evne til at delegere
arbejde og få arbejdsrelationer til at glide glat uden selv at
kræve personlig påskønnelse. For at få det optimale ud af dit
arbejdsliv er det vigtigt ikke at være alt for bureaukratisk.
PERSONLIGT - VISDOM: Beherskelse af detaljer.
På dit fødselstidspunkt herskede der et kollektivt tema
vedrørende nationale sundhedsspørgsmål, internationale
rednings- og hjælpeaktioner, flygtninge og
beskæftigelsesproblemer. Også du lader dig motivere af ønsket
om og evnen til at hjælpe andre mennesker, så i personlige
forhold er du ofte parat til at tage din del af byrden. Du kan dog
være alt for hjælpsom, og det kan betyde, at du simpelt hen
bliver begravet i pligter. Du er også meget perfektionistisk,
hvilket kan føre til, at du kører fast i særlige opgaver. Du er
særlig talentfuld, hvad angår helse og healing, muligvis på
grund af din egen sensitivitet på dette felt. Opmærksomhed på
og forståelse for miljøets indvirkning på sundhed og
velbefindende bidrager til denne indsigt, og dine meninger om,
hvordan man korrigerer fejldispositioner på dette område, kan
være stærke.

Jupiter i 3. Hus
PROFESSIONELT - VISDOM: Udbred dine meninger.
Du er sikkert en vidt berejst person - du har i det mindste brede
interesser og søger hele tiden at udvide din mentale horisont.
Du har en naturlig visdom og talent for at få øje på
hovedproblemerne og den sande mening bag
hverdagshændelserne. Du rummer fine evner som rådgiver
eller lærer, især på et højere uddannelsesniveau. Du kan være
en dygtig forhandler, måske på et internationalt plan. Din
uudslukkelige tørst efter viden og forståelse styrer dig mod en
stilling, hvor du skal drage konklusioner på grundlag af studium
af en stor mængde materiale. Du er muligvis ansat i det højere
uddannelesessystem.
PERSONLIGT - VISDOM: Udbred dine meninger.
Du oplevede stor mental stimulering som barn, og et
familiemedlem eller en lærer har spillet en vigtig rolle - muligvis
som vejleder - med at opmuntre dig til at lære og til at stille
spørgsmål om livet. Mental ping-pong i en tidlig alder vakte
uhyre stærke mentale overbevisninger hos dig og har gjort dig
til et meget velargumenterende menneske. Du er sikkert
vidende og interessant at lytte til, men du er muligvis påståelig
og dominerende på en uskyldig facon. For at være virkelig vis
skal man også være modtagelig over for andre menneskers
ideer. I parforhold respekterer du intelligens og kræver mental
jævnbyrdighed. Du har ikke megen tid til overfladiskhed og
søger altid dybsindighed. Du vil finde mening i dagligdagens
detaljer.
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PROFESSIONELT - VISDOM: Kulturelle værdier.
Du vil kunne opnå en meningsfyldt og magtfuld stilling i
samfundet. Da du kan fornemme, hvornår tiden er inde, og
hvornår du skal være på det rigtige sted, ved du, hvordan du
skal drage fordel af professionelle strømninger for at skabe
betingelser for ekspansion og professionel vækst. Hvis alt går
vel, kan du konsolidere din stilling efter en ekspansionsperiode
og fra dette nye fundament skabe yderligere vækst.
Hovedproblemet for succes er din evne til at tro på fremtiden og
handle derefter. Du kan i perioder nok blive overvældet af
pessimisme og mangel på selvtillid. På sådanne tidspunkter
kan fremtiden virkelig synes mørk. Til andre tider kan du være
overoptimistisk angående fremtidsmulighederne og begå fejl på
grund af manglende dømmekraft eller forberedelse.
Planlægningskurser kombineret med træning i positiv tænkning
vil være til stor gavn for dig. Du kan arbejde i en central stilling i
organisationer, fordi du skaber en følelse af stabilitet og tillid.
Du har muligvis talent for at planlægge, rådgive og organisere og du kan skabe samfundsstrukturer, der er til varig nytte.
PERSONLIGT - VISDOM: Kulturelle værdier.
Når denne indflydelse manifesterer sig positivt, kan du skabe et
miljø omkring dig, som er fuldt af tillid og tryghed, hvad
fremtiden angår. Under vanskelige forhold kan du dog føle stor
fortvivlelse med hensyn til, hvad fremtiden vil bringe. Det sker
især med hensyn til dit behov for at leve op til samfundets og
dine nærmestes forventninger. Dit humør svinger gerne fra
optimisme til pessimisme. Du bekymrer dig navnlig, om du har
den nødvendige træning eller erfaring til at realisere dine
ambitioner. Du vil helt klart få gavn af kurser, så du kan
forbedre dine færdigheder, men du er stadig nødt til at kæmpe
med en nagende tvivl angående din kompetence og intelligens.
Det er netop denne usikkerhed, der fører til stor personlig
udvikling, mens du hele tiden stræber efter at opnå indsigt og
forståelse. Dine meninger kan være ret dominerende, og det er
værd at spørge dig selv, om det virkeligt er dine egne
meninger. Dine forældres overbevisninger eller aktuelle mening
får dig ofte til at vakle i egne synspunkter. Du modnes imidlertid
sikkert som en gammel vin, hvad dette angår, og dine egne
ideer kan ende med at have stor indflydelse på dine
omgivelser.
KOLLEKTIVT - VISDOM: Kulturelle værdier.
Saturn og Jupiter er solsystemets giganter, hver med eget
månesystem. Da Saturn tager ca. 30 år og Jupiter ca. 12 år om
at nå rundt om Solen, mødes de præcist hvert 20. år. Denne
cyklus genspejler sig i enorme strukturelle
samfundsomlægninger og indvarsler nye tider med håb og
vækst. Hver femte præsident i Amerika vælges under denne
indflydelse, de to sidste er Ronald Reagan og John F.
Kennedy.
Grundtanken i denne planetaspekt-cyklus er iværksættelse af
nye ideer og koncepter for fremtiden. Da indflydelsen kan vare
op til et år, vil alle, der er født i denne periode, komme til at
spille en rolle for realiseringen af fremtidsvisionen om strukturel
vækst i samfundet, og nogle mennesker vil personalisere
denne indflydelse og blive støtter for det ny samfund. Ideer om
bank- og finansvirksomhed, bygge- og anlægsarbejder,
undervisning og uddannelse, udenrigs- og indenrigspolitik, lov
og ret osv. vil alle blive formuleret, udviklet, støde på problemer
eller bære frugt i de forskellige faser af aspektet. Da Jupiter
repræsenterer en ny fremtidsvision samt retfærdighed og lov,
og Saturn repræsenterer den udøvende magt, tradition og
samfundsstruktur, vil disse to planeters gensidige påvirkning af
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På grund af denne planets relative position i forhold til Solen og
Jorden ser det ud som om, den bevæger sig baglæns. Det gør
dig mere tankefuld eller indadvendt på det pågældende
område.

   

Jupiter i Jomfru Retrograd

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Da dit horoskop viser spænding mellem de to
planetindflydelser, vil det være meget svært for dig at opnå de
lovede gode resultater, før du er fyldt 30.

   

Visdom
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PROFESSIONELT - VISDOM: Ekspansive drømme.
Da disse planeter bevæger sig relativt langsomt, føles deres
indflydelse mest på et kollektivt plan. For så vidt som du
kanaliserer deres indflydelse i dit arbejde, ønsker du at arbejde
med den kollektive effekt af viden, intellektet og social
indflydelse. Du har måske talent for marketing eller reklame
eller for at sælge drømme og visioner. Du kan også føle trang
til at missionere på et socialt, religiøst eller politisk plan. Du kan
blive stærkt motiveret af uselviske idealer og identificere dig
med en eller anden vision eller drøm, der overskrider dine egne
drømme. På et mere jordnært plan kan du have talent for at
have med olie- og beslægtede produkter at gøre - især plastic.
Du kan også interessere dig for oceanerne, filmindustrien eller
noget, der begejstrer på et kollektivt plan. Du kan være håbløst
overoptimistisk - lyt til realistiske råd!
PERSONLIGT - VISDOM: Ekspansive drømme.
Denne indflydelse viser, at du kan motiveres af drømme og
visioner. På et eller andet område af dit liv bliver du rørt over
noget magisk, som fuldstændig overskrider dit dagligliv. Det
kan bringe stor lykke, hvis du vælger at dyrke din intellektuelle
trang til større spirituel forståelse gennem kreative,
kunstneriske eller meditative interesser. Samtidig mangler du
muligvis helt jordforbindelse, eller du kan være tilbøjelig til at
blive helt opslugt af urealistiske ideer. Der findes mennesker,
der bare drømmer sig gennem livet uden at nå resultater, og så
findes der dem, der gør deres drømme til virkelighed. Folk vil
blive skuffet over dig, hvis du hører til førstnævnte kategori. Du
kan skabe tro og håb ved at kaste lys over dine handlinger.
KOLLEKTIVT - VISDOM: Ekspansive drømme.
Da Jupiter er 12 år og Neptun 165 år om at nå rundt om Solen,
mødes disse to planeter i en konjunktion hvert 13. år. Det er en
tid med spirituel fremgang. På dette tidspunkt gribes
menneskene af store håb for en ideel fremtid af en eller anden
art. Mennesker arbejder for at opnå Utopia - og selv om der
som regel kommer resignation, vil der være en periode, hvor
mennesker forenes i uselvisk kærlighed til et fælles ideal. Det
er en tid, hvor spekulationsforetagender ekspanderer, hvor
optimismen overskrider alle grænser, hvor ballonen når sine
største højder. Før alt atter falder ned på jorden, bliver
menneskenes sjæl beriget og berørt af det guddommelige.
Uhåndgribelige ting bliver på magisk vis håndgribelige - der kan
være speciel opmærksomhed på musik, kunst og medierne.

Jupiter Konjunktion Pluto
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Denne konjunktion viser en sammensmeltning af energier i dig.
Både positive og negative sider af dette aspekt vil være en
væsentlig del af din karakter.
PROFESSIONELT - VISDOM: Ændrede anskuelser.
Denne indflydelse føles ofte mere kollektivt end individuelt. Det
er en kombination, som viser en eller anden form for magt:
store penge, ideologisk magt, love. Du vil have meget stærke
overbevisninger og en intens retfærdighedssans, og derfor
bliver du ofte indblandet i problemer vedrørende anskuelser,
retskaffenhed, magt og magtmisbrug - især hvad angår store
organisationer. Succes kommer, når du ansporer din egen
tolerance og fleksibilitet med hensyn til dine synspunkter og
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PERSONLIGT - VISDOM: Ændrede anskuelser.
Dine anskuelse vil undergå en dyb forvandling i løbet af dit liv.
Det er vigtigt for dig at huske dette, for du forsvarer ofte dine
overbevisninger med en magtfuld overtalelsesevne, som kan
blive dominerende i personlige forhold. Du er muligvis
opmærksom på en sygelig trang til at have ret eller en
altopslugende tørst efter at få indsigt, og det kan være ret
udmattende for dem, du har et nært forhold til. Ved at modstå
fristelsen til at pådutte din partner dine anskuelser og ved at
være åben overfor og nysgerrig efter at høre andre menneskers
meninger kan du opnå harmoni. Du vil helt sikkert udvikle stor
psykisk indsigt i dit liv, og det kan komme dig til gode både
privat og professionelt.
KOLLEKTIVT - VISDOM: Ændrede anskuelser.
Jupiter er 12 år og Pluto 246 år om at kredse rundt om Solen.
Derfor indhenter Jupiter Pluto omtrent hvert 13. år. Efter 6½ år
er Jupiter i opposition til Pluto, og hvert 3. år danner Jupiter et
kvadrat-aspekt til Pluto.
Denne planetcyklus afspejler sig i begivenheder, der påvirker
hele verden globalt. Hvis du har aspekter mellem disse to
planeter i dit fødselshoroskop, kan din personlige indsats være
meget afgørende for gennemførelsen af kollektive
forvandlinger. Du vil ofte opleve store forandringer ved
konjunktion, kvadrat eller opposition - på disse tidspunkter
opdager du, at din skæbne har relation til denne planetcyklus
og samfundet.
Denne 13-årige cyklus viser opgang og nedgang i ideologisk og
økonomisk magt. Der kommer masseforandringer i
bevidstheden ved begyndelsen af hver ny cyklus, som
indvarsler nye kollektive anskuelser. Der vil ofte være enorme
ideologiske slagsmål i samfundet. Jupiter/Pluto viser, hvor
uforholdsmæssig stor magt, små hemmelige grupper kan
udøve på godt og ondt.

Jupiter transit Kvadrat Jupiter
14-10-06 -> 03-09-07
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Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i dit
liv.
PROFESSIONELT - VISDOM: Udvikle indsigt.
Da Jupiter repræsenterer områder af dit liv, hvor håb og
visioner for fremtiden og behovet for at finde forståelse og
mening er altoverskyggende, kan du nu forvente større
bevidsthed om og aktiviteter på disse områder. Hvis du
motiveres af behovet for ekspansion og vækst, kan du forvente
fremstød. Der er voksende fokus på din evne til at handle ud fra
dine moralske værdier og forfølge dine overbevisninger
vedrørende samfundet. Det er tiden til at skærpe din
dømmekraft og manifestere din evne til at vejlede og rådgive
andre. Hvis du er tilbøjelig til at overvurdere dig selv, være
overbærende med moralske svagheder eller komme med
forhastede udtalelser, bliver du nu konfronteret med denne side
af din natur. Hvis imidlertid selvdisciplin og en naturlig
forsigtighed er en del af din natur, kan du udnytte mulighederne
for at ekspandere.
PERSONLIGT - VISDOM: Udvikling af indsigt.
Jupiter er 12 år om at kredse rundt om Solen og vender derfor
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Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Sekstil-aspektet er gunstigt og stimulerer din evne til at lære af
erfaring. Du kan regne med, at de negative effekter er
minimale.

   

Jupiter Sekstil Neptun

derved overvinder en tendens til at være uimodtagelig over for
andres meninger. Systemer med positiv tænkning kan
forvandle dit liv.

   

hinanden bringe omvæltninger og tilpasninger på alle niveauer,
for fortid og nutid fusionerer.
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Læs venligst side 18: "Jupiter transit Kvadrat Jupiter"

Saturn transit Konjunktion Jupiter
02-11-06 -> 26-11-07
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Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - VISDOM: Lykkehjulet.
Det kan være en god tid for dit professionelle liv, hvis du er
parat til at ruste dine visioner for fremtiden og bygge noget
varigt. Døre kan åbne sig for dig nu, hvis du har gjort det
nødvendige grundarbejde. Du kan i hvert fald høste goder af
alle dine bestræbelser for at udvikle dig og få erfaring. Folk
med autoritet er tilbøjelige til at anerkende dig, og det kan føre
til en ændring af din status eller en velfortjent forfremmelse.
Hvis du overvurderer dine evner og håber på succes uden at
røre en finger, vil du kun høste få goder fra denne periode. Du
må være forberedt på at arbejde hårdere, udøve større
indflydelse og måske rejse i forbindelse med dit arbejde. Det er
en god tid til at indgå aftaler med myndighederne og
formalisere langsigtede fremtidsengagementer.
PERSONLIGT - VISDOM: Lykkehjulet.
Nu kan du forvente en eller anden konsolidering i dit liv, som vil
give dig større tryghed. Hvis du hører til de heldige, vil du tjene
på aftaler om fast ejendom eller huskøb. Din status vil blive
formelt bekræftet på en eller anden måde. Du kan rykke et par
trin op ad stigen, hvis du er forberedt på at gøre den
nødvendige indsats og har positive forventninger til fremtiden.
Du bliver udfordret til at overvinde negativ tænkning nu og til at
arbejde med dine personlige evner for at tro på dig selv og tro
på fremtiden. Det kan være en hjælp at omdefinere dine
spirituelle værdier og gøre en konkret indsats for at opbygge en
mere solid spirituel base. Tiden er inde til at gøre dig dine
meninger klare og indtage et fast standpunkt.
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Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer eller
separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller større
afstand i denne forbindelse.
PROFESSIONELT - VISDOM: Rumrejse.
Det er en meget dynamisk tid, hvad angår udvidelse af dine
horisonter. Du vil ofte komme på lange rejser til eksotiske
steder eller få større kontakt med fjerne lande. Internationale
kontakter kan vise sig værdifulde for dit job og bør plejes. I
denne eksplosive og ekspansive periode er du meget rastløs du bliver næppe tilfreds med et skrivebordsjob eller en eller
anden form for uddannelse eller træning uden et inspirerende
forløb. Der kan vise sig en overraskende og uforudsigelig
udvikling - især i forbindelse med juridiske spørgsmål. Du bør
derfor være forsigtig med hensyn til kontrakter eller
engagementer. Du kan bruge energierne i denne periode
optimalt ved at integrere nye fremtidsvisioner i dine mål.
Forøget bevidsthed og interesse for ukonventionelle emner kan
blive af betydning for din fremtid.
PERSONLIGT - VISDOM: Rejse ud i rummet.
Dette kan udmærket blive en periode med øget social aktivitet
og intellektuel nysgerrighed. I disse måneder kan revolutionære
nye meninger føre til en radikal ændring af dit synspunkt.
Kontakt med udlændinge og deres kultur kan være en
katalysator i denne proces. Du bliver muligvis involveret i
alternative eller internationale grupper. Tiden er fremragende til
inspiration og radikal bevidsthedsændring, men der opstår
muligvis misforståelser til mennesker, som traditionelt har en
stærk indflydelse på dit liv. Du ønsker at vælte intellektuelle og
religiøse autoriteter og udskifte ideologier med idealer om
individuel frihed. Du vil gerne afstikke og følge din egen vej til
personlig vækst i denne periode uden indblanding fra en guru
eller vejleder.

Pluto transit Trigon Jupiter
30-01-07 -> 31-12-07
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Denne varige og opbyggende indflydelse vil gøre det muligt for
dig at realisere dit kreative potentiale på det følgende område.
Prøv at udnytte de muligheder der kommer nu.
PROFESSIONELT - VISDOM: Genskabe fremtiden.
I denne periode kan der ske store ting, men der er også fare på
færde. For stor ekspansion eller for stor tillid kan blive alvorligt
straffet. Hvis du bygger dine forhåbninger på et luftkastel, vil de
gå i vasken, og resultatet kan blive dyrt. Der kan afgives
overrealistiske løfter, som ikke bliver holdt. Der kan komme
konfrontation med loven eller finansmyndighederne i denne
periode, og du bliver nødt til at komme til en ordning med dem
om deres krav. Hvis der har været tale om snyderi,
lemfældighed eller korruption, er tiden inde til at betale
regningen - især til skattemyndighederne. Hvis dine planer er
gennemtænkte, er succes - endog stor succes - mulig. Lad
være med at have for stor tillid til gammeldags råd og rådgivere
og søg din visdom inden i dig selv. Der er stor risiko for
ideologisk konfrontation. Gamle begreber bør opgives til fordel
for nye. Tiden er fremragende til at lære og anvende positiv
tænkning.
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Jupiter transit Trigon Jupiter
08-11-07 -> 31-12-07

Uranus transit Opposition Jupiter
01-01-05 -> 25-01-05

   

tilbage til sin egen position ved 12 års-, 24 års-, 36 års-alderen
osv. Den aktiverer sig ved et meningsfyldt aspekt hvert andet
år. I disse faser af livet kan du øge din indsigt og forståelse og
dykke ned i den vigtigste del af dit liv, som giver dig en følelse
af formål og mening. Det er i disse perioder, at du på ny kan
opdage glæden ved din tilværelse og troen på fremtiden. Det vil
igen gøre dig i stand til præstere noget og gro. Hvis du
imidlertid hører til dem, der er alt for selvsikre eller ubeskedne,
vil du lære en lektie i denne periode. Dine håb og visioner for
fremtiden bør ligge inden for det muliges grænser, og hvis du
mister jordforbindelsen, taber du i det lange løb.
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Jupiter transit gennem 6. Hus
26-08-07 -> 31-12-07

PERSONLIGT - VISDOM: Udvidelse af dine rødder.
Alt andet lige har du mulighed for virkelig at nyde familielivet i
denne periode. Held og medgang og et overskud af energi kan
anvendes til at skabe endnu bedre betingelser for hjemmelivet.
Det er en god tid for lykken ved at have børn, og der er gode
muligheder for udvidelse af hjemmet - og familien. På et indre
plan kan du få stor indsigt i skjulte følelsesmæssige og
adfærdsbetingende faktorer, og det kan berige intime forhold.

Jupiter transit gennem 5. Hus
29-10-05 -> 12-01-07
PROFESSIONELT - VISDOM: Føle sig godt tilpas.
Et længe ventet skub i din personlige selvtillid fører til succes
og anerkendelse i dit professionelle liv. Hvis du har kreative
interesser, er det tiden til at åbenbare dit talent for
offentligheden. Din karisma er på sit højeste, så det er et
spørgsmål om at tage chancen og tro på dig selv. Lad være
med at sætte dit lys under en skæppe - tænk positivt og stol på,
at du vinder.
PERSONLIGT - VISDOM: Føle sig godt tilpas.
Ligegyldigt hvad der sker i dit liv, kan du forvente en dramatisk
selvbekræftelse i denne periode - især romantisk, men også i
forbindelse med børn og kreative anliggender. Det er en heldig
tid, og du kan regne med at blive omsværmet og beundret. Det
skyldes til dels en øget følelse af selvtillid, der virker som en
magnet på andre. Du kan også forvente øget selverkendelse og
forståelse nu. Du har et energioverskud, som sætter dig i stand
til at nyde livet i højere grad.

Jupiter transit gennem 6. Hus
13-01-07 -> 20-07-07
PROFESSIONELT - VISDOM: Finde daglig betydning.
Det er en meget travl periode med mulighed for udvidelse af dit
arbejdsengagement både hjemme og på arbejde. Som sådan
kan du lære noget af vigtigheden ved at uddelegere arbejde.
Det er dit job at bevare et generelt overblik og samtidigt
motivere andre med hensyn til fremtiden. Dine meninger bliver
værdsat på dit arbejde så længe, du er modtagelig over for
andre menneskers ideer. Der kan være ekspansionsmuligheder
i udlandet. Planlæg fremtiden.
PERSONLIGT - VISDOM: Finde daglig betydning.
En stærk følelse af betydningen af de små begivenheder, som
til sammen udgør hverdagen, kan inspirere dig i denne periode.

Udfordringer
Saturn i Skorpion
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Genopbygning.
Saturn befandt sig i Skorpionens tegn i årene 1923-1926, 19531956 og 1982-1985. I disse perioder var man meget optaget af
trusler, det være sig sociale, økonomiske eller militære, og en
dyb interesse for skjulte problemer, magt og korruption. Der var
en vis portion paranoia i samfundet. I det omfang du udtrykker
denne påvirkning i dit karrierevalg, vil du være i stand til at
omgås magt på højeste plan og kan have talent for at udrydde
fordærv eller ineffektive metoder i samfundet. Du kan på den
anden side føle, at du selv er genstand for uretfærdigt
magtmisbrug, og det kan især manifestere sig i din kontakt med
autoritetsskikkelser eller samfundsinstitutioner. Du kan altså
befinde dig på begge sider af magtbalancen. Hvis du har med
penge at gøre, arbejder du i et vist omfang med en eller anden
rationaliseringsproces, eller du beskæftiger dig med
økonomiske tab eller konkurser. Du kan være involveret i
hemmelige institutioner eller arbejde på et dybere psykologisk
plan i din karriere.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Genopbygning.
Du er født på et tidspunkt med vægt på den kollektive ånd og
på stor irrationel frygt, og du har sikkert integreret denne ånd i
din egen følelsesmæssige natur. Du føler en form for
kontrolleret magt og dyb følelsesmæssig disciplin. Intime
følelsesmæssige forhold er uhyre vigtige for dig, men du kan
have meget svært ved at åbne op for sluserne til dine egne
følelser. Angst for følelsesmæssige tab driver dig til at udøve
en næsten hypnotisk kontrol i et intimt parforhold. Du både
drives til at undersøge andres dybeste følelsesmæssige
motiver og er ret paranoid med hensyn til at afsløre dine egne.
Du er særlig fascineret af seksuelle tabuer og har et stort behov
for at overvinde dine egne seksuelle blokeringer. Det er vigtigt
for dig at udskifte din frygt med tillid og at opøve en afslappet
følelsesmæssig holdning i stedet for at udmatte dig selv med at
prøve at kontrollere det ukontrollable.

Saturn i 5. Hus
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Opbygning af selvagtelse.
Professionelt er det vigtigt for dig at overvinde kreativ frustration
og mangel på selvtillid. Frustration i de unge år har gjort dig
angst for at træde offentligt frem samt givet dig et desperat
behov for anerkendelse. Du giver indtryk af, at du ikke behøver
respekt og beundring fra andre, men det modsatte er faktisk
tilfældet. Konsekvensen heraf er, at andre holder op med at
give dig anerkendelse. Ved at se din sårbarhed i øjnene og støt
bygge oven på de succes'er, du får, vil du gradvist bygge en
følelse af selvagtelse op. Du dømmer dig selv hårdt. Lær at
glædes over de resultater, du har opnået, i stedet for at
fokusere på hvad du ikke har opnået.
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Læs venligst side 20: "Jupiter transit gennem 5. Hus"

Læs venligst side 20: "Jupiter transit gennem 6. Hus"

PROFESSIONELT - VISDOM: Ekspandér dine rødder.
Netop nu er du i stand til at udvide din følelse af tryghed og
samhørighed. Succes og tilfredshed i forbindelse med dit hjem
og din familie er med til at give dig større følelsesmæssige
ressourcer i din karriere. Du kan få held og medgang i
forbindelse med jord og fast ejendom, og du vil muligvis få
større støtte fra din familie.
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Jupiter transit gennem 5. Hus
21-07-07 -> 25-08-07

   

Jupiter transit gennem 4. Hus
01-01-05 -> 28-10-05

Du finder muligvis glæde i livets små ritualer - lige fra at gøre
huset rent til at passe børn. Brug tiden til at beskæftige dig med
de ting, der bringer dig glæde, og brug rundhåndet tid og
opmærksomhed på dem, du holder af. Du kan få indsigt i
helsespørgsmål nu eller få større forståelse ved at gå på
kurser, der handler om krop og sind.

   

PERSONLIGT - VISDOM: Genskabe fremtiden.
I denne periode udrydder du gamle overbevisninger og erstatter
dem med nye. Det kan føre til en ændring af dine politiske,
intellektuelle eller religiøse overbevisninger og en langt større
indsigt i naturen og meningen med livet. Du vil højst sandsynligt
møde grupper med et særligt sæt anskuelser i denne periode.
Der vil imidlertid være et anstrøg af fanatisme, så du vælger
måske også at frigøre dig fra dem, der tyrannisk prøver at
prakke dig deres overbevisninger på. Du gøres opmærksom på
din egen tendens til at være intellektuelt eller moralsk
dominerende nu. Husk, at anskuelser ikke nødvendigvis varer
evigt. De skal kasseres en gang imellem, efterhånden som din
spirituelle udvikling skrider frem.
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Saturn Kvadrat Pluto
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Det vil være meget vanskeligt at integrere disse to
planetindflydelser, og de lovede harmoniske resultater kommer
først, nå du har brugt tid og kræfter.

Saturn Sekstil Merkur
Læs venligst side 9: "Merkur Sekstil Saturn"

Saturn Konjunktion Mars
Læs venligst side 14: "Mars Konjunktion Saturn"

Saturn Kvadrat Jupiter
Læs venligst side 17: "Jupiter Kvadrat Saturn"

Saturn Trigon Uranus
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Husk at kontakten mellem disse planeter er harmonisk. Det
betyder, at du sjældent vil blive plaget af deres negative
indflydelser. De udgør en ressource, som du kan trække på.
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Strukturel fornyelse.
Denne sjældne planetkombination er en del af en 46-årig
cyklus, og indflydelsen vil påvirke alle over en periode på
omkring et år. For så vidt som du kanaliserer denne indflydelse
gennem din karriere, er du i stand til at arbejde med meget
store organisationer og vil ofte komme i en position, hvor du
skal bygge bro mellem gammelt og nyt. Med det ene ben
forankret i traditioner og etablerede værdier med kollektiv
erfaring er du også nødt til at klare de nødvendige reformer for
at tilpasse virksomheden en ny fremtid. Afhængig af hvilken
side du står på, kan der opstå konflikter med de etablerede
autoriteter. Du vil således ofte blive konfronteret med to
separate og meget forskellige lejre med meget forskellige
synspunkter. Du arbejder med sociale strukturer, der har
overlevet sig selv. Måske er det nødvendigt med en revolution
for at bane vej for fremtiden. Du kan være dygtig til at finde
måder for praktisk anvendelse af ny teknologi. Du kan arbejde
på områder med sociale reformer.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Strukturel fornyelse.
Din personlige kamp har nær forbindelse med, hvornår du
løsriver dig fra fortiden og åbner dig selv og dit liv for
nødvendigheden af forandring. Du hager dig ofte for længe fast
i restriktive livsmønstre, og når der kommer en pludselig
forandring - som der uvægerligt gør - kan det hus, du har
bygget op, styrte sammen, mens du kompromisløst begiver dig
ud på et helt nyt vovestykke. Du går på line mellem
generationerne og kan bygge bro over kløften mellem ung og
gammel. Somme tider identificerer du dig med det etablerede
samfund, men der kommer alligevel afgørende pauser, hvor du
ihærdigt stræber efter at tilpasse dig forandringerne. Din rolle i
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PROFESSIONELT - SELVTILLID: Revaluering af personlig
styrke.
Normalt føles denne indflydelse mere kollektivt end individuelt.
Hovedproblemet er magtstruktur - dens brug og misbrug. Du
kan være sikker på, at du i dit liv møder folk og organisationer
med en magtfuld position i samfundet, på godt og ondt. Det kan
fx være politi, skattemyndigheder, virksomheder eller
hemmelige organisationer. Når denne indflydelse bliver stærk i
dit liv, befinder du dig i en position, der kræver enorm
viljestyrke. Det kan føre til betydningsfulde personers fald eller
sammenbrud og omstrukturering af magtfulde institutioner. Det
er din mission at forvandle den uacceptable anvendelse af
myndighed. Du er også i stand til at udøve magt og derigennem
reformere organisationer.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Revaluer din personlige magt.
Du kan både være offer for tyranni og et menneske, der
ubevidst selv anlægger sig en autoritær stil. Den energi, du
investerede i at overleve tidligt i dit liv, kan give dig en imposant
og tilmed frygtindgydende aura. Du skal derfor sikre dig, at du
bruger din naturlige autoritet på at give andre magt i stedet for
at svække dem. I intime forhold er du uhyre sensitiv over for
magtmisbrug og enhver form for hjælpeløshed. Hvis du
ubevidst overreagerer på dette område, kan det være dig selv,
der vækker frygt hos din partner. I krisetider kan du finde på at
true med at lade din livsstruktur gå helt i opløsning for at holde
på din partner. Vær ikke bange for at være blid og øm.
KOLLEKTIVT - SELVTILLID: Revaluer din personlige magt.
Saturn er lidt under 30 år og Pluto 246 år om at kredse rundt
om Solen. Derfor overhaler Saturn Pluto hvert 35. år. Politisk
fører denne cyklus ofte til omstrukturering eller smertefuld
fødsel af nye nationer. De to planeter dannede en konjunktion i
1914, 1947 og 1982. Under de to første udbrød henholdsvis 1.
verdenskrig, og staterne Israel, Pakistan, Indien (det britiske
koloniherredømmes ophør) og lidt senere, det kommunistiske
Kina, så dagens lys. 1982 var begyndelsen til opløsningen af
Libanon og atomkonfrontationen mellem USA og Sovjetunionen
i Europa.
Nøgleproblemerne her er kolossale magtkonfrontationer med
stærkt divergerende ideologier. Gamle strukturer oplever deres
dødskamp, fordi de ikke længere er anvendelige.
Organisationer strippes til skind og ben. Kun ved drastige
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Læs venligst side 6: "Måne Sekstil Saturn"

KOLLEKTIVT - SELVTILLID: Strukturel fornyelse.
Da Saturn er 30 år og Uranus 84 år om at nå rundt om Solen,
mødes disse to planeter i en konjunktionscyklus hvert 46. år.
Saturn repræsenterer de gamle kræfter og det etablerede
system, Uranus de nye kræfter. Det er næsten overflødigt at
nævne, at det er et ubehageligt møde, der som regel bringer
voldsomme omvæltninger i verden. I mytologien var Saturn slet
ikke ivrig efter forandring og kastrerede Uranus. Under 2.
verdenskrig i 1942 var der en konjunktion, og i 1988 markerede
denne konjunktion begyndelsen til enden på Sovjetunionen og
Østeuropa. Denne kombination viser graden af integration af
reformer i samfundet og - afhængig af aspektets art - hvor
fredelig denne proces er. Generelt sagt er der en stærk
polarisering mellem gammelt og nyt ved stressfyldte faser i
denne cyklus - fx ved oppositionen i 1965, hvor unge
mennesker droppede ud af det etablerede samfund. Dette
aspekt markerer også milepæle i praktisk anvendelse af
moderne teknologi.

   

Saturn Sekstil Måne

samfundet består i at bære reformens fane.

   

PERSONLIGT - SELVTILLID: Opbygge selvagtelse.
En svær barndom, hvor du ikke var i stand til at opfylde dine
forældres overdrevne forventninger til dig, har efterladt dig
utilfreds med og frustreret over dig selv. Du længes efter at
blive værdsat, men du vil opdage, at det er et ret negativt
grundlag for et forhold eller et romantisk eventyr. Sagt generelt
resulterer kærlighedsaffærer i meget komplicerede forhold, som
ender med, at du føler dig om muligt endnu mere negativ med
hensyn til dig selv og din tiltrækningskraft. Kærlighedsaffærer
vil aldrig tilfredsstille dit indre behov for at blive værdsat.
Selvaccept kan kun komme fra dit eget indre. At få børn vil
have skelsættende betydning for dit liv, selv om du måske
instinktivt undgår ansvaret. Da du selv har haft en svær
barndom, kan det være svært at forestille sig at få børn, og de
kommer muligvis på et sent tidspunkt i livet. At omgås børn
hjælper dig imidlertid til at overvinde blokeringerne i din
personlige kreativitet, og det forøger din selvtillid at have ansvar
for nogen, der er afhængig af dig - og respekterer dig.
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Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende
område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye
indstillinger i dit personlige liv.
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Strukturudvidelse.
Det er på dette tidspunkt af din professionelle karriere, at
trangen til vækst og ekspansion støder mod inertiens kræfter i
din karriere eller i samfundet. Du begynder at forstå den magt,
som etablissementet har over dit liv nu. Du bliver udfordret til at
undersøge, hvordan du begrænser dig selv og din fremtid
gennem restriktive systemer eller mangel på vision og tro på
dine evner. Hvis du kan finde balancen mellem at lære af
tidligere erfaringer og alligevel lade dig inspirere af en
fremtidsvision, kan du sikkert forvente støt og solid vækst. Det
er vigtigt at ekspandere inden for en vis struktur og acceptere
de begrænsninger, der sættes af professionelle autoriteter.
Hvis du gør det, bliver du en vigtig tap i udviklingen af din
virksomhed eller kulturelt i samfundet.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Strukturudvidelse.
I denne periode af livet har du mulighed for at løsne nogle af de
bånd, der begrænser dig, og lette vægten af det, som tynger
dig. Det er nu, du er nødt til at justere din erkendelse af, hvad
der er nødvendigt, ved at forstå det muliges kunst. Restriktive
livsmønstre kan udskiftes eller tilpasses ved udforskning af nye
muligheder for fremtiden. I det omfang, du er hæmmet af en
følelse af utilstrækkelighed eller underlegenhed med hensyn til
dine evner, kan du få fornyet selvtillid ved at definere dine
fremtidsmål og arbejde hårdt for at nå dem. Du kan skabe dig
en varig niche i samfundet i denne periode ved at bygge nye
fundamenter for fremtiden.

Saturn transit Kvadrat Saturn
09-10-06 -> 28-10-07
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Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i dit
liv.
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Justere sin livsbane.
Da Saturn er 29-30 år om at kredse rundt om Solen, danner
den et større aspekt til sig selv hvert 7½. år, og det er på disse
tidspunkter, der skal ske en justering af livsbane og mål. I 2930 års alderen er det imidlertid nødvendigt med en større
nyorientering. Du er nødt til omhyggeligt at overveje de
strukturer, du har bygget op i livet, og hvorfor. Hvis du ikke
foretager ændringer nu, hvornår gør du det så? Er dine
ambitioner dine egne, eller prøver du bare at leve op til de
forventninger, som dine forældre eller samfundets autoritets
skikkelser har til dig?
Det er vigtigt at bruge tid på at føle, hvad du virkelig ønsker for
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Saturn transit Trigon Saturn
01-01-05 -> 20-05-06
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Læs venligst side 22: "Saturn transit Kvadrat Saturn"

Saturn transit gennem 1. Hus
01-01-05 -> 20-08-05
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Etablere en ny livsbane.
Efter en lang periode med forvirring og afsondrethed, mens
tidligere livsstrukturer undergik en opløsningsproces, er du nu i
stand til at skimte den form for liv, som du gerne vil skabe for
dig selv. I de sidste par år har mange af dine ambitioner mistet
deres betydning. De mål, du nåede tidligere, er ikke længere
relevante for din fremtid, og du har sikkert opdaget, at
ligegyldigt hvor hårdt du i en ikke fjern fortid stræbte efter at
skabe varige resultater, er dine anstrengelser gået i vasken. Nu
er det imidlertid tid til at planlægge en ny fremtid. Invester i dig
selv. Dine visioner nu vil være realiteter om få år. Ved at
nedskrive dine planer for fremtiden sikrer du dig succes på et
senere tidspunkt.
Efterhånden som du langsomt får øje på din personlige
fremtidsbane efter de sidste par år uden mål og med, er det nu
bedst at fokusere på dine egne behov. Ansvar for andre må
vige for ansvar for dig selv. Ved at passe på dine praktiske
interesser, være opmærksom på din krop og lægge et program
for din fremtid kan du etablere en livsstruktur, som i sidste ende
betyder, at du kan tilbyde andre mennesker noget konkret. Folk
finder dig muligvis for alvorlig og tilbagetrukket, men du har
vigtige beslutninger at træffe. Du ved, at den retning du vælger
nu, vil danne basisstruktur for din fremtid, og det er noget, der
skal tages alvorligt.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Etablering af en ny livsbane.
Efterhånden som du langsomt - efter de sidste par år med
fokus på dit indre liv og mangel på retning i dit ydre liv begynder at skimte dine personlige fremtidsmuligheder, er det
bedst at bruge nogen tid på at finde en ny livsbane. Ansvar for
andre må vige pladsen for ansvar for dig selv. Gennem pleje af
dine praktiske interesser, opmærksomhed på din krop og
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PERSONLIGT - SELVTILLID: Justering af din livsbane.
Alle faser i Saturns 30-årige cyklus er vigtige, selv om 30 års,
44 års og 52 års alderen nok er de vigtigste. Det er perioder,
hvor du har en chance for at kaste et tilbageblik over tiden og
vurdere, hvordan dit liv har været. Er du tilfreds med den
retning, dit liv bevæger sig i? Hvis ikke, så ændr det nu.
Forandringer behøver ikke at være radikale, du skal blot
præcisere, hvad det virkelig er, du ønsker at bruge tiden på.
Husk, du har først og fremmest ansvaret for dig selv. Den
største gave, du kan give andre, er at vise dem, at du er tilfreds
med dit liv.
Det er vigtigt at skabe balance mellem dine karriere- og dine
familieforpligtelser nu. Lad dig ikke påvirke af, hvad andre
mennesker forventer af dig - kun du ved, hvad det virkelig er,
du har behov for i livet. Din målestok for beslutninger i denne
periode er: Forestil dig, at du ligger på dit dødsleje .... hvad ville
du så ønske, du have udrettet i livet? Den gale beslutning nu
kan betyde år spildt på utilfredsstillende arbejde.

   

Jupiter transit Konjunktion Saturn
05-10-06 -> 05-01-07

dig selv i livet. Kast den overflødige bagage over bord, som du
har samlet i dine bestræbelser på at skabe dig en niche i
samfundet. Lad være med at bekymre dig om personlig status
eller ambitioner for tiden, og lyt ikke til mennesker, der fortæller
dig, hvad de synes er godt for dig. Jo ældre du bliver, des
vigtigere bliver det ikke at spilde tiden med at forfølge
overfladiske karrieremål, som ikke er til gavn i det lange løb.

   

nedskæringer kan der ske ny vækst. Der kommer store
vendepunkter i denne 35 års cyklus med omtrent 9 års
mellemrum.
Hvis du er født under denne planetfase, kan det være din
skæbne at gennemføre den kollektive ide ved at arbejde intenst
med omstruktureringprocesser i samfundet.
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PERSONLIGT - SELVTILLID: Ressource-udvikling.
Både følelsesmæssigt og økonomisk pres vil underminere din
følelse af selvværd i denne periode. Selv om det betyder, at du
i begyndelsen vil være meget opmærksom på dine svagheder og det kan være noget deprimerende - befinder du dig faktisk i
en fase af dit liv, hvor en indsats for at forbedre dig selv i sidste
ende giver resultater. I slutningen af denne periode er din
følelse af personligt selvværd stærkere, og den vil igen
overbevise dig om, at du trods alt har noget at tilbyde dem, der
står dig nærmest. Du er simpelt hen ved at bygge nye og mere
solide fundamenter op for din fremtid nu.

Saturn transit gennem 1. Hus
26-03-06 -> 16-04-06
Læs venligst side 22: "Saturn transit gennem 1. Hus"

Saturn transit gennem 2. Hus
17-04-06 -> 06-08-07
Læs venligst side 23: "Saturn transit gennem 2. Hus"

Uranus i Løve Retrograd
Ved din fødsel så det ud som om, denne planet bevægede sig
baglæns i forhold til Jorden. Du kommer til at lære specielle
lektier i forbindelse med tilknytning til mennesker og ting fra din
fjerne fortid, og der kommer et vendepunkt på et eller andet
tidspunkt i dit liv inden for de beskrevne områder.
KOLLEKTIVT - ORIGINALITET: Kollektiv identitet.
Uranus er 84 år om at kredse om Solen og befinder sig i dette
tegn i 7 år. Den repræsenterer en kollektiv indflydelse på en hel
generation. Den viser, hvordan du bliver mest påvirket af
revolutionære holdninger i samfundet. Når Ascendanten er i
Vandbæreren, kommer denne indflydelse til udtryk på en mere
personlig måde.
Uranus passerede gennem dette tegn 1956-1962 og gør det
igen 2040-2046. Disse perioder indvarsler radikale forandringer
i samfundet på grund af indflydelse fra specielle personer, som
på en eller anden måde er i berøring med en kollektiv
strømning i samfundet. Disse forandringer ses tydeligst inden
for underholdningsområdet med den kollektive identificering af
helte- og heltindeskikkelser. Stil og mode har stor indflydelse
på tidens kollektive psyke.
I det omfang du genspejler denne kollektive indflydelse på en
personlig måde, vil der være noget usædvanligt ved din
identitet eller personlige stil, som gør indtryk på dine
omgivelser. Du markerer betydningen af at være et individ og
gør, hvad der passer dig, og det involverer betydelig personlig
frihed. Du tror på din ret til at nyde livet og reagerer voldsomt
på enhver restriktion for din frihed til at være dig selv.

Uranus i 1. Hus

Saturn transit gennem 3. Hus
07-08-07 -> 31-12-07
PROFESSIONELT - SELVTILLID: Forbedring af dine
kommunikationsfærdigheder.
Ved begyndelsen af denne periode vil du blive meget
opmærksom på alle dine intellektuelle svagheder eller
kommunikationsvanskeligheder. Du vil ikke kunne undgå
udfordringer på dette område, så det er et spørgsmål om at
tage fat og disciplinere dig til at overvinde din mangel på mental
selvtillid. Det kan fx indebære at skrive den bog, du har opgivet,
få de kvalifikationer, du så længe har savnet eller at lære at
udtrykke dig selv klarere. Med tiden får du større selvtillid, og
du vil uden tvivl nå flere af dine mål på dette område.
Det er en periode, hvor du kan forbedre dine forhold ved at
forbedre din kommunikation - selv om der i starten af denne
fase uden tvivl vil opstå problemer og misforståelser. Det kan
hænge sammen med din sensitivitet angående din intelligens
og spontaneitet. Du er nødt til at gøre en indsats for at turde
strække hånden ud til andre. Ved at udvikle tålmodighed, når
du lytter til andre, eller når du forklarer noget, sikrer du dig at
blive forstået bedre. Der er masser af plads til forbedring på
dette område.
PERSONLIGT - SELVTILLID: Forbedring af
kommunikationsfærdigheder.
Det er en periode, hvor du kan forbedre dine forbindelser til
andre gennem forbedret kommunikation - selv om der i starten
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Originalitet

PROFESSIONELT - ORIGINALITET: Være unik.
Du har muligvis usædvanlige eller originale karaktertræk, og du
er stolt af de områder af dit liv, hvor du er unik. Din stil er
provokerende, og du ønsker at bringe fornyelse i dine
personlige omgivelser. Professionelt egner du dig ikke til et job,
der begrænser din stil, og du foretrækker nok at klare dig selv.
Du har opfindertalent, globale interesser og et behov for
uforudsigelighed i din dagligdag. Du kan have talent for
utraditionelle eller futuristiske interesser. Du kan også have
talent for teknik eller være interesseret i alternative emner men ligegyldigt hvad du gør, har du behov for at føle, at din
rolle er speciel, måske en lille smule i periferien af samfundet.
Der kan forventes pludselige og radikale ændringer i dit
professionelle liv. Det tillokkende ved eksotiske egne kan føre
til rejser.
PERSONLIGT - ORIGINALITET: Være unik.
Du er sikkert født under usædvanlige omstændigheder, som på
en eller anden måde har givet dig en outsider-mentalitet. Du
har ikke rettet dig efter dine forældres ønsker, og med alderen
har du foretrukket at lave dine egne regler. Du er tilbøjelig til at
tilkendegive dine meninger ved at gøre det modsatte af, hvad
der forventes af dig. Du har en lidt forvirrende indflydelse på
andre, for du kan godt lide at fremprovokere forandringer i dine
omgivelser. Jo mere ekstrem din livsstil og dine meninger er,
des mere vil du imidlertid nok føle dig udenfor. Dit liv er en
linedans imellem at skabe stærkt tiltrængte fornyelser og blot
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PROFESSIONELT - SELVTILLID: Udvikling af ressourcer.
Ved begyndelsen af denne periode vil du sikkert føle et stort
økonomisk pres. Faktum er, at du befinder dig i en ny situation
angående din økonomi, der er mange svagheder i din måde at
arbejde og administrere dine ressourcer på, selvom du bruger
tid og anstrengelser på at forbedre situationen, navnlig med at
budgettere, være økonomisk og spare. Først ved slutningen af
denne fase begynder du at se resultaterne af dine langsigtede
investeringer - især hvad angår nye færdigheder og ressourcer.
Det er i bund og grund et spørgsmål om at spænde livremmen
ind og ikke forvente for meget for hurtigt.

   

Saturn transit gennem 2. Hus
21-08-05 -> 25-03-06

af denne fase uundgåeligt vil opstå problemer og
misforståelser. De kan hænge sammen med din sensitivitet
angående din intelligens eller spontaneitet. Du er nødt til at
gøre en indsats for at få større tillid til at række hånden ud til
andre. Ved at udvikle tålmodighed, når du lytter til andre eller
forklarer et problem, kan du sikre en bedre forståelse. Der er
masser af plads til forbedring på dette område. Nu bliver du
udfordret til at arbejde med ansvar for nabospørgsmål.

   

udarbejdelse af et program for fremtiden kan du fastlægge en
livsstruktur, som i sidste ende betyder, at du har noget konkret
at tilbyde andre. Mennesker finder dig muligvis alvorlig og
reserveret, men du har vigtige beslutninger at træffe. Du ved, at
den bane, du nu vælger, danner basisstruktur for din fremtid,
og det er noget, der skal tages alvorligt.
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ophidse andre. Ikke desto mindre kan du være afholdt og
sikkert have en stor vennekreds fra vidt forskellige
samfundslag. Da du overhovedet ikke tror på nogen form for
favorisering, foretrækker du at omgås usædvanlige mennesker.
I parforhold insisterer du på din personlige frihed.

Uranus Opposition Merkur
Læs venligst side 9: "Merkur Opposition Uranus"

Uranus Trigon Saturn
Læs venligst side 21: "Saturn Trigon Uranus"

Uranus Kvadrat Neptun
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et
fremherskende træk i din karakter.
Det vil være meget vanskeligt at integrere disse to
planetindflydelser, og de lovede harmoniske resultater kommer
først, nå du har brugt tid og kræfter.
PROFESSIONELT - ORIGINALITET: Spirituel revolution.
Dette aspekt har indflydelse på en bestemt generation, men du
kan personligt føle og udtrykke dets kraft gennem en interesse
for aspekter af den menneskelige bevidsthed på et meget
subtilt plan. Det kan have med drømmes magt at gøre,
clairvoyance osv. - faktisk hele spektret af alternative emner.
Hvis personlige planeter også danner aspekt til disse fjerne
planetgiganter, vil du føle en dyb længsel efter at nå ud over dig
selv gennem en eller anden spirituel interesse. Der vil ske
drastiske ændringer i jagten på din drøm, og du er måske villig
til at opgive de sikre strukturer, du har opbygget, for at følge
dine idealer. Det er overflødigt at sige, at du ofte bliver skuffet,
men hele processen forøger din forståelse for spirituel
bevidsthed. Du kan blive ført bag lyset af karismatiske og
charmerende personer - så pas på!
PERSONLIGT - ORIGINALITET: Spirituel revolution.
Dette aspekt har indflydelse på en særlig generation, men
personligt kan du føle og udtrykke dets kraft gennem en
interesse for aspekter af den menneskelige bevidsthed på et
meget subtilt plan. Det kan hænge sammen med styrken i
drømme, clairvoyance osv. - faktisk hele spektret inden for det
alternative område. Hvis personlige planeter også danner
aspekt til disse fjerne planetgiganter, føler du en dyb længsel
efter at gå ud over dig selv gennem en eller anden spirituel
interesse. Der kommer drastiske forandringer, når du forfølger
din drøm, og du er muligvis villig til at opgive de trygge
strukturer, du har bygget op, for at følge dine idealer. Det er
overflødigt at sige, at du ofte bliver skuffet, men hele processen
øger din åbenhed og spirituelle bevidsthed. Du kan blive ført
bag lyset af charmerende karismatiske personligheder - så pas
på!
KOLLEKTIVT - ORIGINALITET: Spirituel revolution.
Disse to planeter danner en konjunktion hvert 172. år, så
aspekter imellem dem er sjældne. Under 2. verdenskrig
dannede de en trigon og midt i 50'erne en kvadrat. I 1993
dannede de for første gang siden 1821 en konjunktion. Da
Neptun først blev opdaget i 1846, er denne sidste konjunktion i
1993 den første, der har fundet sted med menneskehedens
viden og deltagelse - efter Voyager 2's forbipassage. Dette
aspekt ændrer menneskehedens bevidsthed gennemgribende.
På eet plan når tidens avancerede teknologi ud over alle
grænser og iler videre med at knytte alle nationer sammen.
Global kommunikation forkvakler og underminerer accepterede
forestillinger om tid og rum. Revolutionære forandringer
kommer i højsædet, da de integrerer de meget forskellige
behov for at være individ og uafhængig og behovet for at være

PROFESSIONELT - SKÆBNE: Lynafleder.
Der sker spændende ting omkring dig, ligegyldigt hvor du
befinder dig, og du er bestemt til at animere de grupper og
organisationer, du har med at gøre, til action. Du er en
fornyende kraft i situationer, der er kørt fast, og du kan
kanalisere et budskab af inspiration eller revolution. På den
anden side nøjes du som regel med at tænde for bomben og
går så din vej, for du lader dig ofte forføre af forandringen for
dens egen skyld og er sjældent i stand til at håndtere
konsekvenserne. Der kan være noget ekstremt i din natur, og
du kan tiltrække ekstremistiske grupper eller mennesker, der
befinder sig på samfundets overdrev.
PERSONLIGT - SKÆBNE: Lynafleder.
Du udstråler en magnetisme, som kan være meget
inspirerende for de mennesker, du møder. Alligevel virker du
også forstyrrende, så selv om andre mennesker søger
inspiration hos dig, føler de måske også et vist ubehag i det
lange løb. Det er faktisk din skæbne at være lidt af en
provokatør - du tror ikke, det er godt, at mennesker får det for
mageligt. Du er et forandringernes menneske og har muligvis
særlige evner for alternative emner og fornemmelse for subtile
energier osv. Dramatiske bevidsthedsforandringer kan med
mellemrum i dit liv feje benene væk under dig og tage dig med
storm.

Jupiter transit Kvadrat Uranus
14-09-05 -> 12-08-06
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
PROFESSIONELT - ORIGINALITET: Fremtiden er nu.
Det er en tid, hvor indsigt og bevidsthed om fremtiden skulle
blive en inspirerende og fornyende kraft i dit professionelle liv.
Du kan forvente dramatisk udvidelse af dine horisonter - enten
gennem rejser til fjerne mål eller kontakt med eksotiske lande
eller mennesker eller gennem mentalitets-udvidende aktiviteter
i forbindelse med bevidsthedsvækst. Fremskridt i din karriere
afhænger af din evne til at tænke i helt nye baner og til at
mobilisere moderne metoder - både teknologiske og
revolutionære. Det er en tid med spændende muligheder og
stor opfindsomhed. Trangen til at være fri og uforpligtet kan
udmærket få højere prioritet end personlige ambitioner nu.
PERSONLIGT - ORIGINALITET: Fremtiden er nu.
I denne spændende og uforudsigelige periode nærer du et
stærkt ønske om at udvide grænserne for din bevidsthed.
Kontakt med fremmede lande og kulturer kan tage pusten fra
dig, og oplevelser på utraditionelle kurser eller i
eksperimenterende grupper kan give dig en ny fornemmelse for
din skæbne eller indsigt i transcendentale aspekter af livet.
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Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Indflydelsen fra dette aspekt er dybt ubevidst og sporadisk,
men når den føles, kan den manifestere sig i kompromisløse
konflikter med andre.

   

Læs venligst side 7: "Måne Sekstil Uranus"

   !       

Uranus Seskvikvadrat N.Månekn.,
Uranus Halvkvadrat S.Månekn.

Uranus Sekstil Måne
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en del af en større helhed. Det signalerer en vækstperiode for
elektromagnetisk energi og medierne samt alle former for
elektronisk kommunikation. På et indre plan foregår der en
spirituel revolution med opblomstring af esoteriske interesser.
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Neptun i 4. Hus
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PROFESSIONELT - TRANSCENDENS: Miljøsensitivitet.
Din professionelle udvikling påvirkes af ustabile omgivelser i dit
hjemmemiljø. Du værdsætter fleksibilitet i en karriere, og du har
ikke noget imod, at dit job fører dig væk fra familien. Du har
muligvis et problem med et langsigtet professionelt
engagement, medmindre du arbejder i overensstemmelse med
høje idealer. Du tiltrækkes i en vis grad af havet, og du nærer
omsorg for naturen og går op i miljøspørgsmål. Du egner dig til
et job, hvor du skal tage dig af andre, og hvor det er vigtigt at
have følelserne med sig.

Læs venligst side 24: "Jupiter transit Kvadrat Uranus"

Saturn transit Konjunktion Uranus
01-01-05 -> 10-06-06

5

6

7

Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende
område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye
indstillinger i dit personlige liv.
PROFESSIONELT - ORIGINALITET: Begrænsende
individualisme.
Medmindre du har stærke Vandbærer-karakteristika, er denne
indflydelse nok ikke så tydelig i dit liv. Det er tiden, hvor det kan
betale sig at gøre konstruktiv brug af moderne teknikker i din
karriere, eller måske dyrke interesser i forbindelse med
eksotiske kulturer eller mennesker. Konkret arbejde vedrørende
utraditionelle eller alternative interesser er også i fokus. Du
opdager sikkert, at du er nødt til at gå på kompromis med din
tendens til at være en outsider og til at holde samfundet ti skridt
fra livet. Det er en god ide at bygge bro mellem gamle
traditioner og moderne strømninger. Social idealisme og
engagement står stærkt.
PERSONLIGT - ORIGINALITET: Begrænsende individualisme.
I denne fase af dit liv er du nødt til at tage større ansvar for de
sider af din natur, som er oprørende og provokerende.
Mennesker med autoritet vil kræve større selvdisciplin og social
forståelse, og du vil ikke få lov til blot at give dine
ekstremistiske synspunkter frit løb. Tiden er imidlertid god til at
udvikle dine interesser for originale og utraditionelle emner,
alternative spørgsmål og global forståelse, navnlig hvis du har
konstruktive planer på disse felter. Det kan blive en tid, hvor du
ønsker at engagere dig mere formelt i en usædvanlig gruppe.

Transcendens

Neptun Kvadrat Merkur
Læs venligst side 10: "Merkur Kvadrat Neptun"

Neptun Sekstil Jupiter
Læs venligst side 18: "Jupiter Sekstil Neptun"

Neptun Kvadrat Uranus
Læs venligst side 24: "Uranus Kvadrat Neptun"

Neptun Sekstil Pluto

Neptun i Skorpion
KOLLEKTIVT - TRANSCENDENS: Forvandling.
Neptun er 165 år om at kredse om Solen og næsten 14 år om
at nå igennem et enkelt tegn. Dens indflydelse påvirker en hel
generation og forbindes med en ny sanselig og spirituel
forståelse og større medfølelse i forbindelse med det tegn, den
befinder sig i. For de fleste mennesker opleves denne
indflydelse på et kollektivt plan, men de, der har Ascendanten i
Fiskene, vil udtrykke den på en personlig måde i deres liv.
Neptun befandt sig i Skorpionen 1793-1806 og igen 1955-1970.
I disse perioder skete der en dyb kollektiv opvågning af skjulte
følelsesmæssige drifter, der især blev aktiveret af udvikling
inden for musikken og mediernes indflydelse. Menneskehedens
dybeste frygt kom op til overfladen, og folk blev tvunget til at
udvikle nye holdninger til død og undergang - en proces som
på den ene side beriger samfundet på et spirituelt plan og på
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PERSONLIGT - TRANSCENDENS: Miljø-sensitivitet.
Atmosfæren omkring dig som barn var farvet af sorg af en eller
anden grund. Det kan have noget at gøre med en forælder, der
var syg, eller som følte sig forladt eller ensom, eller som var
ulykkelig af en eller anden grund. Der kan have været sygdom
eller medicin- eller alkoholmisbrug i familien. Som konsekvens
heraf kan du have svært ved at ryste en ubestemmelig følelse
af utilfredshed eller ulykke af dig. Det hjælper muligvis at vide,
at denne følelse udelukkende skyldes, hvad du har lært i din
tidlige opvækst. Set fra en positiv side får din følsomhed over
for andres humør dig til at bekymre dig om din partners og dine
børns behov. Du bliver muligvis somme tider nødt til at
acceptere noget af et offer senere i dit familieliv. Det er vigtigt
for dig at acceptere, at visse ting ligger uden for din kontrol. Du
finder lykke i hjemmet, når du vælger ikke at lade dit eget
humør lægge en dæmper på atmosfæren som en våd klud. Du
ønsker måske at bo i nærheden af vand. Dit hjem kan blive
ramt af problemer med fugtighed.

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil dominere
mange områder af dit liv.
Når du læser den følgende beskrivelse, så husk at du er hurtig
til at lære, og at du meget hurtigt overvinder de medfølgende
vanskeligheder. Du kan regne med at bruge dette aspekt
konstruktivt og harmonisk.
PROFESSIONELT - TRANSCENDENS: Massevision.
Dette aspekt varer meget længe. Da Pluto faktisk bevæger sig
inden for Neptuns bane i de sidste år af det 20. årh., vil det
nuværende sekstil-aspekt mellem de to planeter vare fra 1940
til 2040 - 100 år - så næsten alle møder det! Hvis du er i stand
til at manifestere denne indflydelse på et personligt og
professionelt plan (gennem magtfulde kontakter i dit eget
horoskop), kan det have forbindelse med en dyb spiritualitet og
kreativitet at gøre. Du kan have talent for at arbejde med
medierne og vidtrækkende temaer med forbindelse til
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Jupiter transit Trigon Uranus
14-10-06 -> 02-09-07

den anden skaber et vist massehysteri.
Hvis du kanaliserer denne indflydelse på en personlig måde,
fascineres du dybt af skjulte spørgsmål og tabuer og seksualitet
og okkulte emner. Samtidig kan du have musikalske eller
magiske evner, som gør dig i stand til at mobilisere skjulte
kræfter til at vække andre. Din søgen efter at tilfredsstille dine
ønsker bliver en spirituel blindgyde, og du lærer hurtigt, at jo
mere du puster til begærets flammer, des stærkere lyser
flammen. Du bliver mere tilfreds ved at bruge dine evner på et
højere følelsesmæssigt eller spirituelt plan.

   

Tiden er velegnet til astrologi og alternative interesser og til at
mødes med mennesker med samme specielle interesser.
Eksperimentér, tag et par chancer og gør dig fri af dine bånd du har behov for at lade det ukendte og uventede ske.

   !       
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World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2005-2008) for Mel Gibson
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Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
PROFESSIONELT - TRANSCENDENS: Bobler og balloner.
Du kommer ud for en enorm stimulering af din fantasi i denne
tid, og det kan bruges til din fordel, hvis du ruster fantasien til et
eller andet kreativt, især i forbindelse med musik,
billedverdenen og kunst. Hvis det er en væsentlig del af din
karriere at være realistisk, så pas på! Din idealisme og dine
drømme topper på dette tidspunkt, og det kan påvirke din
dømmekraft alvorligt. Din fantasi kan blive grebet af store håb,
og du har tendens til at knytte dine håb til en boble, der kan
blive større og større, indtil den brister. Det er o.k. med
inspiration, men sørg for, at du ikke lader dig rive med ind i en
drømmeverden. Lyt til fornuftens stemme og arbejd i etaper
med kontrollable mål.
PERSONLIGT - TRANSCENDENS: Bobler og balloner.
Hvis du er en drømmernatur, er det nu dine drømme får vinger
og bærer dig ind i et surrealistisk landskab. Hvis du ikke
ønsker, at dine håb skal blive slået i stykker, skal du være
opmærksom på dine grænser og følge din sunde fornuft. Store
håb viser sig ofte at være illusoriske, så lad ikke fantasien løbe
af med dig. Tiden er imidlertid fremragende til at udvikle din
fantasi og visualiseringskraft. Hvis du vælger det, kan du berige
dit liv med stor spirituel indsigt og opnå en subtil viden om
virkelighedens væsen og identitetsillusionen.

Saturn transit Kvadrat Neptun
01-01-05 -> 01-06-06

Neptun Halvkvadrat N.Månekn.,
Neptun Seskvikvadrat S.Månekn.
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de handlinger,
du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Indflydelsen fra denne planetforbindelse er indviklet og
ubevidst. Du kan imidlertid forvente helt akutte periodiske
kriser, når de negative virkninger af aspektet manifesterer sig.
PROFESSIONELT - SKÆBNE: Leve som i en drøm.
Selv om du er tilbøjelig til at holde dig i periferien af de
organisationer og grupper, der tilsammen udgør samfundet, er
du sikkert i stand til udøve en rolig indflydelse på den kollektive
stemning gennem din dybe omsorg eller dine høje idealer for
menneskelig eksistens. Du kan have Utopia-principper med
komplet urealistiske drømme om den menneskelige natur og
sociale forhold, men du har faktisk instruktive visioner for
menneskeheden. Du er muligvis i stand til at kanalisere
kollektive visioner via mediernes magt. Folk projicerer deres
forhåbninger og drømme på dig.
PERSONLIGT - SKÆBNE: Leve som i en drøm.
Dit liv er en rejse efter det uopnåelige. Du drives af følelser og
intuition langt ud over dit personlige ego, og du har muligvis en
fornemmelse af - eller længsel efter - forbindelse til evige
kræfter i Universet. Gennem hele din verdslige eksistens bliver
du mindet om tomheden i den såkaldte virkelighed. Du får
mange skuffelser, som erindrer dig om det flygtige i verdslige
ambitioner, og alle forhold mennesker imellem gennemsyres af
en udstråling af utilfredshed. Du lever i verden, men er ikke af
den.
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
PROFESSIONELT - TRANSCENDENS: Gør dine drømme
konkrete.
Hvis du ikke har stærk Fiske-indflydelse i dit horoskop, føles
denne indflydelse sikkert ikke særlig stærkt. Det kan være
svært at lægge konkrete planer nu. Tingene har en tendens til
at flyde på en ukonkret måde, og dine mål smuldrer mellem
fingrene på dig. I stedet for at lægge strategier og langsigtede
mål vil det være en fordel at gøre noget konstruktivt med dine
talenter. Dine største aktiver i denne periode er din fantasi, så
prøv at finde ud af, hvordan du kan gøre praktisk brug af dine
kreative ideer. Hvis du handler med beslutsomhed, kan du
realisere mange af dine drømme og visioner nu. Tiden er
fremragende til at hjælpe samfundets tabere.
PERSONLIGT - TRANSCENDENS: Konkretisér dine drømme.
Det er en tid, hvor du nok føler dig ret alene og isoleret. Det er
småt med penge og endnu mere småt med tryghed. Du bliver
tvunget til at udvikle dine indre ressourcer nu, for de ydre
strukturer for dit liv går i opløsning. Det er en god periode til
udvikling af spirituel disciplin og vækst. Men ellers er der en
tendens til at være helt til rotterne eller på samfundets
overdrev. Alligevel føler du måske nu lyst til at påtage dig større
ansvar for dem, der lider, eller til at gøre et offer for andre.
Undgå negative sindsstemninger eller tendenser til alkohol eller
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KOLLEKTIVT - TRANSCENDENS: Massevision.
Neptuns og Plutos planetcyklus har forbindelse med spirituel
udvikling på Jorden, og hele generationer deler det nuværende
harmoniske aspekt, som - da det varer fra 1940 til 2040 hænger sammen med en dyb spirituel forvandlingsproces, der
påvirker hele den menneskelige bevidsthed.
Neptun indhenter Pluto hvert 492. år i noget, der kan opfattes
som en spirituel såtid for vor planet. I starten af denne cyklus
bringer pludselig udvikling inden for teknologi og tidens
opdagelser nye kollektiver ideer for dagen. Mere
betydningsfulde konjunktioner siden Kristus' fødsel fandt sted i
411 (Romerrigets opløsning), 904, 1398 og 1891-92.
Sidstnævnte konjunktion fandt sted i Tvillingernes tegn og kan
derfor til dels have relation til revolutionen inden for
befordringsmidler (fly og biler) og kommunikation (radiobølger),
som har en uoverskuelig effekt på vores bevidsthed i dag.

5

   

PERSONLIGT - TRANSCENDENS: Massevision.
Hvis denne indflydelse vækkes kraftigt af andre faktorer i dit
horoskop, vil du blive dybt påvirket af spirituelle spørgsmål og
hele tiden søge at forfine din bevidsthed. På sådanne
tidspunkter vil du højst sandsynligt opleve stor personlig
desorientering og forvirring, efterhånden som gamle drømme
og visioner afløses af ny og dyb psykisk indsigt. Indre vækst vil
have stor prioritet i intime forhold. I perioder af dit liv vil du
opleve dybe forandringer, hvor din fantasi og forestillingsevne
vil spille en magtfuld rolle. Det er vigtigt at lære at bruge din
forestillingsevne positivt ved at lære om underbevidsthedens
kræfter.

Jupiter transit Konjunktion Neptun
10-09-05 -> 03-08-06

   

masserne. Materielle problemer er ikke så vigtige for dig som
realiseringen af en kollektiv drøm. Du kan have clairvoyante
evner og talent i forbindelse med drømme, symboler og
visualisering. Du kan også have talent for olie- eller
filmindustrien eller den forvandlende kraft i kollektive visioner.

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2005-2008) for Mel Gibson

med autoritet, selv om du selv kan være ret diktatorisk. En
række identitetskriser i dit liv - muligvis på grund af
begivenheder i barndommen eller på grund af
kærlighedsaffærer - fører til radikale forandringer med hensyn
til at omdefinere dine mål i livet og din holdning til personlig
magt.

pillemisbrug.

Uranus transit Trigon Neptun
01-01-05 -> 07-01-05
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Denne indflydelse er meget gunstig, selvom du måske ikke
bevidst mærker så meget til den. Kreativitet og rejser
begunstiges, mens du ekspanderer det følgende livsområde.
PROFESSIONELT - TRANSCENDENS: Indre dimensioner.
Denne indflydelse er ret subtil i sin virkning, selv om den kan
mærkes stærkt af personer med stærk Fiske-natur. Den er
meget transcendental af natur og opfordrer dig til at komme i
berøring med underbevidste kræfter i samfundet og ruste dem i
dit professionelle liv. Denne indflydelse er gunstig til
massemarketing-teknikker, til arbejde med medierne og
reklame og til internationale kontakter. Den er især god med
hensyn til alternative interesser, idet den vækker skjulte talenter
for clairvoyance, astrologi o.lign. Urealistiske drømme og
forventninger kan forekomme, så prøv at være så realistisk som
mulig.
PERSONLIGT - TRANSCENDENS: Indre dimensioner.
Denne ret subtile indflydelse vil påvirke de mennesker, der er
sensitive over for bevidsthedens indre verden samt fantasien.
Tiden er fremragende til fantasi og spirituel kreativitet, selv om
du skal passe på ikke at miste al kontakt med virkeligheden. Nu
hvirvles mange dybe følelser op, og de fører til nye
bevidsthedsstadier og en transcendental indsigt. Hvis du kan
kanalisere disse forfinede energier gennem meditation eller
gruppearbejde, kan du forvente betydelig spirituel vækst. Tiden
er inde til at se aura, gå ind i drømmetilstande og udvikle
intuitive og clairvoyante kræfter.

Forvandling

PROFESSIONELT - TRANSFORMATION: Dybtgående
udforskning.
Når du udtrykker dig - og du vælger måske ofte at være tavs gør du det på en kraftfuld, intens og overbevisende facon. Du
har talent for at nå til bunds i en sag og er god til at opsnuse
uopdagede faktorer. Som sådan har du et naturligt psykologisk
talent. Du arbejder måske med hemmeligheder på en eller
anden måde i dit professionelle liv. Forskning kan også være et
område, der appellerer til detektiven i dig. Alt andet lige har du
et overtalelsestalent, som kan være en betydelig styrke i seje
forhandlingssituationer. Du kan imidlertid risikere at skubbe
dine kolleger fra dig på grund af din kommunikationsfacon.
Sørg for, at der er balance mellem dine ord og din evne til at
lytte.
PERSONLIGT - TRANSFORMATION: Dyb ransagelse.
Både skole og søskendeforhold har været traumatiske for dig.
Du har sandelig nok haft specielle kommunikationsproblemer
med en bror eller søster, eller du har afbrudt forbindelsen,
måske på grund af dybtgående meningsforskelle. Du har
muligvis haft et familiemedlem med fanatiske synspunkter, som
på en eller anden måde blev påtvunget dig. Lange diskussioner
og lang tavshed - er karakteristisk for mange af dine erfaringer
med at kommunikere. Som følge heraf nærer du en ubevidst
frygt for ikke et blive lyttet til eller ikke at blive forstået, og det er
skyld i din intense og ret udmattende måde at kommunikere på.
Når du opdager, at du holder dit offer fast med dit hypnotiske
blik, mens du intenst kører derudad, ved du, at nu er tiden inde
til at tage en dyb vejrtrækning og slappe af. Lad være med at
spilde din mentale energi.

Pluto Seskvikvadrat Sol
Læs venligst side 5: "Sol Seskvikvadrat Pluto"

Denne planet er retrograd, og på de pågældende områder er
du tilbøjelig til at være imod og høste erfaringer fra en intens
personlig natur og drage dine egne specielle konklusioner.
KOLLEKTIVT - TRANSFORMATION: Individuel magt.
Pluto kredser om Solen i en uregelmæssig bane og er ca. 248
år om at nå hele vejen rundt. Når Pluto er nærmest Solen, tager
det den kun 12 år at nå igennem et tegn. Når den er længst
væk, varer det omkring 30 år. Dens indflydelse føles kollektivt
på et meget dybt plan i samfundet, og den bringer traumer,
forvandling og fornyelse med hensyn til det tegn, den befinder
sig i. Personer med Ascendanten i Skorpionen udtrykker denne
indflydelse på deres personlige måde, men ellers kommer dens
indflydelse til udtryk som en dybere påvirkning af en hel
generation.
Pluto stod i Løvens tegn 1693-1711 og igen 1939-1957. Det var
perioder med politisk magt med karismatiske ledere, der
udøvede diktatorisk magt. Det var perioder, hvor magten var
koncentreret i elitens hænder, og hvor heltefigurer havde en
vigtig formativ indflydelse på den nationale psyke.
Underholdning blev en ny kraft, der kunne få masserne til at
makke ret, og en ny frihed baseret på større fritid lagde vægt på
individuel udvikling og selvrealisering.
Hvis du udtrykker denne indflydelse i dit personlige liv, har du
en kraftfuld personlighed med karismatisk indflydelse på andre.
Dine personlige overbevisninger og principper er meget stærke,
og du udtrykker dem på en kompromisløs måde. Da du af natur
er en ledertype, hader du at blive kostet omkring af mennesker
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Pluto Kvinkunx Merkur
Læs venligst side 10: "Merkur Kvinkunx Pluto"

Pluto Kvadrat Mars
Læs venligst side 15: "Mars Kvadrat Pluto"

Pluto Konjunktion Jupiter
Læs venligst side 18: "Jupiter Konjunktion Pluto"

Pluto Kvadrat Saturn
Læs venligst side 21: "Saturn Kvadrat Pluto"

   

Pluto i Løve Retrograd

Pluto Sekstil Neptun
Læs venligst side 26: "Neptun Sekstil Pluto"

Jupiter transit Kvadrat Pluto
14-02-06 -> 01-01-07
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Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i dit
liv.
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Pluto i 3. Hus

Side 27

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2005-2008) for Mel Gibson

5

6

7

8

Læs venligst side 28: "Jupiter transit Kvadrat Pluto"

Saturn transit Konjunktion Pluto
01-10-06 -> 18-10-07
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Denne indflydelse er meget gunstig, selvom du måske ikke
bevidst mærker så meget til den. Kreativitet og rejser
begunstiges, mens du ekspanderer det følgende livsområde.
PROFESSIONELT - TRANSFORMATION:
Udviklingsforandring.
Denne indflydelse - som du møder sidst i 30'erne - konfronterer
dig med behovet for reorganisering i forbindelse med
udviklingen af det, du beskæftiger dig med professionelt. Du er
nødt til at undersøge på hvilke områder, du bruger eller
misbruger magt, og i hvilken udstrækning du føler dig
domineret af kræfter hinsides din kontrol. I den magtkamp, der
følger efter, er du nødt til at ruste din overlevelsesdrift. Du
lærer, at behovet for at sejre i livet somme tider nødvendiggør
handlinger af tvivlsom moral - men du har ikke råd til at være
sentimental.
PERSONLIGT - TRANSFORMATION: Udviklingsforandring.
I denne periode stiger dybe ubevidste processer op til
overfladen for at blive bearbejdet af dit bevidste sind. Tiden er
fremragende til at nå ind til kernen af de personlige problemer,
som har hjemsøgt dig de sidste 30-40 år. Dybe psykologiske
problemer, som har været forvist fra din hukommelse, kommer
nu op til overfladen igen, og du burde være i stand til og have
styrke til at omstrukturere disse kræfter, så de ikke længere
kontrollerer dig på et ubevidst plan.

Skæbne
5

6

7

8

N.Månekn. i Skytte, S.Månekn. i Tvilling

PROFESSIONELT - TRANSFORMATION: Båndlagt magt.
Medmindre du har stærke Skorpion-træk, føles denne
indflydelse nok ikke særlig stærkt. Det er en periode, hvor du
bliver konfronteret med magtmanifestationer i samfundet, og
det kan blive nødvendigt for dig at opbyde dine reserver af
styrke og beslutsomhed for at klare situationer, der synes
hinsides din kontrol. Pas på, når du kommer i berøring med
politiet, skattemyndighederne eller personer fra underverdenen,
for du vil højst sandsynligt møde mennesker eller grupper, som
er i stand til at ydmyge dig. Professionelt set er du nødt til at se
nøjere på, hvad der foregår under overfladen. Eliminér alle
korrupte elementer og kik nøjere på dine motivationer, når du
hævder din magt.

PROFESSIONELT - SKÆBNE: Den indre guru.
Du begynder dit professionelle liv med flere gode kort på
hånden. Du kan kommunikere og har godt greb om
kendsgerningerne. Tilmed har du muligvis særlige evner hvad
angår sindets natur og den måde, det fungerer på. Alligevel er
der en vældig rastløshed og mangel på udholdenhed, hvilket
betyder, at du søger at skifte retning gentagne gange, så du
har svært ved at konsolidere dine præstationer. Efterhånden
som du bliver mere moden, udvikler du et stærkt behov for at
knytte alle disse tråde sammen til noget mere meningsfuldt, og
det bliver vigtigt for dig at udvikle en livsfilosofi, hvor du sætter
dine ambitioner i perspektiv. En intellektuel tørst kan føre til
rejser, som udvider dine horisonter og åbner dit sind.
Muligheder for voksenuddannelse giver dig ny forståelse.
Internationale gøremål samt kulturel udveksling kan også blive
rygraden i ændrede mål for din karriere.

PERSONLIGT - TRANSFORMATION: Båndlagt magt.
Selv om denne indflydelse somme tider er subtil, kan den
udløse magtfulde elementer i din underbevidsthed. Hvis du er
offer for følelsesmæssige tilstande som fx jalousi eller paranoia,
er tiden inde til nu at gøre en indsats for at komme dem til livs.
Dybtliggende psykologiske komplekser, som manifesterer sig
som besættende opførsel, dukker op til overfladen nu, og jo
mere du prøver at undertrykke dem, des større magt vil de
have over dig. Et sikkert faretegn er, hvis du begynder at
anklage andre mennesker for dårlig opførsel, eller hvis du føler,
at du bliver skygget eller forfulgt. Indre dæmoner manifesterer

PERSONLIGT - SKÆBNE: Den indre guru.
De store emner i dit liv centrerer sig om viden, kommunikation
og forståelse. I en tidlig alder er du meget stærkt påvirket af
andres ideer, og du bruger masser af tid på at videregive viden
fra intellektuelle autoriteter. Sagt generelt drages du ind i en
verden af sladder, som synes at sprede din mentale energi. Du
møder for mange mennesker, er altid på vej fra det ene sted til
det andet og har generelt svært ved præcist at formulere, hvad
du står for. Med alderen kommer der et stort behov for at lade
dine egne ideer spire frem. Vejledere - især fra fremmede lande
kan spille en vigtig rolle med hensyn til inspiration af din

Du kan forvente meget stærke forandringer på dette område,
og du bliver nødt til at integrere denne indflydelse i dit liv.
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Jupiter transit Trigon Pluto
06-03-07 -> 31-12-07

Pluto transit Trigon Pluto
12-01-06 -> 31-12-07

   

PERSONLIGT - TRANSFORMATION: Magtspil.
Det er et spring i din forståelse af underbevidsthedens magt,
som former dit liv i denne periode. Du vælger muligvis at
udvikle din følelsesmæssige indsigt ved at lære mere om
psykologi på en eller anden måde. Hvis du nærer nogen form
for skjult angst eller fobier, kan du forvente, de vil være mere
akutte eller komme op til overfladen nu. Selv om det kan være
forstyrrende, er det en enestående lejlighed til at forstå dit sinds
hemmelige mekanismer og eliminere de negative effekter af
fortrængninger. Du kan blive den dristige opdager af et eller
anden meget mørkt område.

sig i ydre begivenheder, men løsningerne skal alligevel findes
inden i dig selv. Du kan komme i kontakt med arketypiske
kræfter, fx gennem shamanisme.

   

PROFESSIONELT - TRANSFORMATION: Magtspil.
I denne periode bliver du indviet i brugen af magt og
hemmelighedsfuldhed i din professionelle sfære. Det kan
skyldes, at du opdager skjulte forhold, korruption eller
magtmisbrug bag en eller anden professionel facade, eller at
du lærer at ruste din personlige magt eller psykologiske indsigt i
din karriere. Ligegyldigt hvordan omstændigheder er, føler du
muligvis en vis ængstelse på grund af omstændigheder, der
tilsyneladende ligger uden for din kontrol. Sørg for at stå på god
fod med juridiske og økonomiske autoriteter eller udslet i det
mindste dine spor, hvis du ikke gør det! I denne periode kan det
handle om store penge og stor profit eller tab, så sørg for at få
den bedste økonomiske rådgivning.

PROFESSIONELT - SKÆBNE: Være til nytte.
Dine tidlige år vil bringe en del vanskeligheder vedrørende
professionel succes. Du foretrækker ofte at være alene og har
svært ved at arbejde sammen med andre - selv om
jobsikkerhed og succes er noget, du længes dybt og inderligt
efter. Efterhånden som du bliver ældre - og i hvert fald ved det
fyldte 37. år - vil du have overvundet din tendens til at isolere
dig og have opdaget glæden ved at have kolleger og
mennesker, der kan dele dine oplevelser i dagligdagen og dine
ideer. Undertiden kan du fortvivle, når du ser, hvor let folk
integrerer sig i et arbejdsmiljø, mens du føler dig alene og
misforstået. Senere i livet får du succes, og du opdager, at de
færdigheder, du har udviklet som enspænder, kan få nyttig
indflydelse på dit arbejdsmiljø og i din omgang med andre. Du
motiveres navnlig af tanken om at hjælpe menneskeheden.
PERSONLIGT - SKÆBNE: Være til nytte.
Du er et spirituelt motiveret menneske - endog i en sådan grad,
at du tilbringer den tidlige del af dit liv tilbagetrukket fra verden
med at dyrke meditation eller private kreative interesser. Du
kan nære en dyb følelse af at høre til i Universet, men hvad
integration på et verdsligt plan angår, er du tilbageholdende
med at gå ud og engagere dig sammen med andre. Senere
bliver denne ufrivillige ensomhed knugende, og du ønsker at
blive integreret i en normal daglig arbejdsrytme. Isolation er
ikke sundt for dig i det lange løb, og sand udvikling i dit liv
kommer, når du anvender dine talenter til gavn for andre. Det er
vigtigt for dig at overvinde en følelse af at være offer.
Matyrfølelser undergraver din evne til at nå praktiske resultater i
dit liv. Gamle sorger omgiver dig som spøgelser, men det er
nødvendigt at kaste denne kappe af lidelser fra dig. Arbejde er
helbredende for dig.

N.Månekn. Sekstil Venus,
S.Månekn. Trigon Venus
Læs venligst side 12: "Venus Sekstil N.Månekn., Venus Trigon
S.Månekn."

N.Månekn. Seskvikvadrat Uranus,
S.Månekn. Halvkvadrat Uranus
Læs venligst side 24: "Uranus Seskvikvadrat N.Månekn.,
Uranus Halvkvadrat S.Månekn."

N.Månekn. Halvkvadrat Neptun,
S.Månekn. Seskvikvadrat Neptun
Læs venligst side 26: "Neptun Halvkvadrat N.Månekn., Neptun
Seskvikvadrat S.Månekn."

Jupiter transit Konjunktion N.Månekn.,
Jupiter transit Opposition S.Månekn.
21-12-06 -> 30-11-07
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PERSONLIGT - SKÆBNE: Forstå din karma.
Det er en periode, hvor møder har særlig betydning med
hensyn til karma og din vækst som et individuelt væsen. Du får
muligvis stærke oplevelser i forbindelse med en eller anden
aktivitet i en gruppe og opnår større indsigt i din sjæl og
skæbne som et menneskeligt væsen. Der er også en stærk
tendens til at lade sig drage ind i et net af spirituelle illusioner men du får så sandelig også udbytterige oplevelser. Du
tiltrækkes af partnere, som har stor betydning for dig, på godt
og ondt.

Saturn transit Trigon N.Månekn.,
Saturn transit Sekstil S.Månekn.
01-10-05 -> 06-07-07
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Denne varige og opbyggende indflydelse vil gøre det muligt for
dig at realisere dit kreative potentiale på det følgende område.
Prøv at udnytte de muligheder der kommer nu.
PROFESSIONELT - SKÆBNE: Gruppe ansvar.
Denne periode er kendetegnet af professionelt engagement
med en gruppe og det deraf følgende ansvar. Kollektivets
interesser kan vise sig at være mere relevante for udviklingen
af din karriere end dine ambitioner eller dit ønske om status.
Gamle mennesker med autoritet kan sætte begrænsninger for
din udvikling, og du kan opleve et tvingende behov for større
selvdisciplin for at klare de krav, der stilles til dig. De
beslutninger, du træffer nu, kan præge din skæbne i vidt
omfang. Fordelene kommer ved at stille dine ego-behov i
baggrunden og lægge vægt på det, der er godt for andre, og
iøvrigt acceptere skæbnen, sådan som den vil vise sig i din
karriere.
PERSONLIGT - SKÆBNE: Gruppeansvar.
Det er en tid, hvor tiden står stille en stund, så du kan gøre
status over dine ambitioner og mål i livet og se, hvad de har
bragt dig. Det er en skæbnesvanger periode, hvor dine ansvar
over for andre og din rolle i samfundet kan blive meget vigtig.
Nogle mennesker føler, at deres livsbane fører dem ind i en
blindgyde i disse måneder, eller at fremtidsplaner er flygtige og
tomme. Der kan hentes støtte i indre spirituel disciplin, for den
tørst, du føler i denne periode, kan ikke slukkes af ydre
succeser.

8

Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende
område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye
indstillinger i dit personlige liv.
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N.Månekn. i 6. Hus, S.Månekn. i 12. Hus

PROFESSIONELT - SKÆBNE: Forstå din karma.
Du kan forvente en udvidelse af din kontaktkreds i denne
periode, specielt hvad angår mennesker, der søger indflydelse i
stor målestok i samfundet. Opinionsdannere, rådgivere og
udlændinge kan give dig nyt perspektiv i forbindelse med
fremtidig planlægning. Du føler sikkert, at din skæbne hænger
sammen med en større plan. Større bevidsthed om, i hvilken
retning du ønsker dit liv skal gå, kan betyde, at du skal foretage
et par justeringer. Lad ikke svulstige ideer om din skæbne eller
personlige betydning føre dig på afveje.

   

nyfundne intellektuelle uafhængighed. Ved at trække dig tilbage
fra mængdens udmattende energi og ved at udvikle skjulte
talenter for refleksioner kan du berige dit liv med en
meningsfuld filosofi. Det er vigtigt for dig at udvide dine
spirituelle horisonter som en modvægt til forvirringen i verden.

   !       
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Uranus transit Kvadrat N.Månekn.,
Uranus transit Kvadrat S.Månekn.
23-03-06 -> 31-12-07
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Der er meget spænding og en del forandringer i denne periode
specielt på jobbet, eller i dit hjem. Brug perioden til at effektuere
hårdt tiltrængt fornyelse.
PROFESSIONELT - SKÆBNE: Gruppe-inspiration.
Under denne indflydelse kan du professionelt blive involveret i
ukonventionelle grupper i en inspirations- og fornyelsesproces.
Samtidig bryder du måske også bånd til grupper, foreninger
eller organisationer, som tidligere har betydet meget for dig. I
denne periode er det klogt at overveje den retning, din karriere
bevæger sig i ud fra et langsigtet perspektiv. Er du tilfreds, og
tilbringer du din tid med at opfylde din mission her i livet? Hvis
ikke, kan du nu radikalt tilpasse din karriere. Det er en god ide
at opmuntre til at påtage sig humanitære forpligtelser, til at
rejse udenlands og dyrke udenlandsinteresser og til at indgå
nye forbindelser med grupper, der arbejder på at forny
samfundet.

   

   

PERSONLIGT - SKÆBNE: Gruppeinspiration.
Du kan få større indsigt i meningen med dit liv og den retning,
dit liv bevæger sig i nu. Ved at trække dig tilbage fra venner og
bekendte, som ikke længere betyder noget for dig, og ved at
begive dig ud på din egen individuelle bane kan du komme i
kontakt med en opmuntrende følelse angående din enestående
skæbne. Du er dog nødt til at undgå ekstreme situationer nu,
og hvis du i alt for udpræget grad indtager en outsider-position,
risikerer du at blive udstødt. Du kan blive en kraft for fornyelse
og foryngelse blandt grupper og i samfundet i denne periode.
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Planet Symboler og deres Betydning

Identitet, individualitet, faderen
Instinkter, det ubevidste, moderen
Mentalitet, kommunikation, søskende, indlæring
Kærlighed, partnerskab, værdier, kvinder
Drifter, seksualitet, mænd, brødre, begær
Visdom, vision, ekspansion, overbevisninger, rum
Udfordringer, koncentration, begrænsninger, tid
Originalitet, fornyelse, revolution, ekcentricitet
Transcendens, spiritualitet, illusion, lidelse
Forvandling, magt & afmagt, underverdenen, dybde
Skæbne, gruppe engagement, fremtidig potentiale
Tidligere karma, dyb erfaring, gamle lektioner

HUSENE
HUS
1.
HUS
2.
HUS
3.
HUS
4.
HUS
5.
HUS
6.
HUS
7.
HUS
8.
HUS
9.
10. HUS
11. HUS
12. HUS

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

ASPEKTER
KONJUNKTION
´
OPPOSITION
¯
TRIGON
º
KVADRAT
¹
SEKSTIL
µ
KVINKUNX

HALVKVADRAT
¼
SESKVIKVADRAT
¤
HALVSEKSTIL
Þ

Sammensmeltning af energi, enhed, fusion
Separation, projektion, splittelse, polaritet
Harmoniske ressourcer, kreativitet, indsigt
Disharmoni, splittede behov, konflikt
Mentale & sociale ressourcer, kreativ adfærd
Underdanighed, tvangspræget adfærd, uintegreret
Skjult spænding, selviske & usociale tendenser
Tvangspræget adfærd, magtudøvelse
Enten materielt eller spirituelt integrationsbehov
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PLANETERNE
#1 SOLEN
#2 MÅNEN
#3 MERKUR
#4 VENUS
#5 MARS
#6 JUPITER
#7 SATURN
#8 URANUS
#9 NEPTUN
PLUTO
#:
N. MÅNEKNUDE
#;
#< S. MÅNEKNUDE
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Hersker
Mars
Venus
Merkur
Måne
Sol
Merkur
Venus
Pluto/Mars
Jupiter
Saturn
Saturn/Uranus
Jupiter/Neptun

   

Spontan aktivitet
Konsolidering, stabilitet
Dualitet, kommunikation
Følsomhed, nærende
Selvbevidsthed, kreativitet
Organisation, skelneevne
Balance, relationer
Intensitet, gennemskuende
Indsigt, horisonter
Ansvar, mål-søgende
Humanitær, social bevidst
Uselviskhed, spiritualitet

   

TEGNENE
÷ VÆDDER
TYR
š
Ð TVILLING
˜ KREBS
¬ LØVE
ª JOMFRU
« VÆGT
… SKORPION
SKYTTE
}
STENBUK
ƒ
VANDBÆRER
‹
Š FISK
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MEL GIBSON
Dette horoskop er dit personlige kosmiske fingeraftryk. Ingen
anden person vil have præcis den samme kombination af
indflydelser, medmindre de blev født i samme sekund og
præcis det samme sted som dig.
Med 10 planeter, 12 stjernetegn, og 12 huse findes der ca.
1500 enkle tolkningskombinationer, og når man medtager de
forskellige grader i tegnene og forskellige planetkombinationer,
findes der titusinder af indflydelser som skal vejes og vurderes i
den astrologiske tolkningsproces. Intet computerprogram kan
udføre dette job på en helt tilfredsstillende måde. World of
Wisdom programmet er udviklet for at forenkle denne
vurderingsproces. Den viser for eksempel styrken af de
forskellige kombinationer mellem planeter.
DE FORSKELLIGE SEKTIONER
Selve analysen er inddelt i sektioner, som vedrører identitet,
følelser, mentalitet, kærlighed og seksualitet, netop for at
eliminere tilsynladende modsigelser som opstår i
karakterbeskrivelsen. Men læseren bør være klar over, at
modsigelser uværgeligt vil opstå. Et menneske er meget
kompliceret og rummer mange modsigende træk. Direkte
modsigelser i tolkningen vil vise indre dilemmaer eller ydre
konflikter afspejlet i andres adfærd.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Horoskophjul + Info
Livsbane
Identitet
Følelser
Mentalitet
Værdier
Drifter
Visdom
Udfordringer
Originalitet
Transcendens
Forvandling
Skæbne
Planet Symboler og deres Betydning
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PROFESSIONEL ELLER PERSONLIG PROFIL
Hver eneste tolkning er inddelt i to dele: den professionelle og
den personlige. Den professionelle tolkning svarer på
spørgsmålene: "Hvilke talenter har jeg?" og "Hvordan kan jeg
udnytte den evne?". Den personlige tolkning beskæftiger sig
med relationer til andre og skjulte psykologiske årsager, og
svarer på spørgsmålet: "Hvordan kan jeg forbedre mig selv på
dette område?"

   

FORTID, NUTID & FREMTID
Dette grundmodul af World of Wisdom indeholder også et
dynamisk modul, og går derfor ud over en statisk analyse af
personlig karakter ved også at beskrive udfoldelsen af
horoskopet igennem tiden. Ved at analysere de aktuelle trends,
er det derfor muligt for læseren at opnå indsigt i begivenheder
der netop har fundet sted, begivenheder der foregår lige nu, og
fremtidige begivenheder.
Det er vores håb, at denne skriftelige analyse vil give dem, som
ikke har tid til at fordybe sig i astrologien, mulighed for at få
større indsigt i både deres professionelle og personlige liv.

ADRIAN ROSS DUNCAN, ASTROLOG
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