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Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Indre Cirkel:

Frederik Kronprins

Mary Kronprinsesse

26-05-68 23:38:00

05-02-72 17:46:00

København 55N40 12Ø35

Hobart 42S50 147Ø31

«
…

‚

‡

ª

†ˆ

›† ˆ

}

¥

‡
¥

¬

‚

ƒ
˜

¨

¾
¸

‹

±

¾
¡
—
¸ Ð
›
±

¡
¨

Š

—

š

÷

14,34 ˜

[

11,00 š

03

¸

15,37 ‹

7

01

›

22,18 «

3

08

¾

7,02 ‹

7

01

Mary: Horisontal

5,42
5,20

º º
¾ 1,19
5,42
5,20

02

¥

29,42 }

6

11

†

—

29,36 š

10

04

¯ ¯
‡ 0,45
3,17
ˆ º º ¹

18,13 «
4,58 }

ˆ

1,46 «

¶

¶

3

08

5

10

2

08

3,57

0,04

¯
1,12

3,45

¨

4,46 ‹

7

01

‚

4,46 ¬

1

07

[

5,25

3,43
2,41

7,50

º

º

¹

¹

1,05

2,05

2,00

4,37

´

¹

0,32

5,01

2,00

¯

º

¹

¯
º

´

¯

´

¹

1,12

5,25

4,37

3,16
4,31

6,40

2,01

2,01

0,14

¯
º ¯
5,54
0,58

7,50

¯
º ¯
4,31
3,16

¯

4,44

4,44

¯
º

´

2,41
3,43

6,40

2,55

¹

2,01

1,38

´

¹

2,01

¹

¹

3,50

µ

¯

3,04

18,28 ƒ

[

28,51 …

04

¸

5,42 Ð

4

11

›

1,41 Ð

4

10

¾

28,00 Ð

5

12

±

29,04 š

4

10

¡

12,48 Ð

4

11

¥

27,37 ¬

7

01

—

21,29 ÷

2

09

†

25,05 ª

¶

8

02

‡

24,51 …

¶

9

04

ˆ

20,10 ª

¶

7

02

¨

16,12 ÷

2

09

‚

16,12 «

8

03

0,45

¯

µ º
º
¨ 0,57
0,36 3,04
º µ
‚ µ
0,57
0,36

¯
º ¯
º
0,58
5,54

º ¯

´

1,42

´ ¯
´
— 6,06
0,49
2,05

|

Registered: WWW.WOW.DK

¯

¥

´
5,01

9

‡

¹

1,05

26,31 ÷

¹
3,50

3,45

1,28
5,46

¡

µ
3,04

¯
´

02

º
3,04

1,42
0,32

0,36
0,57

º

º
µ

º

0,36
0,57

0,04

5,46
1,28

µ
º

8

3,57

¹
4,06

23,54 Š

3,17

ˆ ¨ ‚ |[
º µ
º µ
º

4,06

¹

±
º
¡ 2,49

±

†

0,49
2,05

|

Partners
Hus
07

Frederik

¸ › ¾ ± ¡ ¥ — † ‡
º
´
¯
º
¸
1,19
2,49
6,06
0,45
º
¯
´
¯
›

1,37

0,14

¯

µ

0,45

2,55

¹

¹

¯

1,38

1,37

3,53

www.world-of-wisdom.com

   

|

Partners
Hus
06

Mary

   

   !       

Ydre Cirkel:

Side 2

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary
Ydre Cirkel:

Indre Cirkel:

Frederik Kronprins
26-05-68 23:38:00
København 55N40 12Ø35

FREDERIK KRONPRINS
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Mary Kronprinsesse
05-02-72 17:46:00
Hobart 42S50 147Ø31

MARY KRONPRINSESSE

DYNAMIK

Kardinal
Fast
Bevægelig

FREDERIK KRONPRINS

MARY KRONPRINSESSE

ELEMENT
Luft
Ild
Vand
Jord

Kontakter - Øverst : Frederik. Nederst : Mary
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Spænding - Øverst : Frederik. Nederst : Mary
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Side 3

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

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
1. HUS
2. HUS
3. HUS
4. HUS
5. HUS
6. HUS
7. HUS
8. HUS
9. HUS
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, mal, professionel udfoldelse
Sociale tilknytninger, grupper, venskab, politiske visioner
Tilbagetrækning, isolation, den indre verden, kosmos

ASPEKTER
´
KONJUNKTION
¯
OPPOSITION
º
TRIGON
¹
KVADRAT
µ
SEKSTIL

KVINKUNX
¼
HALVKVADRAT
¤
SESKVIKVADRAT
Þ
HALVSEKSTIL

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
¸
SOLEN
›
MÅNEN
¾
MERKUR
±
VENUS
¡
MARS
¥
JUPITER
—
SATURN
†
URANUS
‡
NEPTUN
ˆ
PLUTO
¨
N.MÅNEKNUDE
‚
S.MÅNEKNUDE
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Hersker
Mars
Venus
Merkur
Måne
Sol
Merkur
Venus
Pluto/Mars
Jupiter
Saturn
Uranus/Saturn
Neptun/Jupiter

   

Spontan aktivitet
Konsolidering, stabilitet
Dualitet, kommunikation
Følsomhed, nærende
Selvbevidsthed, kreativitet
Organisation, skelneevne
Balance, relationer
Intensitet, gennemskuende
Indsigt, horisonter
Ansvar, malsøgende
Humanitær, social bevidst
Uselviskhed, spiritualitet
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Side 4

Astrologi og Parforhold

INTRODUKTION

Programmet "Astrologi og Parforhold" vurderer to personers
indbyrdes harmoni. Venstre kolonne viser forholdet set fra den
ene partners synspunkt, og højre kolonne fra den anden
partners. Rapporten beskriver de facetter af den individuelle
karakter, der viser dispositioner i forbindelse med parforhold,
uanset hvem partneren er. Ved at styrke dine positiv
adfærdsmønstre og transformere de negative, vil du være i
stand til at opnå maksimal succes i dit parforhold.

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

   

PROJEKTION
Når to mennesker er tiltrukket af hinanden, vil der også være en
kraftig tendens til at se egenskaber hos den anden, som er
projektioner af ens eget idealiserede billede af forholdet. Hvis
der senere skulle opstå problemer, vil de sandsynligvis opstå ud
fra disse projektioner. Denne analyse viser hvilken type partner
Frederik og Mary er tiltrukket af, og hvad de kan gøre for at
undgå at fremkalde negativ adfærd hos partneren via
ovennævnte projektioner. Større bevidsthed om disse
parforholdsmekanismer kan bedre forholdet i høj grad.

MODSIGELSER

   

Resten af analysen handler om samspillet mellem planeterne i
de to horoskoper. Dette gør det muligt at lære de ting, dette
specifikke parforhold har at byde på, og vurdere dets
forligelighed. Husk endelig på, at et horoskop - og den enkeltes
karakter - er umådelig kompliceret og modsætningsfyldt. Selvom
denne analyse søger at opveje forskellige indbyrdes
modsigende faktorer, kan det sagtens ske, at tilsyneladende
modsatrettede egenskaber anføres ved siden af hinanden. I
sådanne tilfælde vil den ene adfærdsform være tilbøjelig til at
neutralisere den anden, eller de kan simpelthen være i konflikt
med hinanden.

LYT TIL DIT HJERTE
I sammenligningen mellem to horoskoper vil der altid være såvel
Registered: WWW.WOW.DK

www.world-of-wisdom.com

   !       

af World of Wisdom

Astrologi og parforhold Side: 5

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

ALMEN KARAKTERBAGGRUND

Sol i Vandbæreren
Social energi
Som Vandmand har du en fri og uafhængig ånd. For dig er
ægteskab OK - sådan gør man jo - men selvom du er loyal over
for din partner, har du svært ved at integrere dit private
kærlighedsliv med et lige så stort behov - dine venner. Venskab
betyder mere for dig end romantisk kærlighed. Du fatter
simpelthen ikke ejerfornemmelser, og du lægger ofte en iskold
distance mellem dig og din partner, når du føler dig udsat for
følelsesmæssige krav. Du har brug for en partner, der forstår og
accepterer dine sociale prioriteter. Idéer er vigtigere for dig end
følelser.

Sol i 4. hus
Du udtrykker din identitet kraftigt gennem dit hjem og familie, der
er den akse, hvorom dit liv drejer rundt.

Sol i 7. hus
Det er primært i forhold til andre, du udtrykker dig selv. Du
investerer din identitet i dine relationer.

Frederiks Sol i Marys 11. hus
Du gør Mary bevidst om hendes trang til at anlægge en højere
profil i sine sociale relationer. Din egen sociale position kan
være et eksempel for hende. Gennem venner og et netværk af
kontakter opdager I begge en skjult kapacitet for at udtrykke
jeres egne, enestående talenter.

Marys Sol i Frederiks 1. hus
Du har en dybt stimulerende indvirkning på Frederiks liv. Du
bringer ham energi og vitalitet, og gør ham mere bevidst om sig
selv. Han forventer, at du går i spidsen og fører an, og dette
giver dig en stærkere følelse af egen betydning.

Der er mulighed for stor harmoni mellem disse to Soltegn, som begge er Lufttegn. Både Frederik, som er Tvilling, og Mary, der er
Vandbærer, er udfarende og selskabeligt anlagt, selvom Frederik har lettere ved at kommunikere end Mary, som tit kan føle sig noget
isoleret. Dette er en fin kombination, hvad idéer og visioner angår, selvom det kan være svært at få dem omsat i praksis.

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

Sol positiv Måne
Selv-integration
Du ser dig selv som en omsorgsfuld og støttende person, og er
stolt over at være en del af familien. I dit parforhold fornemmer
du intuitivt, hvad din partner føler, og du hævder dig selv på en
særdeles sensitiv og hensynsfuld måde.

Sol positiv Merkur
En subjektiv betragtning
Du investerer betragtelig selvagtelse i dine meninger og idéer.
Du kan være særdeles kreativ, men har svært ved at se objektivt
på tingene. Du har ikke altid nemt ved at se tingene fra din
partners synsvinkel. Personlig stolthed griber forstyrrende ind i
kommunikationen.

Din evne til at realisere dig selv, og din partners holdning til denne stræben efter selvrealisering, ses af samspillet mellem Solen i det
ene horoskop og planeterne i det andet. Dette har en dybtgående indvirkning på, hvordan I er i stand til at udtrykke jer i hinandens
nærvær.

Frederiks Sol positiv Marys Merkur
Den mentale gnist
Du får ny energi, og er fascineret af den måde Mary går, taler og
Registered: WWW.WOW.DK

Marys Merkur positiv Frederiks Sol
Den mentale gnist
Dette er en vigtig overensstemmelsesfaktor, som i høj grad øger
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Sol i Tvillingerne
Idéernes mangfoldige verden
Som Tvilling har du brug for kontakt med andre mennesker, og
trives med udveksling af idéer. Intellektuel kontakt er langt
vigtigere for dig end følelsesmæssigt pres eller ansvar af den
ene eller den anden art. Forhåbentlig tager din partner sig af de
byrder du ikke selv er interesseret i at bære, og påskønner din
lette hånd, din humor og din indsigt.

   !       

Mary

**********************************************************************************************************************************************************
IDENTITET Selvom Soltegnet i forbindelse med parforhold selvsagt er en særdeles almen påvirkning, er det - sammen
med det tegn Månen befinder sig i - alligevel kraftigt virkende. Det er vigtigt at huske, at ethvert Soltegn kan have succes
i forhold til et hvilket som helst andet tegn. Statistisk set er der ikke noget tegn, der er prædisponeret til at være tiltrukket
af noget andet tegn. Samspillet mellem to Soltegn vil dog give anledning til særlige glæder eller udfordringer, som vil
være en del af begge partneres personlige udviklingsproces. Dit Soltegn afspejler din personlige identitet og din trang til at realisere
dig selv - det vigtige er, hvorvidt du føler dig støttet i denne proces eller ej.
**********************************************************************************************************************************************************

   

Frederik

Sol først: Du ser op til Frederik, og er imponeret over hans måde
at være på. Dette virker stærkt inspirerende på dig, og får dig til
at bruge dig selv mentalt i hans tjeneste.

Frederiks Sol negativ Marys Saturn
Et skæbnebestemt forhold
Du får ingen spontan støtte fra Mary, hvad dit selvværd og din
identitetsfølelse angår. I en vis forstand vækker du en latent
utryghed hos hende, og hun reagerer ved at være noget skeptisk
eller negativ, når du udtrykker dig spontant. Dette vækker en
seriøs side af dit væsen, og du bliver tvunget til at påtage dig en
forældrerolle. Dette er ikke specielt morsomt, men essensen i
forholdet består i, at du opbygger en større ansvarsfølelse og
selvdisciplin. Du kan dog føle dig noget indespærret af hende,
og jeres forhold ville være lykkeligere, hvis hun støttede dig lidt
mindre modvilligt, og viste større beundring for dig, og for hvad
du gør. Langvarig negativitet kan undergrave din egen
selvfølelse, så du bør lære at værdsætte dig selv på dine egne
præmisser.

Marys Saturn negativ Frederiks Sol
Et skæbnebestemt forhold
Denne faktor er meget stærk i jeres forhold, og kan være en
temmelig tung byrde. Der er et skæbne element, der binder jer
sammen, og du tvinges på en eller anden måde til at antage en
autoritær rolle, og fastlægge strenge retningslinjer for Frederiks
udvikling. Du har det måske lidt skidt med denne rolle - det har
han i hvert fald, og i værste fald føler han sig begrænset og
indespærret - men du føler det som din pligt at arbejde på, hvad
du betragter som din partners umodenhed. Selv er du imidlertid
tilbøjelig til at føle dig utryg og klodset på netop de områder,
hvor Frederik er mest sig selv, og mest spontan, så du må ikke
lade din egen frygt og angst farve din holdning til ham. Lær at
værdsætte barnet i din partner, i stedet for altid at disciplinere
det.

Frederiks Sol negativ Marys Neptun
Faldet fra piedestalen
Denne kontakt er ikke specielt vigtig for jeres forhold, men kan
dog til tider volde betragtelig forvirring jer imellem. Denne
forvirring kan være af eksistentiel art, måske noget som du
personligt har kæmpet med hele dit liv, og som kommer frem i
forgrunden, når du er sammen med Mary. Du oplever måske, at
hun er uklar omkring sin egen identitet eller retning i livet,
selvom dette også kan være en rammende beskrivelse af din
egen situation. Hun er for sin del tilbøjelig til at give dig et
vildledende indtryk af, hvem du er, og hvilket indtryk du gør. Hun
kan udtrykke skuffelse over dig, og lade dig vide at du ikke lever
op til hendes forventninger - selvom dette jo næppe kan siges at
være dit problem. På længere sigt vækker forholdet en større
sensitivitet hos dig, overfor såvel dig selv som andre.

Marys Neptun negativ Frederiks Sol
Faldet fra piedestalen
Denne kontakt er nok ikke specielt betydningsfuld, men den har
det med at sløre din opfattelse af Frederik. Du kan have
temmelig urealistiske forventninger til ham, og dette kan føre til
skuffelse eller utilfredshed. Det er måske nærmest, som om
samvær med ham fremkalder en tristhed hos dig, eller en vag
følelse af, at intet nogensinde varer længe nok til at man kan
føle sig tryg. Eller at du kan blive nødt til at ofre noget, der er dig
kært, for forholdets skyld. Uanset hvad, fornemmer Frederik tit
hos dig en længsel eller utryghed, han ikke kan gøre noget ved.
Trods disse faktorer kan forholdet betyde betragtelig åndelig
vækst for jer begge, og hvis I skulle vælge at udføre altruistisk
arbejde sammen, kan kontakten være gavnlig.

Neptun først: Du oplever tit Mary som forvirret og desorienteret.
Dine bestræbelser på at skabe klarhed krones sjældent med
større held.
Frederiks Sol positiv Marys Pluto
Vejviser i underverdenen
Denne faktors virkning på forholdet er temmelig generel, men
ikke desto mindre vil du tit mærke, at båndet mellem dig og Mary
er stærkt og psykologisk stimulerende. Hun opmuntrer dig til at
iværksætte dybtgående forandringer og bryde med fortiden. Hun
er også i stand til at opnå dyb indsigt i din karakter, hvilket du
kan finde nyttigt - gennem lange og måske udmattende
analyseperioder.
Pluto først: I er knyttet tæt sammen i krisesituationer, og du vil tit
opleve, at din karakterstyrke er det centrum, hvorom Mary
definerer sig selv.

Neptun først: Du er omgivet af en atmosfære, som undergraver
Frederiks selvsikkerhed - prøv at anslå lidt mere positive toner.

Marys Pluto positiv Frederiks Sol
Vejviser i underverdenen
Selvom denne påvirkning ikke gør sig særlig stærkt gældende i
dagligdagen, kalder den dybden frem i jeres forhold. Du
opmuntrer Frederik til at udforske sig selv og sine bevæggrunde,
og dette fører på længere sigt til en betragtelig psykologisk
forvandling hos ham. I denne forstand har du en terapeutisk
effekt på ham, fordi du er i stand til at dykke ned under
overfladen og finde de dybereliggende årsager til problemerne.
Denne proces kan dog være udmattende for Frederik, da den
indebærer konstant analyse og forandring. Som team kan I
iværksætte og udføre reformer på et socialt eller psykologisk
plan, især i forbindelse med udskiftning af udtjente
ledelsesmetoder.

**********************************************************************************************************************************************************
FØLELSESMÆSSIGE FAKTORER: Månen repræsenterer kraftfulde instinkter for tryghed og følelsesmæssigt velvære.
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Sol først: Du er fakkelbæreren, Mary følger dig, samler
information, og fungerer som vejviser på jeres mange fælles
interesseområder. Du skaber gnisten, Mary danner
forbindelserne.

jeres evne til at kommunikere indbyrdes. Almindeligvis nærer du
stærk respekt for Frederik, og du er nysgerrig med hensyn til
hans idéer, og villig til at udbrede dem til andre. Når han tager
sig selv for højtideligt, forstår du at kvikke ham op; når han
mangler inspiration, kan dine tanker tænde den manglende
gnist. I kunne blive et godt arbejdsteam, måske med dig som
budbringer og sekretær. Jeres forhold er aktivt og særdeles
mentalt, og dette kunne betyde, at I sammen danner mange
udadvendte kontakter, gennem skrift eller anden kommunikation.

   

tænker på. Du finder hende sjov at være sammen med, og
inspirerende at kommunikere med. Sammen kan I lide at være
på farten, møde nye mennesker, rejse eller lære nyt. hun virker
opkvikkende på dig, så du ser det komiske i nogle situationer, og
i andre forstår hvad der foregår. Hun vækker din nysgerrighed
på livet, og kan være en fremragende lærer og en endnu bedre
elev. Udover at bruge hende som "informationsmine" kan du
opnå indsigt i din egen karakter ved at lytte til hendes idéer og
overvejelser. Som team kunne I fungere godt i rådgiverrolle eller
som informationssamler og lærer.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Måne i 4. hus
Du er dybt følelsesmæssigt involveret i din familie, og ekstremt
knyttet til dit hjem og din arv. Mindst én af dine forældre har en
usædvanlig dyb virkning på dig.

Måne i 3. hus
Du er stærkt følelsesmæssigt involveret i kommunikation og
nærmiljø. Søskende spiller en vigtig rolle for dit emotionelle
velbefindende.

Frederiks Måne i Marys 10. hus
Du er stærkt draget til og involveret i Marys ambitioner og mål.
Hun har brug for din støtte, og du bliver temmelig afhængig af
hendes succes; du vil opleve dybtgående humørsvingninger,
hvis der opstår problemer i hendes karriere.

Marys Måne i Frederiks 8. hus
Du stiller dybe emotionelle krav til Frederik, og tvinger ham til at
undersøge sine følelser, som under normale omstændigheder
aldrig ville nå op til overfladen. Dette forhold betyder psykologisk
vækst og forståelse for jer begge, selvom der kommer til at
opstå mange følelsesmæssige kriser. Dybtgående ændringer i
jeres emotionelle og økonomiske velbefindende fremtvinger
periodiske justeringer af jeres liv sammen.

Frederik har Månen i Tvillingerne, og dermed stærkt behov for selskabelighed, kontakt med andre, samt for tankernes og idéernes
verden. Mary har Månen i Vægten - også et Lufttegn - og har derfor stort set samme behov for at møde mennesker ude i verden.
Kommunikationen fungerer godt, og der er fælles interesse for viden, selvom Mary måske har stærkere æstetisk sans, og større
behov for at se sine idéer ført ud i livet.

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

Måne negativ Jupiter
Følelsesmæssig tøjlesløshed
Hvis der er noget du ikke kan klare, er det uretfærdighed. Du er
hyper sensitiv i spørgsmål om ret og uret, og når du er ophidset,
er det ikke let for din partner at komme igennem med sine
meninger. Tit er dine kraftigt følelsesladede overbevisninger ikke
baseret på kendsgerninger, så du må prøve at holde dig åben,
når du diskuterer dine synspunkter med din partner.

Måne positiv Uranus
Åndsfrihed
Du er en frihedselskende person, og du undgår bevidst forhold,
som kunne blive til følelsesmæssige spændetrøjer. Du søger et
følelsesmæssigt miljø, der støtter din frihedstrang, og sætter dig
i stand til at udvikle dine sociale interesser. Du elsker variation,
og har brug for en partner der deler din eventyrlyst og glæde ved
at eksperimentere.

Samspillet mellem Månen i det ene horoskop og planeterne i det andet har en dybtgående indvirkning på den type atmosfære I
skaber sammen. Dette afsnit viser hvordan og hvor du bliver følelsesmæssigt berørt af din partner, på godt og ondt. På dette område
er du allermest sårbar og mindst bevidst. Bevidst arbejde med irrationelle følelsesmæssige reaktioner er nøglen til harmoni her.

Frederiks Måne positiv Marys Merkur
Hyggesnak
Denne kontakt tyder på et varmt og stimulerende bånd imellem
jer, og er overordentlig gunstig for forholdet. I har det godt med
hinanden, og har let ved at snakke sammen - især om gamle
minder. Du føler, at Mary forstår dig, og kan hjælpe dig med at
sætte ord på, hvad du føler. I forstår virkelig at få dagligdagen til
at fungere harmonisk, og denne viden kommer til udtryk i jeres
hyggelige vaner og instinktive forståelse for hinanden. Du har en
værdifuld evne til at tune ind på, hvad hun tænker. Dette er
Registered: WWW.WOW.DK

Marys Merkur positiv Frederiks Måne
Hyggesnak
Denne ekstremt positive kontakt giver et vidunderligt varieret liv
sammen, med en god portion sjov, glæde og harmoni. Du kan
sludre om alt muligt, og føle at du i Frederik har den idéelle
lytter. Du føler dig virkelig forstået, og du fornemmer også at han
nyder at høre dig udbrede dig om dine tanker og idéer. Senere i
livet vil I kunne glæde jer over fælles minder. Følelsen af mental
og følelsesmæssig harmoni gennemtrænger en stor del af, hvad
I foretager jer, og er særlig befordrende for familieliv og
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Måne i Vægten
Bro over forskellighederne
Med Månen i Vægten er din trang til følelsesmæssig harmoni
kraftig. Du stræber aktivt efter at skabe et fredfyldt og balanceret
miljø i hjemmet. Dit humør kan svinge betragteligt - til dels fordi
du lader dig påvirke af din partners stemninger. Du giver
forholdet en atmosfære af fred og elegance, men du er også
nødt til at lære at håndtere konflikter, når det er påkrævet.

   

Måne i Tvillingerne
Indtryk alle vegne fra
Med Månen i Tvillingerne føler du dig hjemme i idéernes og
fantasiens verden. Din manglende evne til at koncentrere dig om
én ting ad gangen, og din tendens til at udbrede dine
emotionelle energier over alle, du kommer i kontakt med, kan få
din partner til at føle, at forholdet er overfladisk, eller at du ikke
er til at stole på. Du er sjov at være sammen med, men du må
lære at tage din partners følelsesliv mere alvorligt.

   !       

Samtidig viser Månen ubevidste reaktionsmønstre, som kan styrke eller sabotere harmonien. Månen viser hvilken type
atmosfære I skaber i jeres hjem. Det følelsesmæssige miljø, der kommer til udtryk gennem jeres Månetegn er af største vigtighed for
jeres forhold.
**********************************************************************************************************************************************************

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Måne først: Du er oprigtigt interesseret i Marys følelser, og kan
hjælpe hende med at sætte ord på dem. Hermed kastes der lys
og klarhed over dybtfølte spørgsmål.

Marys Måne positiv Frederiks Merkur
Hyggesnak
Denne kontakt tyder på et varmt og stimulerende bånd imellem
jer, og er overordentlig gunstig for forholdet. I har det godt med
hinanden, og har let ved at snakke sammen - især om gamle
minder. Du føler, at Frederik forstår dig, og kan hjælpe dig med
at sætte ord på, hvad du føler. I forstår virkelig at få dagligdagen
til at fungere harmonisk, og denne viden kommer til udtryk i jeres
hyggelige vaner og instinktive forståelse for hinanden. Du har en
værdifuld evne til at tune ind på, hvad han tænker. Dette er
særdeles positivt for opdragelse og uddannelse af børn.
Måne først: Når du udtrykker dine følelser og behov, får du et
hurtigt og forstående respons fra Frederik, hvilket hjælper dig til
at se tingene objektivt, og giver en følelse af lethed, når der er
allermest brug for det.

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Da I begge to er umådelig kreative
på det beskrevne område, vil dette give stor glæde og tilfredsstillelse. Dette er en fælles aktivitet, hvor I begge to er dygtige, og som
giver jer stor gensidig lykke. Dette vil primært vise sig, sådan som I udtrykker jeres følelser - hvilket I konstant gør gennem jeres
stemmeføring. I står begge over for den udfordring at finde balancen mellem kold rationalitet og emotionel irrationalitet.

Frederiks Måne negativ Marys Saturn
Følelsesmæssige byrder
Lige fra starten er der en modvilje mod at binde sig eller
engagere sig. Du fornemmer, at dette forhold indebærer
forpligtelser, du ikke er sikker på, du har lyst til. Man kunne
måske tale om et "karmisk" bånd - der er i hvert fald ingen tvivl
om, at samliv med Mary er en læreproces, der volder dig
betragtelige følelsesmæssige vanskeligheder. hun er ikke i stand
til at forholde sig til dig, når du udtrykker dine følelser - det
vækker hendes latente frygt og hæmninger. Derpå reagerer hun
ved at begrænse dine følelsesudtryk, og antage en forældrerolle,
der kan være direkte indespærrende for dig. Mary ønsker, at du
skal blive voksen, men det gør ondt - og måske ville hun selv
have godt af at lære at blive mere afhængig og barnlig. Når
båndet er knyttet i dette forhold, vil det som regel vare ved, og
på længere sigt kan dette betyde meget for din udvikling, hvis du
trænger til større modenhed. Sammen er I tilbøjelige til at
anlægge en pessimistisk holdning til fremtiden, hvilket betyder
stærk tilknytning til materielle ting.

Marys Saturn negativ Frederiks Måne
Følelsesmæssige byrder
Denne kontakt er ganske givet vanskelig på det emotionelle plan
- især for Frederik. Han føler sig begrænset og kritiseret af dig ...
nærmest trængt op i en krog af de stive strukturer du skaber, og
som hæmmer hans vækst. Måske er det fordi du føler, at barnet
i ham har brug for at blive voksen, og at han kun vil kunne opnå
modenhed gennem disciplin. I virkeligheden bliver din egen
utryghed vækket af hans følelsesmæssige spontanitet, og den
forældrerolle du anlægger, bliver en måde at undgå følelser på,
hvorved den blot tjener til at fastholde umodenhed og
afhængighed. Der kan sagtens være et stærkt bånd imellem jer,
en fornemmelse af at I kender og tilhører hinanden, men du er
nødt til at tage udfordringen op - lære sensitivitet og sårbarhed
af Frederik - hvis du vil undgå at hæmme væksten i forholdet.

Frederiks Saturn negativ Marys Måne
Følelsesmæssige byrder
Denne kontakt er ganske givet vanskelig på det emotionelle plan
- især for Mary. Hun føler sig begrænset og kritiseret af dig ...
nærmest trængt op i en krog af de stive strukturer du skaber, og
som hæmmer hendes vækst. Måske er det fordi du føler, at
barnet i hende har brug for at blive voksen, og at hun kun vil
kunne opnå modenhed gennem disciplin. I virkeligheden bliver
din egen utryghed vækket af hendes følelsesmæssige
spontanitet, og den forældrerolle du anlægger, bliver en måde at
undgå følelser på, hvorved den blot tjener til at fastholde
umodenhed og afhængighed. Der kan sagtens være et stærkt

Marys Måne negativ Frederiks Saturn
Følelsesmæssige byrder
Lige fra starten er der en modvilje mod at binde sig eller
engagere sig. Du fornemmer, at dette forhold indebærer
forpligtelser, du ikke er sikker på, du har lyst til. Man kunne
måske tale om et "karmisk" bånd - der er i hvert fald ingen tvivl
om, at samliv med Frederik er en læreproces, der volder dig
betragtelige følelsesmæssige vanskeligheder. han er ikke i stand
til at forholde sig til dig, når du udtrykker dine følelser - det
vækker hans latente frygt og hæmninger. Derpå reagerer han
ved at begrænse dine følelsesudtryk, og antage en forældrerolle,
der kan være direkte indespærrende for dig. Frederik ønsker, at
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Saturn først: Når du er negativ, virker det dybt deprimerende på
Frederik. Han kan simpelthen ikke klare det.
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Frederiks Merkur positiv Marys Måne
Hyggesnak
Denne ekstremt positive kontakt giver et vidunderligt varieret liv
sammen, med en god portion sjov, glæde og harmoni. Du kan
sludre om alt muligt, og føle at du i Mary har den idéelle lytter.
Du føler dig virkelig forstået, og du fornemmer også at hun nyder
at høre dig udbrede dig om dine tanker og idéer. Senere i livet vil
I kunne glæde jer over fælles minder. Følelsen af mental og
følelsesmæssig harmoni gennemtrænger en stor del af, hvad I
foretager jer, og er særlig befordrende for familieliv og
børneopdragelse. I skaber et godt miljø for børns sunde
opvækst, både intellektuelt og følelsesmæssigt. I vil være
grundlæggende enige om de fleste hverdagsanliggender.

Måne først: Du er oprigtigt interesseret i Frederiks følelser, og
kan hjælpe ham med at sætte ord på dem. Hermed kastes der
lys og klarhed over dybtfølte spørgsmål.

   

Måne først: Når du udtrykker dine følelser og behov, får du et
hurtigt og forstående respons fra Mary, hvilket hjælper dig til at
se tingene objektivt, og giver en følelse af lethed, når der er
allermest brug for det.

børneopdragelse. I skaber et godt miljø for børns sunde
opvækst, både intellektuelt og følelsesmæssigt. I vil være
grundlæggende enige om de fleste hverdagsanliggender.

   

særdeles positivt for opdragelse og uddannelse af børn.

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Frederiks Måne negativ Marys Neptun
Følelsesmæssige tåger
Denne kontakt er ikke specielt vigtig for forholdet, men den er
ekstremt stimulerende for fantasierne. Dette kan være
interessant på et kreativt plan, men desværre er Mary også
tilbøjelig til at stimulere din latente tendens til at være urealistisk
eller stemningssvingende. Hendes medfølende talent vil måske
blot opmuntre dig til at svælge i negative martyrfølelser eller
selvmedlidenhed. At du har hendes følelsesmæssige støtte,
betyder ikke at dine følelser af den art er berettigede. Du kan
også have svært ved at holde hende fast på spørgsmål, der
påvirker dine følelser og din tryghed - sandheden er, at du
vækker en vis usikkerhed og forvirring hos Mary, og at hun
derfor har svært ved at udtrykke sine følelser og behov i
forholdet.

Marys Neptun negativ Frederiks Måne
Følelsesmæssige tåger
Selvom denne kontakt ikke er specielt stærk, vil den alligevel
påvirke jeres følelsesliv. Det er som om forholdet til Frederik
kræver en form for offer fra dig, og forholdet er præget af en vis
sorg eller tristhed. Disse følelser bliver vækket i dig, når du er
sammen med ham, men det er svært at sætte fingeren på
årsagen, eller finde ud af hvad der skal til for at slippe ud af
tågerne. Disse følelser forværres af alkohol eller stoffer, og med
tiden vil I måske konstatere, at det er klogt at leve et renere liv
sammen, og dermed opnå følelsesmæssig klarhed. Forholdets
energier kunne komme hensigtsmæssigt til udtryk gennem
arbejde sammen for at hjælpe dårligere stillede, eller fælles
interesser af åndelig eller kreativ art.

Måne først: Du vil måske opleve at Mary er god til at lytte, men
når du forsøger at drøfte dine følelsesmæssige problemer, bliver
du blot mere forvirret af det.

Måne først: Du er tilbøjelig til at misfortolke, hvad du oplever
som Frederiks følelsesmæssige krav, og bilde dig ind at du på
en eller anden måde er ansvarlig. Prøv at passe på dine
følelsesmæssige grænser.

Frederiks Måne positiv Marys Pluto
Følelsesmæssig forårsrengøring
Denne faktor er ikke specielt betydningsfuld for jeres forhold;
men i krise- og forvandlingstider vil du opleve, at Mary giver dig
stor støtte på et dybt følelsesmæssigt plan, især når du ønsker
at iværksætte forandringer og bryde båndene til fortiden. Denne
påvirkning fører til psykologisk vækst og modenhed, især når det
gælder om at udrense underbevidsthedens dæmoner. Det er
dog ikke en kontakt, der kan betegnes som behagelig, for hun
nærmest borer i dig, og spiller en aktiv rolle ved at tvinge dig til
at mane gamle spøgelser i jorden. Dette kan være noget
foruroligende, ikke kun følelsesmæssigt, men også i
familieanliggender, eftersom hun støtter din latente tilbøjelighed
til at rykke dig selv op med rode, og plante dig i nye omgivelser.

Marys Pluto positiv Frederiks Måne
Følelsesmæssig forårsrengøring
Denne påvirkning er ret så kraftig på det følelsesmæssige og
psykologiske plan, og fører til en frigørelse fra fortiden og
rekonstruktion af fundamenterne. Ved at vælge at leve sammen
med dig kommer Frederik under din fortryllelse, og bruger dig
som katalysator for længe tiltrængte og dybtgående
forandringer. Dette kan medføre en vis rodløshed, eftersom
vækst for ham tit indebærer løsrivelse fra tidligere relationers og
familieforholds velkendte ankre. Du opmuntrer Frederik til indre
selvransagelse, og er selv parat til at bryde dine egne bånd, hvis
det er nødvendigt for at befri ham for sin gamle negativitet.
Sammen kan I desuden arbejde for reformer i den ydre verden især i sociale og miljømæssige anliggender.

DIN SJÆLEPARTNER
DESCENDANTENS TEGN: Hvilke typer forhold du har tendens til, ses af Øst/Vest-aksen i dit horoskop Ascendant/Descendant-aksen - og i særdeleshed tegnet på Descendanten (- 7. husspids). En person kan være tiltrukket af mange
forskellige typer partnere, men horoskopet vil tit vise en specifik skæbne, hvad angår langvarige parforhold. Det varige parforhold vil
være en blanding af kærlighed og skæbne - hvis vi skal tilbringe mange år sammen, vil der optræde såvel kamp og vækst som lykke.
Denne skæbne fremgår af horoskopets 7. hus, som viser personlighedstræk, vi er tilbøjelige til at fornægte hos os selv, og er bestemt
til at søge hos andre.
Descendant i Krebsen
Descendant i Stenbukken
Én at dele et hjem med
Søgen efter myndighed
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Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. I kæmper begge to med en
gensidig påvirkning, som udsætter jer for betragtelig stress og anspændthed. Dette område vil være genstand for konflikt og
uenighed, men samtidig vil jeres genvordigheder knytte jer sammen, og i sidste ende føre til en transformation af den pågældende
adfærd. Dette vil være mest fremtrædende i jeres håndtering af følelsesmæssige udfordringer - hvordan I overvinder tendensen til at
trække jer tilbage i forsvarsposition, når det i virkeligheden er åbenhed I har brug for.

   

Saturn først: Når du er negativ, virker det dybt deprimerende på
Mary. Hun kan simpelthen ikke klare det.

du skal blive voksen, men det gør ondt - og måske ville han selv
have godt af at lære at blive mere afhængig og barnlig. Når
båndet er knyttet i dette forhold, vil det som regel vare ved, og
på længere sigt kan dette betyde meget for din udvikling, hvis du
trænger til større modenhed. Sammen er I tilbøjelige til at
anlægge en pessimistisk holdning til fremtiden, hvilket betyder
stærk tilknytning til materielle ting.

   

bånd imellem jer, en fornemmelse af at I kender og tilhører
hinanden, men du er nødt til at tage udfordringen op - lære
sensitivitet og sårbarhed af Mary - hvis du vil undgå at hæmme
væksten i forholdet.

På grund af frustration over dit noget hæmmede og formelle
væsen, vil din partner stille mange følelsesmæssige krav. Jo
mere du bløder op og stoler på dine følelser, jo mere emotionelt
stabil vil partneren føle sig. Jo færre byrder du påtager dig, jo
mere tid vil du være i stand til at vie din partner, som følgelig vil
blive mindre afhængig. Det er vigtigt for dig, at en potentiel
partner er i stand til at udtrykke følelser på et dybt plan - også
selvom du ikke selv kan - og er i stand til såvel at skabe en tryg
atmosfære, som at tage ansvar for hjem og familie.
Frederiks Ascendant i Marys 7. hus
Mary tilstræber at tilpasse sig dit valg af livsstil for at sikre et
harmonisk forhold. Hun udvikler større hensynsfuldhed og
villighed til at indgå kompromis, for at leve op til dine
forventninger til forholdet.

Modsat dit noget følelsesladede og krævende væsen, vil din
partner virke mere kølig og kontrolleret, og nægter måske at
lade sig påvirke af dine stemningssvingninger. Gennem denne
person kan du lære at tage større ansvar for dit liv, og passe på
dig selv, i situationer, hvor du ellers er mere tilbøjelig til at være
afhængig og klæbende. Din sårbarhed fremkalder hos din
partner en tendens til at være stærk og behersket, og hvis du
selv lærer disse egenskaber, kan du måske lette noget af
trykket. Vigtige spørgsmål i forholdet handler om afhængighed
og ansvarlighed; og herigennem kan du blive bedre til at klare
dig selv.
Marys Ascendant i Frederiks 6. hus
Din livsstil lærer Frederik at organisere sit liv, og integrere sig
selv i samfundet. Han er for sin del taknemmelig over for dig, og
viser dette ved at tage sin del af dagens dont.

Med Descendanten i Krebsen søger Frederik en partner, der kan give en tryg base, et hyggeligt familieliv og følelsesmæssig støtte.
Han har brug for en kærlig person at komme hjem til. Mary, som har Descendanten i Stenbukken, søger en partner som kan være et
godt eksempel for hende, og hjælpe med at opnå større modenhed og selvtilstrækkelighed. Dette er noget Frederik er særdeles god
til, hvorfor de komplementerer hinanden godt.

Dette afsnit viser indflydelsen af forskellige planeter i dit eget horoskop på Ascendant/Descendant aksen - afgørende faktorer i
udviklingen af et parforhold. Disse aspekter fra planeter til din Ascendant fremkalder en bestemt indstilling og adfærd i forhold til alle,
du kommer i kontakt med.
Saturn negativ Ascendant
Uranus negativ Ascendant
Byrder i parforhold
Overraskende valg
Du oplever livet som en hård skole, og forventer ikke at andre
Du har tendens til at leve dit liv i samfundets yderkant, og gøre
yder deres bedste. Det kan forhindre dig i at hengive dig helt i et tingene på din egen måde - ikke den måde samfundet forventer.
forhold. Når du vælger en partner, er det sikkerhed der motiverer Når du vælger en partner, er det på tværs, og du er meget
dig, og kærlighed kommer tit på anden pladsen. Du føler ofte at
tiltrukket af fremmede eller outsider-typer. Du keder dig i
et forhold er et åg, fremfor en sikker havn som tilbyder hvile.
traditionelle forhold og ønsker et liv med rejser og spænding. Du
er urimelig selvstændig, og giver indtrykket af, at du kunne gå
Pluto positiv Ascendant
At overvinde sammen
din vej hvert øjeblik det skal være.
Dit liv har været præget af en del forvandling, som har fremkaldt
en evne i dig til at håndtere kriser, og en interesse i at relatere til
andre på et dybt plan. Du tiltrækkes af en partner med hvem du
kan nyde et intenst forhold, både følelsesmæssigt og erotisk. Du
foragter overfladiskhed, og borer dybt for at kende alle sider af
din elskede.

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

Frederiks Ascendant negativ Marys Måne
Skiftende livsstil
Denne kontakt viser en overordentlig stærk følelsesmæssig
forbundethed mellem jer, men giver samtidig betragtelig
ustabilitet på grund af Marys kringlede følelsesliv. Eftersom hun
investerer hele sin følelsesmæssige tryghed i forholdet, vil hun
føle sig utryg, hver gang du ændrer den retning du har fastlagt
for jer begge. Du kan opleve hende som omklamrende og lidt for
følelsesladet, og sådan vil det være, indtil det lykkes hun at gøre
Registered: WWW.WOW.DK

Marys Måne negativ Frederiks Ascendant
Skiftende livsstil
Det følelsesmæssige bånd imellem jer er stærkt, omend du har
en vis tendens til at blive afhængig af Frederik. Du er tit
støttende, men er samtidig tilbøjelig til instinktivt at reagere
negativt, når han udtrykker ønske om forandringer i sin livsstil.
På grund af dit behov for sikkerhed og tryghed går det ud over
dit humør, når Frederik ændrer kurs. Set fra din partners
synspunkt opfører du dig irrationelt - når alt kommer til alt, har du
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Du er blød og følsom, med stærk trang til at skabe en tryg rede
til dig selv og din familie, men alligevel tiltrækkes du af en
reserveret og ambitiøs type, som gerne bruger en stor del af sin
tid på arbejde.Denne person er stabil og sanselig, og har en fin
evne til at påskønne de gode ting i livet. Gennem denne person
kan du lære vigtigheden af at være tilfreds med, hvad du har.

   

Du vil tiltrække en partner, der er umådelig følelsesladet,
tryghedssøgende, og tiltrukket af din ansvarlige og
hårdtarbejdende natur.Denne person er alsidig og god til at
kommunikere, og har mange mentale interesser. Gennem dette
forhold kommer du i kontakt med mange mennesker, og du vil
udvikle en lang række mentale færdigheder.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Uranus først: Radikale og uforudsete forandringer i Marys liv
betyder tit, at du pludselig bliver nødt til at ændre kurs, når du
mindst venter det.

Marys Uranus negativ Frederiks Ascendant
Kortslutning
Jeres forhold vil aldrig stå stille ret længe ad gangen. Hvis det
gør, skal du nok sørge for at sætte en tændstik til for at give
spænding. Det betyder, at jeres samliv er præget af en vis
ustabilitet. Medmindre denne kommer under kontrol, kan der
opstå adskillelser af kortere eller længere varighed. Din trang til
forandring kommer til udtryk på særdeles provokerende vis.
Under følelsesmæssigt pres er du gerne kold og meget fjern.
Intimiteten forsvinder med et brag, og du virker som om du sad
en million kilometer væk. I sådanne situationer er dit budskab, at
det permanente ikke er til at regne med, ingen ejer nogen
anden, og du kan klare dig udmærket uden et parforhold. Pas
på, at dette ikke bliver til en selvopfyldende profeti.
Uranus først: Drastiske forandringer, du iværksætter på din jagt
efter fornyelse eller vækst, vil radikalt påvirke den kurs Frederik
vælger, og forstyrre ham i sit dagligliv.

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

Descendanthersker i 4. hus
I familiens skød
Hjem og familieliv har høj prioritet for din partner, og du vil
opdage, at dette kræver mange af dine følelsesmæssige
ressourcer, og fører til stor udvikling for dig. Du har mulighed for
at møde potentielle partnere gennem familieforbindelser. Der
kan ligefrem være lidt "arrangeret" atmosfære omkring dit
ægteskab, fordi du er nødt til at tage din familiearv med i
betragtning.

Descendanthersker i 10. hus
Partner og chef
Din partner er en familieorienteret person, der sandsynligvis
også er særdeles optaget af karriere og personlig fremgang.
Præstationstrangen er konstant, og status er vigtig. Din status
kan blive øget gennem forholdet, og du kan vente støtte fra din
partner. Du vil sandsynligvis møde din partner i professionelle
sammenhænge, eller i en konkurrencesituation.

Frederiks
M i Marys X1
Du er stærkt draget til og involveret i Marys ambitioner og mål.
Hun har brug for din støtte, og du bliver temmelig afhængig af
hendes succes; du vil opleve dybtgående humørsvingninger,
hvis der opstår problemer i hendes karriere.

Marys
S i Frederiks X0
Din indflydelse gør Frederik mere bevidst om ansvar og
forpligtelser i forbindelse med familien, måske fordi du fokuserer
på hans svagheder og mangler på dette område. Du kan se
nødvendigheden af mere disciplin og organisation i
familieanliggender, hvor han måske selv ville foretrække at være
mere afslappet. Du tvinges modstræbende til at antage en mere
autoritær rolle - en rolle, der virker tyngende på atmosfæren for
alle involverede. Ikke desto mindre kan han på længere sigt lære
meget af dig, hvad angår vigtigheden af følelsesmæssig
ansvarlighed, og selvom du kan være streng, kan dette betyde
en modningsproces, Frederik har brug for.

Descendanthersker positiv Sol
En partner at beundre
Du vil føle, at din partner kan komplementere dig som individ, og
kan trygt regne med støtte og loyalitet. Du forventer måske at
blive set op til og beundret af din partner. Ved at være sammen
med denne person oplever du en stærkere fornemmelse af din
egen identitet, og dette vil igen give dig en kraftig følelse af
personlig tilfredsstillelse - især gennem at få børn, eller via en
hvilken som helst kreative aktiviteter sammen. I de fleste tilfælde
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Frederiks Ascendant negativ Marys Uranus
Kortslutning
Selvom denne kontakt ikke er specielt vigtig for jeres forhold,
bringer den et kraftigt element af uforudsigelighed ind i jeres liv.
Din måde at være på, virker noget provokerende på Mary, og
forårsager en uforklarlig ustabil atmosfære, som kan gøre det
svært for forholdet at komme på ret køl. Med hensyn til kulturelle
normer eller livssyn er der radikale forskelle imellem jer. Hun
føler trang til at modsige den vej du følger, og tirre de
mennesker du kan lide at være sammen med. Spændinger fører
til et "on/off"-forhold præget af hyppige adskillelser. At være
sammen med Mary betyder konstante forandringer.

Ascendant først: Aktion fra din partners side fører til reaktion fra
din. Du foretrækker status quo, og derfor bliver du nervøs. Hvis
du kan lære at acceptere forandring uden angst, vil det være
godt for harmonien i forholdet.

   

Ascendant først: Det er vigtigt, at du er bestemt, når du
iværksætter større forandringer i din livsstil - Mary har som regel
brug for tid til at vænne sig til dem.

det jo bedst, når han er tilfreds med sit liv. Og når først
forandringerne er sket, har du let ved at tilpasse dig.

   

sig fri af sin afhængighed. Modsat bør du tilstræbe en rimelig
distance over for hendes følelsesmæssige utryghed, og bør
vente til en vis stabilitet opstår af sig selv, i stedet for at ændre
kurs af hensyn til hendes frygt.

Descendanthersker negativ Neptun
Skuffelse som tilbagevendende problem
Din partner vil tit virke forvirret og drømmende, og undertiden en
smule trist. Du bør dog huske på, at følelser af tristhed og
desperation hos din partner er projektioner af eksistentielle
problemer, som også er en væsentlig del af dit eget væsen.
Selvom det tilsyneladende er svært for dig at tilfredsstille din
partner følelsesmæssigt, vil dette fremkalde en accepterende og
omsorgsfuld side af din natur, som bidrager til din udvikling som
menneske.
Descendanthersker positiv Pluto
En partner, der forvandler dig
Din partner vil sandsynligvis rumme dybe og intense sider, og
være i besiddelse af betragtelig psykologisk indsigt. Du
tiltrækkes af en person, som er parat til at gennemgå en
personlig forvandling gennem intense følelsesmæssige og
erotiske oplevelser. Samvær med din partner er gavnlig for din
egen stærke drift mod at befri dig selv for overfladiskhed, og nå
ind til dit væsens kerne.

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

Jupiter i 7. hus
Partneren som lærer
Generelt vil du opleve at lykken er med dig i parforhold. Du
tiltrækkes af en partner som er begavet og vis - en person som
forstår at klare sig i verden. Via parforhold kan du rejse og
udvide dine horisonter, og du vil ganske sikkert også vælge en
partner fra udlandet. Du vil hos din partner fremkalde en
tilbøjelighed til at filosofere og intellektualiserer, delvis på grund
af din sult efter viden. Der kan opstå problemer i forbindelse med
principielle diskussioner og omkring hvad der er rigtigt og forkert,
men generelt vil dit parforhold være karakteriseret af tolerance
og forståelse.
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Sol i 7. hus
Nogen at se op til
Parforhold er en meget vigtig del af dit liv, og du definerer dig i
forhold til din evne til at relatere godt. Det vigtigste kriterium i
valg af partner er din evne til at respektere og beundre den
pågældende person. Da du er villig til at skabe din identitet
gennem denne person, er respekt afgørende. De vælger derfor
en som er fremtrædende på en eller anden måde - en
tillidsvækkende person med karisma som gør sin indflydelse
gældende i samfundet. Du har tendens til at miste din identitet til
partneren, så pas på når du finder dig selv, at du ikke mister din
partner.
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Descendanthersker negativ Neptun
Skuffelse som tilbagevendende problem
Din partner vil tit virke forvirret og drømmende, og undertiden en
smule trist. Du bør dog huske på, at følelser af tristhed og
desperation hos din partner er projektioner af eksistentielle
problemer, som også er en væsentlig del af dit eget væsen.
Selvom det tilsyneladende er svært for dig at tilfredsstille din
partner følelsesmæssigt, vil dette fremkalde en accepterende og
omsorgsfuld side af din natur, som bidrager til din udvikling som
menneske.

   

vil din partner bøje sig for dig, uden at miste nogen personlig
værdighed.
Descendanthersker positiv Venus
En romantisk partner
Du prøver at holde på romantikken i dit parforhold, og tiltrækkes
af en partner med smag og stil, med hvem du kan dele mange
sanselige og kulturelle glæder. Der foreligger et grundlæggende
potentiale for lykke, både materielt, og hvad romantiske glæder
angår.
Descendanthersker negativ Jupiter
Overdrevne meninger som tilbagevendende problem
Du tiltrækkes af en vís, men noget fordomsfuld partner, som kan
udvide dine intellektuelle horisonter. Desværre vil der optræde
hyppig uenighed om principspørgsmål, og diskussioner om ret
og uret. Du føler dig tit uretfærdigt behandlet, og kæmper for
dine rettighed. Et parforhold hjælper dig til at definere dine
meninger og åndelige værdier, men I er begge to nødt til at
respektere hinandens trosfrihed.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

KÆRLIGHED & SEXUALITET
**********************************************************************************************************************************************************
ROMANTISKE BEHOV: Uanset hvilken type parforhold du i det lange løb vælger at satse på, har du visse værdinormer,
som afspejler din personlige smag og tilbøjeligheder, når du vælger hvis selskab du har lyst til at nyde. Hvis din partner
ikke tilfredsstiller alle dine sociale behov, vil du søge tilfredsstillelse i venskaber og andre forbindelser. Disse sociale og
romantiske behov fremgår af Venus i dit horoskop. Venus viser ikke blot hvilke egenskaber hos andre, du sætter pris på,
den vil også vise kvindelig selvagtelse i en kvindes horoskop, og den type kvinde en mand tiltrækkes af, i en mands horoskop. Hos
begge køn viser Venus' placering specifikke typer oplevelser i kærlighed - og hvad du kan gøre ved dem.
**********************************************************************************************************************************************************
Venus i Tyren
Beskyt dine værdier
Du er en sensuel person med stærk trang til nærhed og hygge i
personlige relationer. Du udtrykker dine følelser fysisk, og er i
stand til at højne livskvaliteten i et parforhold - måske fordi du er
så god til at påskønne og nyde nuet. Du er glad for materielle
ting, og konkrete følelsestilkendegivelser samt en god økonomi
er bestemt ikke noget der trækker ned, når du vurderer din
elskedes kvaliteter. Du søger tryghed og stabilitet.
Mand: Du tiltrækkes af den klassiske, feminine kvindetype - én
der har det godt med sig selv, og er i kontakt med sin krop og
med selve naturen.

Venus i Fiskene
Kærlighed på et højere plan.
Du er super sensitiv i romantiske anliggender. Du er noget af en
drømmer, og forestiller dig ofte egenskaber hos din partner, som
er ganske urealistiske, hvorefter du føler dig noget skuffet. Men
du er særdeles givende - tit er du villig til at ofre dig for din
elskede. Du kan holde liv i en romance, selv når der ikke er ret
meget konkret at gå ud fra. Du bringer kærlighed til mennesker,
som måske ikke er i stand til at finde den andre steder. Hvis du
frembød lidt større dømmekraft i dit valg af partner, ville du
opleve større tilfredsstillelse i kærlighed.

Venus i 4. hus
Hjemlig harmoni
Dine følelser for din familie er særdeles varme, og du er meget
tæt knyttet til dit hjem.Du udtrykker dig varmt, naturligt og
sensuelt, og opnår tit materielle goder via forhold. Din holdning
til parforhold udspringer af kærlighedsbåndet mellem dine
forældre, og dettes natur. Gunstige barndomspåvirkninger får
dig til at bevare gamle bånd, og stræbe efter at skabe en
harmonisk atmosfære i hjemmet. Du kan lide at omgive dig med
smukke ting i dit hjem. Romantikken blomstrer gennem dine
familieforbindelser.

Venus i 8. hus
Kamp for intimitet
For dig er kærlighed og romantik dramaer, der udspilles på en
følelsesmæssig slagmark.Dine følelser virker ugengældte på
dette område - du føler en længsel og trang til at sætte dig ud
over dagligdagens forpligtelser, og det monotone arbejde der
kræves. Du investerer umådelige energimængder i parforhold,
men du er tilbøjelig til at lade dig nærmest lamme af frygten for
at miste. Dette kan gøre dig angst, jaloux eller utryg, og det kan
ske, at du sætter dig selv i ydmygende situationer som følge
heraf. I løbet af dit liv vil du gennemleve en forvandling, i hvilken
du lærer hvor meget kærlighed du skal give, i stedet for at være
bekymret over al den kærlighed du ikke modtager.

Frederiks Venus i Marys 10. hus
Dine værdier, din økonomiske sans og din sociale stil kan spille
en vigtig rolle for Marys professionelle succes. Det vil være til

Marys Venus i Frederiks 2. hus
Du kan lære Frederik at påskønne de materielle goder i sit liv, og
du kan sætte ham i stand til at nyde din fysiske charme og
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Merkur i 7. hus
Tankernes stævnemøde
Det vigtigste kriterie for dig, når du vælger partner, er evnen til at
kommunikere ordentligt. Du leder efter et menneske du kan stille
ind på mentalt, diskutere forskellige emner med, og generelt
have det spændende med. Du tiltrækkes af unge eller
ungdommelige elveragtige, skælmske typer med humor. Du har
en tendens til at fremkalde overfladiskhed hos din partner på
grund af et ubevidst ønske om at undgå dybtgående emner.
Partnerskab bringer ofte et specielt dilemma hvor man skal
vælge mellem to mennesker. Ægteskab for dig er en gensidig
læreproces og et tanke-stævnemøde.
Nordlige Måneknude i 7. hus
Den ægteskabelige vej
At lære hvordan man relaterer succesrigt i et ægteskab er uden
tvivl en vigtig udviklingsvej for dig. Det kan være svært for dig at
afgøre hvor meget vægt du skal lægge på personlig udvikling,
og hvor pligttro du skal være i parforholdet. Du vil opdage specielt sidst i trediverne - at det at klare alting selv og gå sine
egne veje er en blindgyde, og at den største lykke og
tilfredsstillelse kommer fra at involvere sig med andre. Det er i
overensstemmelse med din skæbne som individ, at du vil møde
en person som vil guide dig ind i din fremtid.

   

Pluto i 7. hus
Møde med skyggen
Parforhold er fyldt med passion og intensitet. Du tillader dig selv
at blive fuldstændig opslugt af din partner og magtkampe kan
opstå. Du har tendens til at fornægte din egen personlige magt
og skyggesider, og kaste dem over på partneren, hvorefter du
oplever partneren som dominerende og manipulerende. Og hvis
du går til yderligheder, vil du opleve, eller selv fremkalde
psykose eller grusom opførsel hos partneren. Hvis du kan
integrere din egen skygge og din egen magt, og du kan
acceptere de mørke sider af din egen natur, vil du kunne løfte en
stor byrde fra din partners skulder. Efterhånden som du bliver
moden vil du udvikle stor psykologisk indsigt gennem dit
parforhold, og vil være i stand til at støtte din partner på en dyb
og skjult måde.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Din kapacitet for at give og modtage kærlighed, samt din følelse af selvværd, påvirkes af kontakter fra Venus til andre planeter i dit
horoskop. Disse aspekter afspejler de mange nuancer i romantisk smag, og viser hvilken specifik kombination af påvirkninger, der er
med til at danne dine personlige skøn. Følgende afsnit viser, hvilke egenskaber en person skal have for at virke romantisk
tiltrækkende på dig, og hvordan dine egne personlige værdier påvirker dit kærlighedsliv.

Venus positiv Sol
Charme og udstråling
Du udtrykker dig på en måde, der er blid og elegant, og du har
en fintudviklet sans for æstetiske værdier og sociale
færdigheder. Kærligheden betyder uendelig meget for dig, og du
sætter hele din værdighed ind i dine kærlighedsforhold. Du er
charmerende, men noget flirtende, eftersom kærlighed for dig er
et middel til at opnå opmærksomhed og anerkendelse. Du har
brug for en partner, du kan respektere og beundre, og til
gengæld forventer du stor hengivenhed og beundring. Dit behov
for opmærksomhed kan være en svaghed, hvis du bliver for
flirtende, eller hengiver dig til romantiske eller narcissistiske
småaffærer.
Venus negativ Jupiter
Overmæt af kærlighed
Dit væsen er stærkt romantisk, og selvom du er amourøst
anlagt, er din højeste prioritet i et parforhold en kultiveret og
intelligent partner, sammen med hvem du kan lære om livet, og
udvide dine horisonter. Du kan blive involveret med en person
fra et fremmed land eller en anden kultur, måske fordi du søger
kulturelle udfordringer. Din moralske dømmekraft kan være
noget problematisk - hvilket kan udtrykke sig som sidespring fra
din side, eller måske gennem uklogt Partnervalg. Du føler dig
uretfærdigt behandlet i kærlighed, men dette kan skyldes
urealistiske forventninger, eller blot selvoptagethed.

Venus negativ Jupiter
Overmæt af kærlighed
Dit væsen er stærkt romantisk, og selvom du er amourøst
anlagt, er din højeste prioritet i et parforhold en kultiveret og
intelligent partner, sammen med hvem du kan lære om livet, og
udvide dine horisonter. Du kan blive involveret med en person
fra et fremmed land eller en anden kultur, måske fordi du søger
kulturelle udfordringer. Din moralske dømmekraft kan være
noget problematisk - hvilket kan udtrykke sig som sidespring fra
din side, eller måske gennem uklogt Partnervalg. Du føler dig
uretfærdigt behandlet i kærlighed, men dette kan skyldes
urealistiske forventninger, eller blot selvoptagethed.

Bemærk, at i dette tilfælde har både Frederik og Mary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed,
og øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Da dette fælles aspekt er vanskeligt at håndtere for jer begge, vil I begge to
frembyde den beskrevne adfærd, hvilket gør det svært at se, hvem der er ansvarlig for hvad. Uhensigtsmæssig adfærd har tendens
til at fortsætte, medmindre I begge to ser jeres fejltrin i øjnene. Der vil ikke desto mindre være ske mange spændende ting og stor
vækst på dette område. Dette vil vise sig som en fælles glæde ved rejser og kulturelle oplevelser - og en optagethed af livets glæder.
Stimulerende diskussioner om vigtige spørgsmål giver krydderi på jeres liv sammen.

Venus positiv Uranus
Kærlighedseksperimenter
Du er ikke synderligt interesseret i konventionelle forhold - du
ønsker spænding og stimulation ... hver dag. Dette kan føre dig
til forbindelser med mennesker fra fremmede lande eller kulturer
- forhold, der er anderledes og provokerende. For dig fører
kærlighed til bevidsthedsændringer og fornyelse - og det er
vigtigt at din partner ligeledes er interesseret i sin egen
personlige vækst. På dette niveau er kærligheden mere en
intellektuel end en følelsesmæssig oplevelse - og du kan være
noget fjern og kølig. Langvarige parforhold vil kede dig,
medmindre du også har et aktivt netværk af venner.
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Venus negativ Pluto
Romantiske jordrystelser
Kærlighed er et spørgsmål om liv og død for dig, og når du giver
dit hjerte, er du ængsteligt bevidst om den risiko du løber. Frygt
for at miste det, du har kæmpet så hårdt for, gør dig
manipulerende. Du er udmærket bevidst om din egen erotiske
kraft, og du binder din partner til dig. Du tilstræber at skjule den
indre jalousi, der plager dig, selvom det ville være meget bedre
at spille med åbne kort. Du har en selvdestruktiv tilbøjelighed til
at blive iskold og amputere dine følelser, når du (tit fejlagtigt)
føler at din partners kærlighed er i aftagende. Dette overbeviser
din partner godt og grundigt om, at du ikke længere føler noget
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Med Venus i Tyren er Frederik en sensuel og fysisk person, der har kraftigt behov for et stabilt forhold, og som sætter pris på en
økonomi, der gør det muligt at nyde de glæder livet byder på. Mary, der har Venus i Fiskene, er drømmende og sanselig, og fyldt
med længsel efter den perfekte kærlighed. Det er sjældent, at hun føler sig rigtig tilfredsstillet, men hun påskønner Frederiks
stabilitet. De komplementerer hinanden godt, idet Mary leverer fantasi, og Frederik jordbunden næring for følelserne.

   !       

kærlighed. Gennem dig, og hvad du bringer til forholdet, lærer
han at værdsætte sig selv. Han vil opnå betragtelige
økonomiske fordele gennem sit forhold til dig, men du kan også
være et dyrt bekendtskab.

   

gensidig fordel, hvis du investerer i hende, og når der indtræffer
succes, kan du vente stor tilfredsstillelse gennem din øgede
status.

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

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

Frederiks Merkur negativ Marys Venus
Hoved mod hjerte
Dette er en vigtig kontakt, der giver mange fælles
interesseområder, især socialt. Børn og familieliv kan give jer
glade stunder, men jeres grundlæggende behov går til en vis
grad på tværs af hinanden. Mary nærer et stort behov for
værdsættelse og sympati fra dig, men hun kan tit tider føle, at du
reagerer for pjattet eller henkastet på hendes oprigtige behov for
at høre udtryk for kærlighed. Du kan komme langt med smiger.
Mary er særlig følsom over for skænderier, og føler tit at du
forstyrrer harmonien i en given situation med forstyrrende
konversation. Ikke desto mindre har I så meget tilfælles her, at
de positive faktorer opvejer de negative.

Marys Venus negativ Frederiks Merkur
Hoved mod hjerte
Denne kontakt er stærk, hvad kommunikation angår; du vil dog
ofte opleve, at Frederik ikke deler dine meninger og værdier. Tit
fejltolker han dine følelsesmæssige behov, og reagerer
intellektuelt, når du giver udtryk for kærlighed. Han føler måske,
at du ikke forstår hans ideer. Du er simpelthen interesseret i
større intimitet, og føler at hans rationelle væremåde skaber
afstand. Ikke desto mindre lærer I en masse af hinanden, og
forholdet vil fungere godt, når først du har tilfredsstillet din
partners behov for at forstå, hvordan du fungerer. I er et godt
team, når det gælder børneopdragelse.

Venus først: Det kan nærmest drive dig til vanvid, når Frederik
Venus først: I spørgsmål om smag føler Mary, at du er pertentlig forholder sig henkastet eller analytisk til dine romantiske behov,
og kritisk. På det æstetiske område kan du lære meget af hende. men du kan lære meget, hvis du går i dialog med ham.
Hvad detaljerne angår, er det dig der har overtaget.
Frederiks Venus negativ Marys Saturn
Kærlighedens genvordigheder
Samlivet med Mary er ikke specielt let for dig, og du føler tit, at
du ikke bliver elsket og værdsat - hverken følelsesmæssigt eller
materielt. Din naturlige charme og livsglæde vækker din partners
hæmninger, hvorfor hun bliver bevidst om sin egen kejtethed i
den henseende. Hun reagerer ved at lægge en dæmper på dig,
under påskud af at være mere moden eller ansvarlig, og du
finder dig måske i det, fordi du projicerer en forældrerolle over
på hende. Det kan du selvfølgelig lære meget af - ikke at
forvente at blive forkælet som et spædbarn, at klare dig selv, etc.
- men tilfredsstillelse og glæder, både materielt og seksuelt - er
vigtige bestanddele i de fleste forhold, og noget også du bør
have mulighed for at nyde. I er nødt til at arbejde hårdt med jer
selv for at få forholdet til at fungere - det kræver modenhed,
selvbeherskelse og langsigtet engagement.

Marys Saturn negativ Frederiks Venus
Kærlighedens genvordigheder
Det falder dig ikke let at udtrykke kærlighed i dit forhold til
Frederik, og dette er en stor udfordring for jer begge. Den
naturlige lykke, der almindeligvis udspringer af romantik og
erotiske spil, er tilsyneladende forment dig. Det var sandsynligvis
med en vis tøven, at I valgte hinanden, men med tiden blev
forholdet overordentlig stærkt, så det næsten kan virke
skæbnebestemt. Det skyldes, at I har noget bestemt at lære af
forholdet, angående gensidige forpligtelser, troskab og
ansvarlighed. Men det er afgørende, at især du bliver lidt mere
munter - du har meget at lære af din partners evne til social
konversation, og til at nyde livet. Tit reagerer du med moralsk
fordømmelse, sandsynligvis fordi du føler dig utryg på netop de
områder, hvor han føler sig hjemme. Slip dit greb om Frederik,
og slip dine egne hæmninger.

Frederiks Uranus negativ Marys Venus
Chokerende kærlighed
Denne kontakt giver jeres forhold et vist eksplosivt præg. Dette
kan skyldes den omstændighed, at der er noget ved dig, der er
så anderledes at hun konstant bliver overrasket eller foruroliget,
selvom hun næppe nogensinde kommer til at kede sig. Men du

Marys Venus negativ Frederiks Uranus
Chokerende kærlighed
Dette forhold slår gnister, og man kan roligt regne med, at det
ikke kommer til at skorte på spænding, når I er sammen. Dette
kan skyldes, at Frederik vækker din latente uforudsigelighed,
som er beslægtet med en frygt for at binde dig følelsesmæssigt i
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Kvinde: Kærlighed gør dig desperat, og har tit mere at gøre med
smerte end med glæde. Dette skyldes traumatiske tab i din
barndom, som du gør klogt i at få udredt nærmere. Tit udvikler
dit romantiske forhold sig til et magtspil, hvor seksualiteten er det
vigtigste våben på slagmarken. Ved at opbygge selvværd og
selvaccept vil du måske kunne undgå ydmygende situationer.

   !       

som helst - forholdet vakler fra krise til krise, og ender med at
bryde sammen under den konstante frost med efterfølgende
tøbrud. Første skridt på vejen ud af denne proces består i at
lære for alvor at påskønne - og tilgive - dig selv. Du har gode
grunde til at gøre, som du gør, men der findes bedre
overlevelsesstrategier.

   

Mand: Du tiltrækkes af en usædvanlig og mentalt provokerende
type partner, som kan kaste et strejf af uforudsigelighed over dit
liv. Du søger en livlig og alsidig personlighed med fremmedartet
erotisk charme. Du har dog mindst lige så højt brug for et aktivt
socialt liv som for et etableret parforhold.
Venus negativ Neptun
Romantisk opofrelse
Du har ekstremt høje idealer, hvad personlige relationer angår,
og er fast overbevist om, at det ideelle parforhold er muligt, og er
lige rundt om hjørnet. Det er det ikke. Det er dit ansvar at vise
den person, du er sammen med, at du mener det, ellers bliver
idéen om ugengældt kærlighed til en selvopfyldende profeti. Det
er overordentlig svært for dine potentielle partnere at leve op til
dine forventninger, for du udstråler en uhåndgribelig længsel,
der tilsyneladende er umulig at tilfredsstille. Din trang til at
hengive dig til disse følelser kan stamme fra en
barndomsoplevelse af, at dine forældre var utilfredse med deres
forhold.

Venus først: Forsøg på intimitet vil ofte fremkalde den modsatte
reaktion hos Frederik, som kan føle sig truet af den måde, du
udtrykker dine følelser på. I er nødt til at give hinanden plads.

Frederiks Venus negativ Marys Neptun
Kærlighedens martyr
Denne kontakt er ikke voldsomt betydningsfuld, men den
stimulerer dine drømme eller fantasier på godt og ondt. Mary
inspirerer dig til at bruge din fantasi og se tingene i et deltagende
lys, men du kan tit føle dig skuffet i forholdet, fordi drømme viser
sig at være illusioner. Vær opmærksom på, at din latente
tilbøjelighed til at idealisere din elskede bliver kraftigt stimuleret.
Forholdet kan kræve et vist element af opofrelse, måske på
grund af sorg, sygdom eller eksistentiel tomhed hos hende. Al
din kærlighed er måske ikke nok til at still hende tilfreds, hvorfor
det er vigtigt for dig at lære at løsrive dig fra din partners
problemer, og se realistisk på forholdet. Vær tålmodig i din
vurdering af Mary, før du binder dig.

Marys Neptun negativ Frederiks Venus
Kærlighedens martyr
Denne påvirkning er ikke specielt stærk, men kan alligevel
forværre jeres tendens - nok mest udtalt hos Frederik - til at
overidealisere jeres kærlighed til hinanden. I kan være tilbøjelige
til at sætte hinanden på en piedestal, og blindt tilbede indbildte
og projicerede egenskaber hos hinanden. På længere sigt kan
dette føre til bitter skuffelse, og det er sundere at dæmpe jeres
romantiske følelser, hvis de skulle blive for overophedede. Andre
facetter af denne kontakt er en idealisering af lidelse i forholdet,
eller at ofre sig for partneren på den ene eller den anden måde.
Dette kunne fungere, hvis folk var guddommelige, men nu er vi
kun mennesker, hvorfor almindelig sund fornuft må være at
foretrække.

Frederiks Neptun positiv Marys Venus
Sirenesang
Selvom denne kontakt ikke er specielt voldsom, giver den jeres
kærlighed et præg af poesi og kreativitet. Du sætter Mary på en
piedestal, og idealiserer kærligheden imellem jer - og det kan
kalde det allerbedste frem i hende. Denne ophøjede energi lader
sig med succes kanalisere over i åndelige, kunstneriske eller
altruistiske interesser - I har brug for berøring med noget større
end blot personlig kærlighed, og I vil gerne mærke en højere
medfølelses blide hånd, eller blot fortabe jer i sanselig poesi.
Derudover er der visse farer for at overidealisere forholdet,
eftersom dine øjne kun ser det positive i Mary - i hvert fald i
forholdets tidligste faser - mens der senere kan opstå skuffelser
på grund af uopfyldte forventninger.

Marys Venus positiv Frederiks Neptun
Sirenesang
Du kan regne med at få alle dine følelsesmæssige drømme og
fantasier stimuleret af dine følelser for Frederik. Det er let for dig
at forestille dig egenskaber hos ham, som han ikke nødvendigvis
besidder, og hermed er der lagt op til en forførende romantisk
oplevelse - omend uden garanti for, at kærligheden vil vare ved.
(Dit hjerte vil dog utvivlsomt blive blødere.) Hos Frederik ser du
kreative talenter, som du længes efter at integrere hos dig selv musik, natur, drømme og åndelige interesser kan være et
væsentlig element i forholdet. Gennem ham lærer du at blive
mere medfølende og omsorgsfuld, men pas på - mange af de
egenskaber, du idealiserer hos Frederik, kan være udmærkede i
teorien, men umulige at føre ud i praksis. Du risikerer at blive
skuffet, hvis du hengiver dig til ukontrolleret drømmeri.

Venus først: Du tolker din og Marys kærlighed i universelle
vendinger, og I er i stand til uselvisk (men noget upersonligt) at
dele hvad I har, med alle.

Venus først: Dine kærlighedstilkendegivelser fremkalder et
kraftigt, romantisk respons hos Frederik. Sørg for, at han tolker,
hvad du siger og gør, som du har tilsigtet, ellers risikerer det
hele at løbe løbsk.

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Selvom den ene af jer har lettere
end den anden ved at håndtere denne gensidige påvirkning, vil I i fællesskab kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige
problemer, og dermed bedre jeres forholds kvalitet. Dette vil udtrykke sig i en tendens til at idealisere partneren, og derefter blive
skuffet. Med tiden vil kreative og åndelige værdier vække hos jer en større forståelse af menneskelige relationers skrøbelighed.

Frederiks Venus positiv Marys Pluto
Forbudne frugter
Denne kontakt betyder dybe og lidenskabelige faktorer i dit
forhold til Mary. Overfladiskhed er ikke noget for jer; i stedet
udforsker I de skjulte kroge i hinandens sjæle, og skubber
sociale og seksuelle tabuer til side for at nå frem til den inderste
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Marys Pluto positiv Frederiks Venus
Forbudne frugter
Denne kontakt aktiverer din partners latente evne til at udtrykke
kærlighed på dybt plan. Et overfladisk forhold er ikke nok til jer,
og I henter hos hinanden en kompromisløs intensitet, som
kræver konstant nyformulering og nyopdagelse af jeres følelser
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Venus først: Din partners forsøg på intimitet kan tit
fremprovokere en upersonlig distance hos dig. Prøv at reagere
lidt mere kærligt.

et parforhold, eller måske har det at gøre med din partners egen
uvillighed mod at binde sig. Uanset årsagen til den usikkerhed,
der præger dit forhold til ham, kan der opstå hyppige adskillelser
af kortere eller længere varighed. Sådanne adskillelser kan
sætte krydderi på forholdet, og det er nok klogt at give hinanden
masser af frihed. Frederik bringer et eksotisk element ind i dit liv
- måske fremmede himmelstrøg, sprog, synspunkter. Forholdet
kan betyde, at I sammen kommer til at leve et outsiderliv under
en eller anden form. Harmonien kan være svær at nå frem til,
fordi du tit føler dig provokeret, og følgelig beskytter dig selv ved
at spille "cool".

   

har det med at være meget provokerende, og tit lægger du
følelsesmæssig distance til hende, når hun længes efter
intimitet, eller holder dig væk, når hun har brug for dig tæt på.
Disse spændinger kan betyde, at I vælger ikke at bo sammen,
eller at jeres arbejde skiller jer ad. I den forstand kan I skabe den
elektricitet og spænding I behøver gennem mange møder med
efterfølgende farvel. Hvis I søger mere harmoni, må I gøre jer
klart, at hvis man hævder på følelsesmæssig frihed i forholdet,
koste hvad det vil, er det blot en undskyldning for at undgå at
binde sig følelsesmæssigt.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Frederiks Pluto negativ Marys Venus
Kærlighedens slave
Denne påvirkning intensiverer de latente tilbøjeligheder Mary
måtte have til angst og desperation i forbindelse med sit
kærlighedsliv. En rodfæstet utryghed hos dig selv omkring
seksualitet, kontrol og tab, kan tit ubevidst drive dig til at øve
magt over hende. Det betyder, at forholdet præges af
afhængighed, kontrol og jalousifølelser, enten hemmelige eller
åbenlyse. Eftersom seksualiteten er den slagmark, hvorpå disse
følelser udspiller sig, vil jeres intime samvær være intenst og
lidenskabeligt. Tabuer bliver brudt. Det er, som om I begge har
brug for at overskride accepterede grænser for at opnå kontakt
med jeres følelser, og jeres sexliv kan være kendetegnet ved
betragtelige magtspil. Jeres sociale relationer kan være plaget af
manglende tillid, og en tendens til at gøre forholdet til et
spørgsmål om liv og død betyder, at I risikerer at vakle fra krise
til krise. Dette vil også betyde økonomisk utryghed. Du må styre
din trang til at kontrollere og forvandle Mary, og udvikle mere
blidhed og accept.

Marys Venus negativ Frederiks Pluto
Kærlighedens slave
Denne kontakt vækker hos dig latente impulser i retning af at
forårsage kriser i forholdet, på grund af en dyb frygt for ikke at
være værdsat. Du føler måske trang til manipulerende adfærd især gennem seksualitetens eller pengenes kraft - og
derigennem skabe et uheldigt bånd til partneren, for at sikre din
tryghed. Til tider oplever du, at Frederiks respons på dine
følelser er koldt, og du bliver måske bange for, at kærligheden
pludselig er væk. I virkeligheden vækker du hans egen angst og
jalousi. Og han reagerer ofte med at bruge sin magt til at holde
situationen under kontrol. Det er dybe psykologiske faktorer, der
gør sig gældende her. Lad dig ikke købe eller sælge, eller
ydmyge gennem kærlighed eller sex. Lad ikke dit personlige
værd definere af din partner. En af dette forholds funktioner er at
tvinge dig til at vurdere, hvad der virkelig betyder noget i dit liv.
Pluto først: Du søger at hele psykiske sår hos din partner
gennem kærlighed. Dette nytter til en vis grad, men lad være
med at udmatte dig selv.

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

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Selvom den ene af jer har lettere
end den anden ved at håndtere denne gensidige påvirkning, vil I i fællesskab kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige
problemer, og dermed bedre jeres forholds kvalitet. Dette vil udtrykke sig i stor følelsesmæssig intensitet i forholdet, med kraftige
erotiske overtoner. Gennem forståelse for jalousiens rødder i manglende selvværd, lærer I at det ikke nytter at ville fylde sit eget indre
vakuum med en andens kærlighed, og i stedet bliver det muligt for jer at give rundhåndet af jeres egne ressourcer.

**********************************************************************************************************************************************************
BEGÆR: Seksualitet er essentielt for langvarig tilfredshed i et forhold, og fremgår af Mars i horoskopet. For en mand vil
denne planet desuden symbolisere hans maskuline identitet, mens det hos en kvinde gælder, at det tegn Mars befinder
sig i, samt planetens aspekter, ofte vil vise hvilken type mand hun tiltrækkes af. Mars viser også, hvordan I arbejder
sammen, og jeres evne til at kæmpe for, hvad I har brug for. Hvor Mars er, er der ballade, fordi spørgsmål om
overlevelse og selvhævdelse er fremtrædende. I vort civiliserede samfund er begge køn tilbøjelige til at fortrænge Mars - selvom
kvinder gør det mere end mænd - og dette kan ofte betyde, at éns egen aggression eller undertrykkelse kommer til udtryk i
partnerens adfærd.
**********************************************************************************************************************************************************
Mars i Tvillingerne
Mentale færdigheder
Din intelligens er skarp, og du stimuleres i høj grad af vittige
ordvekslinger og mental provokation. Du sender gerne dine
amourøse pile ud i mange retninger, og dette kan føre til
"multiple choice"-problemer i hjerteanliggender. Med andre ord
risikerer du at blive involveret i mere end ét forhold, selvom du
sjældent er ude på at engagere dig dybere. Pas på eventuelle
tendenser til sarkasme eller stridbarhed - du kan være ganske
sårende.
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Mars i Vædderen
Konkret handling
Du er en dynamisk og spontan person med stærk trang til at
være i frontlinjen. Du søger konfrontation, og elsker kampens
spænding. Ingen slipper godt fra at forsøge at koste rundt med
dig - du gør hvad der passer dig, og baner din egen vej i livet.
Hvad parforhold angår, gør du dit behov for uafhængighed klart
fra starten, og hvis din partner accepterer dette, kan I få det
spændende sammen. Hvis ikke, bliver der masser af ballade, og
det er du måske udmærket tilfreds med - du er glad for
udfordringer.
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for hinanden, om så det skal udløse en krise. Jeres erotiske liv
er en prøvesten for jeres kærlighed, og I tilstræber at fjerne alle
følelsesmæssige barrierer for at opnå en sjælenes forening.
Følgelig kommer I til at kende hinanden intimt. I dagligdagen
søger I ligeledes seriøse sociale relationer, og undgår
overfladiske bekendtskaber. Du har måske talent for at opdage
skønhed på overraskende steder takket være din evne til at
spinde strå til guld. På samme måde søger du at forvandle
Frederik ved at få ham til at eliminere gamle adfærdsmønstre og
opdyrke nye.

   

følelsesmæssig oplevelse. At være sammen betyder en konstant
revision af fortiden, hvorved forholdet konstant udvikler sig, og I
konstant lærer noget. Dette kan være noget udmattende for dig,
da du vil opleve at hun er ganske kompromisløs. Af dig kræves
det, at du forandrer dig, og du kan ikke længere satse på
overfladisk charme eller tricks fra barndommen. Forholdet er
nærmest som en løbende terapisession, men dette falder
antagelig i din smag. Der er et stærkt erotisk bånd imellem jer,
og Mary kan udvise en vis jaloux kontrol. Paradoksalt nok får
dette dig til at føle dig mere værdsat.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Frederiks Mars i Marys 11. hus
Du inspirerer Mary til at være mere udfarende i sine sociale
relationer, og det er gerne dig, der tager initiativet, når I har med
indflydelsesrige grupper at gøre. Du kan dog tit komme lidt på
tværs af hendes venner og bekendte, måske på grund af
provokerende meninger og adfærd.

Marys Mars i Frederiks 2. hus
Den fysiske tiltrækning mellem dig og Frederik er sikkert meget
kraftig. Du virker stimulerende på hans begær, og du inspirerer
ham til at gøre sig større anstrengelser - og til at løbe større risici
- for at bedre sin økonomi. Imens arbejder du hårdt på at
beskytte og styrke din partners materielle situation.

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

Mars negativ Sol
Klar til kamp
Du er en barsk og pågående type, viljestærk og egenrådig af
natur. Du hader simpelthen at blive kostet rundt med, og dette
lægger du på ingen måde skjul på. Man kunne faktisk godt
beskylde dig for at være egoistisk - du tager hvad du vil have,
uden smålige hensyn til andre. Selv når du gerne vil følge dine
ædleste intentioner, bliver det tit dine lyster, der vinder. Seksuelt
set er du krævende, grænsende til det hensynsløse. Din
egenrådighed og dit iltre temperament udspringer næsten med
sikkerhed af et problematisk forhold til din far.

Mars negativ Måne
Stridbarhed
Du er en dynamisk og frygtløs person, der er villig til at
acceptere en vis risiko i livet. Din opvækst bød på mange
familiestridigheder, og følgelig er du tilbøjelig til at reagere
overdrevent defensivt, eller ved at være aggressiv, når du
udsættes for følelsesmæssigt pres. Det er ikke sådan, man
bedst udløser spændinger; det fører blot til optrapning af
konflikten med din partner. Ved at lære selvkontrol, og ved at
være mere forsonlig, kan du overvinde din irrationelle vrede,
som du ser ud til at have arvet efter din mor.

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

Frederiks Mars positiv Marys Sol
Tro følgesvend
Du har en betagende indvirkning på Mary, og er altid ivrig efter
at tage initiativ til handling. Du kan være provokerende på en
legesyg måde, men hun forstår at reagere uden at miste sin
værdighed. Sammen kan I frygtløst gå i lag med verden. Hun
føler, at hun har en tro følgesvend i dig, og du er villig til at
kæmpe mange kampe på hendes vegne. Mary inspirerer dig til
at være kreativ og energisk, og du takler alle udfordringer i
karriere- eller familiesammenhænge med flyvende faner. Der er
et vist konkurrencemoment - men det er OK for din partner, så
længe du kender din plads. Sex er en spontan og givende
oplevelse for jer begge.

Marys Sol positiv Frederiks Mars
Tro følgesvend
Denne kontakt viser en stærk forbundethed, især i forhold
præget af aktivt arbejde. Et kraftigt konkurrencemoment er til
stede, men dybest set vil Frederik - selvom det tit er ham, der
tager initiativet - rette sig efter dig. Her besidder du en naturlig
myndighed, som han vil respektere - selvom der kan optræde
visse godmodige små-slåskampe. Der er gode muligheder for et
sundt, varmt og spontant sexliv, som styrker jeres selvtillid og
selvagtelse. Som et dynamisk par burde I give jer i kast med
dynamiske projekter, hvor I kan få brug for jeres lederevner.
Jeres venskabelige kappestrid ægger jer frem til anerkendelse
og succes.

Frederiks Mars positiv Marys Merkur

Marys Merkur positiv Frederiks Mars
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Mars i 9. hus
Intellektuel selvhævdelse
Du udtrykker din energi gennem en dynamisk søgen efter indsigt
og visdom.Du kæmper hårdt på dette område, og frembyder
betragtelig kampånd og ikke ringe utålmodighed. Dine meninger
er særdeles skarpe og hårdtslående, og du elsker en heftig
debat. I parforhold kan dette føre til temmelig hidsige
diskussioner om principspørgsmål, hvori du er tilbøjelig til at
hævde dine synspunkter for kraftigt, hvorved du tromler dine
nærmestes meninger ned. Ikke desto mindre har du brug for en
intelligent partner, som er villig til at gå i diskussion med dig, og
udvide dine horisonter. Dine egne fysiske drifter kan byde dig på
et filosofisk dilemma, eftersom de ikke nødvendigvis er i
overensstemmelse med dine højere principper. Du kan få
spændende erotiske oplevelser i det fremmede, eller måske når
du befinder dig i et intellektuelt udfordrende miljø.

   

Mars i 4. hus
Huslige stridigheder
Du er indædt beskyttende af natur; du er stærkt orienteret i
retning af at opbygge hjem og familie - og derefter forsvare
dem.Du besidder en omfattende og ihærdig kundskabstørst på
dette område, og skaber ofte et kommunikationsnetværk på det
beskrevne felt. Stridigheder i din barndom har gjort dig
overordentlig følsom for disharmoni i dine egne
familiesammenhænge, men samtidig fører din følelsesmæssige
rastløshed og konfrontationstendens til stress på dette område.
Det er vigtigt at kanalisere dine energier forsigtigt i hjemmet, i
stedet for at rette dem mod dine kære. Du har brug for at føle dig
tryg og beskyttet, før du kan åbne dig seksuelt.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Frederiks Merkur positiv Marys Mars
Venskabeligt drilleri
I spørgsmål om kommunikation og aktivitet kan jeres forhold
summe som en velsmurt maskine. Idéerne bobler lystigt, og
ingen af jer mangler forslag til, hvad I skal bruge jeres rigelige
energi til. Forholdet er præget af masser af diskussioner, men
som regel løser du og Mary jeres uoverensstemmelser muntert
og med rigeligt venskabeligt drilleri. Du kan hjælpe hende med
at få tingene fra hånden på masser af måder, fordi du er fleksibel
og fuld af ideer. Dette er en særdeles mentalt stimulerende
kontakt, som kan betyde udendørs aktiviteter, masser af rejser,
og at I lærer meget.
Mars først: Du er fuld af indsigt og gode råd, når Mary skrider til
handling. Sammen udgør I et effektivt og opfindsomt team.

Merkur først: Du behøver blot at nævne en idé - så vil Frederik
have viljen og energien til at føre den ud i livet. Når du vil, kan du
virkelig vække hans begejstring.

Marys Mars positiv Frederiks Merkur
Venskabeligt drilleri
Jeres forhold er præget af ekstremt aktiv kommunikation og et
livligt pingpong spil af idéer frem og tilbage. På den ene side
hygger I jer med munter snak; på den anden side nærer I en
kraftig trang til at studere og udforske idéernes og
kundskabernes verden. Kontakt med andre, uddannelse og
rejser står i første række for jer. Aldrig så snart har du hørt
Frederik fremsætte sine idéer, før du har lyst til at omsætte dem
i handling, så I er et dynamisk og intelligent par. I sig selv er
denne påvirkning ikke specielt romantisk eller følelsesfuld - den
betoner blot vigtigheden af kommunikation og intelligens i
forholdet, og viser en evne til at højne ånden gennem spøg og
humør.
Mars først: Du er mest tilbøjelig til at tage initiativet, mens
Frederik hjælper dig med at sætte ord på dine intentioner.

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Da I begge to er umådelig kreative
på det beskrevne område, vil dette give stor glæde og tilfredsstillelse. Dette er en fælles aktivitet, hvor I begge to er dygtige, og som
giver jer stor gensidig lykke. Dette vil udtrykke sig på den dynamiske måde I kommunikerer indbyrdes på - undertiden friskt og
stimulerende, og til andre tider stridbart og provokerende.

Frederiks Jupiter positiv Marys Mars
Gejst
Det er særdeles spændende og stimulerende for dig at være
sammen med Mary, og det vækker din latente eventyrlyst.
Sammen får I lyst til at drage på opdagelsesrejse - både på et
indre, filosofisk plan, og udadtil, i form af pionérrejser til de
fjerneste afkroge af verden. Du kan måske opnå din partners
hjælp i studieprogrammer, der er vigtige for dig; hun vil levere
den energi og det initiativ, du måske mangler. Forholdet vil være
kendetegnet ved intellektuel eller åndelig stræben af en art.
Almindeligvis styrkes din appetit på livet ved at være sammen
med Mary, og dette burde også komme til udtryk fysisk, med en
sund interesse for seksuel akrobatik. Dette er en harmonisk
forening af sind og krop.
Mars først: Selvom du nemt kan betragte Mary som noget
impulsiv, vil du opleve at hendes handlinger fører til dybere
forståelse hos dig.

Frederiks Saturn negativ Marys Mars
Mejsel og granit
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Marys Mars positiv Frederiks Jupiter
Gejst
Du bliver tændt af Frederiks brede horisonter og intellektuelle
evner. Jeres samvær er en forrygende saltvandsindsprøjtning for
dig, og du bliver interesseret til dristige gerninger, til at rejse og
udforske, og til at udvide dine filosofiske horisonter. Der er intet
du sætter mere pris på, end en mental kappestrid med Frederik,
og selvom du altid er parat til at møde de mentale udfordringer
han stiller dig over for, vil du tit opleve at han er dig intellektuelt
overlegen - og det er sådan, du gerne vil have det. Han ønsker
at blive repræsenteret for sin visdom, så du vil støde på
uddannelsesmæssige udfordringer på de felter hvor han
brillerer. Spænding og eventyr er vigtige bestanddele af
forholdet, og kulturelle opdagelser giver jer store glæde. På det
fysiske plan lægges der stor vægt på en sund og tilfredsstillende
seksualitet.
Mars først: Frederik hjælper dig til at sætte din begejstring i
perspektiv, så du kan arbejde dig frem mod en meningsfuld
vision af fremtiden.
Marys Mars negativ Frederiks Saturn
Mejsel og granit
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Merkur først: Mary er den idé-orienterede i forholdet, og
inspirerer dig til at omsætte sine tanker i handling.

Venskabeligt drilleri
I spørgsmål om kommunikation og aktivitet kan jeres forhold
summe som en velsmurt maskine. Idéerne bobler lystigt, og
ingen af jer mangler forslag til, hvad I skal bruge jeres rigelige
energi til. Forholdet er præget af masser af diskussioner, men
som regel løser du og Frederik jeres uoverensstemmelser
muntert og med rigeligt venskabeligt drilleri. Du kan hjælpe ham
med at få tingene fra hånden på masser af måder, fordi du er
fleksibel og fuld af ideer. Dette er en særdeles mentalt
stimulerende kontakt, som kan betyde udendørs aktiviteter,
masser af rejser, og at I lærer meget.

   

Venskabeligt drilleri
Jeres forhold er præget af ekstremt aktiv kommunikation og et
livligt pingpong spil af idéer frem og tilbage. På den ene side
hygger I jer med munter snak; på den anden side nærer I en
kraftig trang til at studere og udforske idéernes og
kundskabernes verden. Kontakt med andre, uddannelse og
rejser står i første række for jer. Aldrig så snart har du hørt Mary
fremsætte sine idéer, før du har lyst til at omsætte dem i
handling, så I er et dynamisk og intelligent par. I sig selv er
denne påvirkning ikke specielt romantisk eller følelsesfuld - den
betoner blot vigtigheden af kommunikation og intelligens i
forholdet, og viser en evne til at højne ånden gennem spøg og
humør.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Saturn først: Frederik definerer forholdets regler og grænser men kan du trives med disse begrænsninger? Du er nødt til at
hævde dig selv, og tage konsekvenserne.
Frederiks Mars positiv Marys Uranus
Pirrende spænding
Dette er et spændende og ukonventionelt forhold, kendetegnet
ved dynamisk bevidsthedsudvikling og konstant
eksperimenteren. Mary bringer et strejf af det eksotiske og
uforudsigelige ind i dit liv, hvorpå du, tændt af tanken om fare
eller spænding, oplever at du handler på nye måder og
udforsker nye retninger. Sammen finder I originale idéer at
arbejde med. Frihedsprincipper er ekstremt vigtige i dette forhold
og dette sætter dig i stand til at udtrykke dig kreativt inden for
vide rammer. Periodiske adskillelser, hvorunder I begge gør
hvad I hver især har lyst til, passer jer udmærket. Lange rejser
eller pendling kan være integrerede elementer i forholdet. Den
seksuelle magnetisme imellem jer er stærk, men rutinesex er
ikke noget for din partner - Mary søger spændingen ved det
uforudsigelige, og dette kan føre til betragtelige seksuelle
eksperimenter. Det har du heller ikke selv noget imod.

Marys Uranus positiv Frederiks Mars
Pirrende spænding
Denne kontakt er en garanti for spænding i forholdet. I er
inspireret af forskertrang og eventyrlyst. Dette kan enten komme
til udtryk i den personlige udviklings indre verden, eller i den ydre
verden i form af rejser og eksotiske udfordringer. Du opmuntrer
Frederik til at tage flere chancer, og udvide sine personlige
grænser ud over, hvad der måske ville være muligt i et
konventionelt forhold. Seksuelt er forholdet præget af en næsten
elektrisk tiltrækning, hvilket betyder, at jo mere vanvittig
situationen er, jo mere stimuleret bliver I. Der er masser af plads
til eksperimenter, og så længe sex ikke bliver rutine, går alt godt.
Sammen besidder I det fornødne mod til at manøvrere livets
uforudsigelige labyrint, så intet vil sandsynligvis nogensinde
blive rutine.
Mars først: Frederiks initiativer fører dig snart ud på spændende
nye eventyr.

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

Du oplever svære begrænsninger i dette forhold, og dette tvinger
dig til at udvikle usædvanlig selvbeherskelse og selvdisciplin - i
hvert fald, hvis du er ude efter et varigt forhold. Frederik
misbilliger ethvert udtryk for din spontanitet, og påstår at det er
tegn på umodenhed hos dig. I virkeligheden føler han sig truet af
din ubesværede handlefrihed, og stræber ubevidst efter at
begrænse din frihed. Omvendt kan du finde ham tyrannisk og
ubøjelig, og derfor ty til oprørsk adfærd - som selvfølgelig kan
virke umoden. Intetsteds træder denne viljekonflikt så tydeligt
frem som på det seksuelle område. Ved at afvise dine
tilnærmelser hævder Frederik sin myndighed over dig. Dette får
dig til stædigt at kæmpe imod dine egne seksuelle impulser. For
at overvinde hæmninger er du nødt til at indse, at et godt sexliv
er til gavn for jer begge to. Hold konflikterne ude af
soveværelset, og vær energisk og samtidig tålmodig i forspillet.
Dette forhold er kendetegnet ved hårdt arbejde og ambitioner men samtidig er I nødt til at give jer tid til at nyde frugterne af
jeres anstrengelser.

   

Dette er en kraftig, men overordentlig vanskelig kontakt, som
kendetegnes ved utryghed, gnidninger og kontrol. I starten kan
der have været en følelse af noget forudbestemt i tiltrækningen
mellem jer, og en overbevisning om, at I ville være i stand til at
overvinde, hvad der måtte opstå af vanskeligheder. Tiden viser,
at det ikke går så let - du føler dig truet af Marys spontane
energi, og prøver at dæmpe, disciplinere eller kanalisere den.
hun føler sig hæmmet i utålelig grad, og stritter indædt imod din
autoritære måde at være på. De alvorligste stridigheder finder
sted i soveværelset, og resulterer i lange perioder uden sex, eller
problemer med at udtrykke sig erotisk. Prøv at slække båndene.
Et andet vanskeligt område består i afvigende holdninger til
arbejde og pligter. Dette forhold er en udfordring for jer begge,
som vil kræve tid og tålmodighed at overvinde. Du er nødt til at
se din frygt i øjnene, og Mary sin vrede, og forholde jer åbent til
frustrationerne.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

tilfreds med resultatet.

Merkur i Vandbæreren
Inspirere til fornyelse
Du har en højtflyvende fantasi, og føler dig særdeles godt
hjemme i idéernes rationelle verden. Du er i bund og grund åben
og nysgerrig, men du har det med at lægge en analytisk
distance til de emner, der diskuteres. Med hensyn til parforhold
kan det virke som om du er ude af kontakt med følelsesmæssige
spørgsmål, der kan være vigtige for din elskede.

Merkur i 5. hus
Du er en stor taler og naturlig entertainer; et specielt godt
publikum finder du måske blandt børn. Du fanger hjerter med
dine tanker.

Merkur i 7. hus
Dine kommunikationsfærdigheder kommer i særlig grad til udtryk
i parforhold og andre nære relationer. Du er fremragende til at
opnå kontakt med andre, og fremkalde andres talende sider.

Frederiks Merkur i Marys Ascendant
At være sammen med Mary får dig til at tune ind på tanker og
idéer, som kan være nyttige for jer begge, både kreativt og
spirituelt. I vil måske opleve, at jeres indbyrdes kommunikation
ikke er helt ligefrem - som om det var svært at sætte ord på de
myriader af indtryk, forholdet inspirerer hos jer.

Marys Merkur i Frederiks 1. hus
Den stil og retning, din partners liv antager, interesserer og
inspirerer dig. Du er nysgerrig omkring Frederik, og han føler, du
altid er villig til såvel at lære som at lære fra dig. Dit vid og din
humor kan lette vejen for ham.

Med Merkur i Tvillingerne er Frederik kvik, intelligent, kommunikerende - og ganske hjemme i idéernes verden. Mary, som har Merkur
i Vandbæreren - også et Lufttegn - forstår sin partners tankegang perfekt, og har det lige så fint med at drøfte teorier og visionære
idéer, når hun møder venner, og snakker med de mennesker Frederik kan lide. Mary holder dog fast ved sine idéer og principper,
mens Frederik skifter synspunkt fra dag til dag.

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

Merkur positiv Jupiter
Lytte og forstå
Du er en talentfuld og intelligent person, med fin
kommunikationsevne, og du er god til at forstå andre. Du er
humoristisk og tolerant, og forstår at nå din partner mentalt; dine
overtalelsesevner kan være særdeles effektive. Du kombinerer
en umættelig nysgerrighed efter facts med evnen til at se
sandheden i større sammenhæng.
Merkur negativ Uranus
Mental provokation
Muligvis er du et misforstået geni, sådan at forstå at du kan være
opfindsom og ukonventionel, men du er dårlig til at
kommunikere. For det første ynder du at provokere, blot på
grund af mental rastløshed af en art, og for det andet er du
tilbøjelig til at afbryde eller suse ud ad tangenten, så man skulle
tro det var din bevidste intention at forvirre og distrahere din
lytter. I det mindste er du bevidst, hvilket betyder at du kan lære
hurtigt af dine fejltagelser.
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Merkur positiv Neptun
En intuitiv lytter
Du er ekstremt sensitiv for atmosfære, og for andres mentale
tilstand; du er god til at kommunikere gennem følelser, snarere
end gennem ord. Misforståelser kan opstå på grund af
manglende ligefremhed, og fordi du tror, du allerede ved hvad
din partner skal til at sige. Det er en god idé at sætte ord på
tingene i højere grad, og dobbelttjekke at du har forstået rigtigt,
og ikke blot hører hvad du gerne vil høre.
Merkur positiv Pluto
Mental detektiv
Hemmeligheder og skjulte anliggender fascinerer dig, og din
psykologiske sans er dybtgående. Du kan hurtigt "tune ind" på
din partners psykiske tilstand, og de råd du giver, er særdeles
skarpsindige. Som lytter har du en vidunderlig healende kraft.
Du tror på vigtigheden af hemmeligheder, men pas på, at
sådanne ikke kommer mellem dig og din partner.
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Merkur i Tvillingerne
Udforske sindet
Du er mester i mental gymnastik, du bobler af idéer, og du er for
det meste humoristisk og sjov at være sammen med. Du elsker
at holde kommunikationen i gang, og dette gør dig let at omgås,
medmindre din partner foretrækker den stilfærdige type, for så
ville der være et problem. Der kan opstå frustrationer, fordi du
danser fra det ene emne til det andet, uden nogen intentioner
om at gøre noget konkret ved de idéer, du så villigt bringer på
bane.

   

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

   !       

ANDRE OMRÅDER

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Frederiks Merkur negativ Marys Pluto
Inkvisition
Selvom denne faktor måske ikke er specielt vigtig for jeres
forhold, virker den som regel noget komplicerende på
kommunikationen. Intet lader sig sige let, enhver bemærkning
kan gøres til genstand for dybtgående analyse. Udmattende og
langvarige diskussioner udspiller sig over tilsyneladende banale
spørgsmål. I virkeligheden er det intelligens og magt, det handler
om. Dit naturlige kommunikationstalent vækker angst hos Mary,
som ubevidst reagerer med mistænksomhed eller obstruktion.
Dette får så dig til at holde munden lukket, og følgelig kan der
opstå lange perioder med tavshed. Hun er i stand til at fortsætte
dette i ubegrænset tid. Din bevidsthed om, at denne vane er
baseret på indgroet angst hos hende, kan hjælpe dig med at
demontere dette potentielt destruktive kommunikationsmønster.
Merkur først: Dine idéer og tanker bliver ofte mødt med
mistænksomhed eller en mur af tavshed - eller analyseret ihjel.
Lad ikke Mary praktisere amatørterapi på dig.

Marys Pluto negativ Frederiks Merkur
Inkvisition
Denne påvirkning er særdeles kraftig på det mentale plan; du er
tilbøjelig til at vække og forværre Frederiks latente tilbøjelighed
til at kæmpe til udmattelsens rand med sine egne tanker.
Forholdet kan plages af irrationelle bekymringer og mistanker,
hvilket fører til enten inkvisitoriske afhøringer om dine
bevæggrunde og hemmeligheder på den ene side, eller
langvarig, isnende tavshed på den anden. Selvom det kan blive
svært for dig, bør du prøve at dæmpe din partners mistanke med
åbenhedens modgift, og undgå at lade dig trække ind i
ørkesløse diskussioner, som blot udmatter jer begge. Du
besidder en nærmest hypnotisk magt over Frederik, og du vil
måske fristes til at misbruge denne ved at spille på hans angst. I
ville begge have godt af, gennem psykologiske studier at lære
om sindets natur.
Merkur først: Din partners sind er under din skygge - frem med
lyset.

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

Frederiks Jupiter i Marys 1. hus
Du har en særdeles positiv virkning på den måde Mary lever sit
liv på, og den vej hun vælger. Du bringer indsigt, håb og vision til
hende, hvad angår hendes retning i livet. Du vil tit befinde dig i
rollen som mentor - og som regel vil hun finde dine synspunkter
og din vejledning nyttig og værdifuld.

Marys Jupiter i Frederiks 11. hus
At være sammen med dig vil givetvis udvide Frederiks venne- og
bekendtskabskreds, måske på grund af internationale kontakter.
Sandsynligvis har du, eller kan udvikle, betragtelig indflydelse i
hans sociale liv, fordi folk vil respektere dig for dine idéer og
meninger.

Måne negativ Jupiter
Følelsesmæssig tøjlesløshed
Hvis der er noget du ikke kan klare, er det uretfærdighed. Du er
hyper sensitiv i spørgsmål om ret og uret, og når du er ophidset,
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Marys Jupiter negativ Frederiks Merkur
Respektløse bemærkninger
Denne forbindelse er præget af intens kommunikation, og viser
et behov for at lære af og forstå hinanden. Der kan dog opstå
mange småuenigheder om principspørgsmål. Frederik ynder at
udsætte dig for venskabeligt drilleri, fordi han ofte oplever dig
som pompøs eller overlegen. Du kan lide at have ret - og selvom
du tit har, er der vel ikke meget sjov ved det, hvis du ikke er i
stand til at opnå enighed. Frederik ville være langt mere villig til
at lære af dig, hvis han oplevede dig som mere fleksibel eller
intellektuelt åben - eller hvis blot du kunne indrømme at tage fejl
af og til. Ikke desto mindre er jeres samvær særdeles
intellektuelt stimulerende for jer begge to - og kontakten er
særlig god for rejser, fremmede sprog og dermed forbundne
Merkur først: Når du fremsætter dine idéer, vil Mary tit sætte dem udfordringer, samt for at møde nye mennesker.
i et andet perspektiv, og dette irriterer dig en del. Du føler, at hun
er bedrevidende.
Merkur først: Du føler ofte, at Frederik mangler indsigt, og søger
at råde bod på dette ved at "undervise" ham. Hold dine meninger
for dig selv, medmindre du direkte bliver bedt om dem.

   

Frederiks Merkur negativ Marys Jupiter
Respektløse bemærkninger
Denne kontakt er særdeles stimulerende på det intellektuelle
område; den betyder masser af filosofiske diskussioner, og
almen bevidsthed om principper - især hvad angår ret og uret,
etisk betragtet. Der opstår tit uenighed, og dette kan skyldes, at
du føler at Mary tager sig selv for højtideligt, eller blot er
dogmatisk. Hun kan lide at have ret, men du foretrækker at se
tingene fra mange sider. I diskussioner vil du aldrig overbevise
hende, men du giver hende kamp til stregen. Som regel har hun
dog dybere overbevisninger og større indsigt end du. Hun ser
den større sammenhæng, mens du risikerer at miste
perspektivet i for mange detaljer.

   !       

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

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Bemærk, at i dette tilfælde har både Frederik og Mary et aspekt mellem de samme to planeter. Dette viser en kraftig forbundethed,
og øger forligeligheden og stabiliteten i forholdet. Da dette fælles aspekt er vanskeligt at håndtere for jer begge, vil I begge to
frembyde den beskrevne adfærd, hvilket gør det svært at se, hvem der er ansvarlig for hvad. Uhensigtsmæssig adfærd har tendens
til at fortsætte, medmindre I begge to ser jeres fejltrin i øjnene. Der vil ikke desto mindre være ske mange spændende ting og stor
vækst på dette område.

Mars positiv Jupiter
Vinder
Du er en dristig pioner - en forkæmper for det gode og
retfærdige. Du er modig, udfarende og fuld af meninger om
tilværelset, og du bruger megen energi på rejser og intellektuel
fremskridt for at udvide dine filosofiske horisonter. Med din
selvsikkerhed og indsigt er du i besiddelse af store
overtalelsesfærdigheder, og som regel lykkes det dig at overtale
andre. Almindeligvis får du, hvad du stræber mod. Dette gælder
også i kærlighed, hvor dine vigtigste prioriteter er venskab,
visdom og en positiv livsholdning.
Frederiks Merkur negativ Marys Jupiter
Respektløse bemærkninger
Denne kontakt er særdeles stimulerende på det intellektuelle
område; den betyder masser af filosofiske diskussioner, og
almen bevidsthed om principper - især hvad angår ret og uret,
etisk betragtet. Der opstår tit uenighed, og dette kan skyldes, at
du føler at Mary tager sig selv for højtideligt, eller blot er
dogmatisk. Hun kan lide at have ret, men du foretrækker at se
tingene fra mange sider. I diskussioner vil du aldrig overbevise
hende, men du giver hende kamp til stregen. Som regel har hun
dog dybere overbevisninger og større indsigt end du. Hun ser
den større sammenhæng, mens du risikerer at miste
perspektivet i for mange detaljer.

Marys Jupiter negativ Frederiks Merkur
Respektløse bemærkninger
Denne forbindelse er præget af intens kommunikation, og viser
et behov for at lære af og forstå hinanden. Der kan dog opstå
mange småuenigheder om principspørgsmål. Frederik ynder at
udsætte dig for venskabeligt drilleri, fordi han ofte oplever dig
som pompøs eller overlegen. Du kan lide at have ret - og selvom
du tit har, er der vel ikke meget sjov ved det, hvis du ikke er i
stand til at opnå enighed. Frederik ville være langt mere villig til
at lære af dig, hvis han oplevede dig som mere fleksibel eller
intellektuelt åben - eller hvis blot du kunne indrømme at tage fejl
af og til. Ikke desto mindre er jeres samvær særdeles
intellektuelt stimulerende for jer begge to - og kontakten er
særlig god for rejser, fremmede sprog og dermed forbundne
Merkur først: Når du fremsætter dine idéer, vil Mary tit sætte dem udfordringer, samt for at møde nye mennesker.
i et andet perspektiv, og dette irriterer dig en del. Du føler, at hun
er bedrevidende.
Merkur først: Du føler ofte, at Frederik mangler indsigt, og søger
at råde bod på dette ved at "undervise" ham. Hold dine meninger
for dig selv, medmindre du direkte bliver bedt om dem.
Frederiks Jupiter negativ Marys Saturn
Manglende tro på fremtiden
Du oplever tit, at dine drømme og visioner om fremtiden bliver
sløret af negativ holdning hos Mary. hun betragter måske dine
idéer som urealistiske, og dine forventninger ude af proportioner.
Der kan være noget om snakken, og du vil gøre klogt i at
dæmpe din overdrevne optimisme en anelse, og anlægge et
mere sobert syn på fremtiden. På den anden side kan hun føle
sig utryg på sit eget potentiale, især i modsætning til, hvad hun
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Marys Saturn negativ Frederiks Jupiter
Manglende tro på fremtiden
Denne kontakt har ikke så meget med den følelsesmæssige
harmoni at gøre, men er ikke desto mindre vigtig, hvad
holdninger og synspunkter angår. Hvor Frederik er optimistisk,
ser du farerne; hvor han udtrykker håb, peger du på bitter
erfaring; hvor han ser forsynets hånd, ser du en tung skæbnes
hånd. Det betyder, at du gerne har en begrænsende virkning på
forholdet og dets muligheder, især med hensyn til karriere og
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Venus negativ Jupiter
Overmæt af kærlighed
Dit væsen er stærkt romantisk, og selvom du er amourøst
anlagt, er din højeste prioritet i et parforhold en kultiveret og
intelligent partner, sammen med hvem du kan lære om livet, og
udvide dine horisonter. Du kan blive involveret med en person
fra et fremmed land eller en anden kultur, måske fordi du søger
kulturelle udfordringer. Din moralske dømmekraft kan være
noget problematisk - hvilket kan udtrykke sig som sidespring fra
din side, eller måske gennem uklogt Partnervalg. Du føler dig
uretfærdigt behandlet i kærlighed, men dette kan skyldes
urealistiske forventninger, eller blot selvoptagethed.

   

Venus negativ Jupiter
Overmæt af kærlighed
Dit væsen er stærkt romantisk, og selvom du er amourøst
anlagt, er din højeste prioritet i et parforhold en kultiveret og
intelligent partner, sammen med hvem du kan lære om livet, og
udvide dine horisonter. Du kan blive involveret med en person
fra et fremmed land eller en anden kultur, måske fordi du søger
kulturelle udfordringer. Din moralske dømmekraft kan være
noget problematisk - hvilket kan udtrykke sig som sidespring fra
din side, eller måske gennem uklogt Partnervalg. Du føler dig
uretfærdigt behandlet i kærlighed, men dette kan skyldes
urealistiske forventninger, eller blot selvoptagethed.

   !       

er det ikke let for din partner at komme igennem med sine
meninger. Tit er dine kraftigt følelsesladede overbevisninger ikke
baseret på kendsgerninger, så du må prøve at holde dig åben,
når du diskuterer dine synspunkter med din partner.

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Marys Jupiter negativ Frederiks Uranus
Kun himlen ved
Selvom denne kontakt ikke betyder så meget på et intimt plan,
giver den tendens til overraskelser og radikale forandringer, når I
mindst venter det. Forholdet vil ofte indebære lange rejser for os
begge, og måske periodiske adskillelser på grund af forskellige
interesser og forpligtelser. Det er ekstremt provokerende for dig
at være sammen med Frederik, både intellektuelt og spirituelt,
eftersom du kan regne med at få mange af dine meninger og
overbevisninger sat på hovedet. I diskussioner - især om
principspørgsmål - er det som at ræsonnere med en tornado.
Velovervejede konklusioner bliver irrelevante, når han ganske
uventet anlægger en ny synsvinkel, du aldrig havde drømt om.
Visioner forvandles til vanvittig virkelighed uden tilstrækkelig
forberedelse.

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

Frederiks Saturn i Marys 9. hus
Du er særdeles bevidst om mangler og svagheder i Marys
holdning til livets store spørgsmål. Du føler det som din pligt at
antage rollen som moralsk vejleder, så du kan hjælpe hende
med at strukturere sine meninger til et dybere intellektuelt og
åndeligt engagement. Mary vil for sin del tit se dig som stiv og
moraliserende - men samtidig vil hun udvikle en betragtelig
respekt for dig, fordi hun med tiden må indrømme, at du har
større erfaring end hun på mange filosofiske områder. Hun har
meget at lære af dig, men du kunne gøre det lettere for hende
ved at være lidt mindre intellektuelt dominerende.

Marys Saturn i Frederiks 4. hus
Din indflydelse gør Frederik mere bevidst om ansvar og
forpligtelser i forbindelse med familien, måske fordi du fokuserer
på hans svagheder og mangler på dette område. Du kan se
nødvendigheden af mere disciplin og organisation i
familieanliggender, hvor han måske selv ville foretrække at være
mere afslappet. Du tvinges modstræbende til at antage en mere
autoritær rolle - en rolle, der virker tyngende på atmosfæren for
alle involverede. Ikke desto mindre kan han på længere sigt lære
meget af dig, hvad angår vigtigheden af følelsesmæssig
ansvarlighed, og selvom du kan være streng, kan dette betyde
en modningsproces, Frederik har brug for.

Frederiks Jupiter negativ Marys Saturn
Manglende tro på fremtiden
Du oplever tit, at dine drømme og visioner om fremtiden bliver
sløret af negativ holdning hos Mary. hun betragter måske dine
idéer som urealistiske, og dine forventninger ude af proportioner.
Der kan være noget om snakken, og du vil gøre klogt i at
dæmpe din overdrevne optimisme en anelse, og anlægge et
mere sobert syn på fremtiden. På den anden side kan hun føle
sig utryg på sit eget potentiale, især i modsætning til, hvad hun
oplever som din noget blaserte holdning. Denne pendulfart
mellem positivt og negativt giver en rykvis håndtering af livets
udfordringer, og kan hæmme jeres vej til succes. Jeres mål kan
være ret forskellige, hvorfor gensidig respekt for hinandens
værdier er en nødvendighed.

Marys Saturn negativ Frederiks Jupiter
Manglende tro på fremtiden
Denne kontakt har ikke så meget med den følelsesmæssige
harmoni at gøre, men er ikke desto mindre vigtig, hvad
holdninger og synspunkter angår. Hvor Frederik er optimistisk,
ser du farerne; hvor han udtrykker håb, peger du på bitter
erfaring; hvor han ser forsynets hånd, ser du en tung skæbnes
hånd. Det betyder, at du gerne har en begrænsende virkning på
forholdet og dets muligheder, især med hensyn til karriere og
status. Selvfølgelig kan det være nødvendigt at mane til
forsigtighed, når Frederik er urealistisk eller overoptimistisk, men
prøv at kanalisere din partners positive holdning i konstruktive
kanaler, i stedet for blot at være negativ.

Jupiter først: Dine fremtidsdrømme vækker blot modstand hos
Mary. Dine indsigter løber panden mod en mur. Du kan bruge
din forståelse til at overvinde den utryghed, der ligger til grund
for negativiteten.
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Jupiter først: Håb og tro er værdifulde egenskaber, så lad være
med at feje dem af bordet, når Frederik lægger dem for dagen.
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Frederiks Uranus negativ Marys Jupiter
Kun himlen ved
Selvom denne kontakt ikke er specielt betydningsfuld på det
personlige eller følelsesmæssige plan, har den en dybt
revolutionerende indvirkning på de synspunkter og
overbevisninger, Mary ellers har det så godt med. Du udfordrer
og provokerer til stadighed hendes meninger, i et mere eller
mindre bevidst forsøg på at åbne hendes bevidsthed. Rejser til
eksotiske lande og kulturer, chokerende filosofiske
åbenbaringer, og de bizarre overbevisninger du lægger for
dagen, kan alle medvirke til at ryste hende ud af sine vante
tankebaner. Det er på ingen måde sikkert, at dette er gavnligt for
Mary, og du bør være meget afklaret med hensyn til dine motiver
til intellektuel provokation. Der er fare for at miste
jordforbindelsen.

Jupiter først: Håb og tro er værdifulde egenskaber, så lad være
med at feje dem af bordet, når Frederik lægger dem for dagen.

   

Jupiter først: Dine fremtidsdrømme vækker blot modstand hos
Mary. Dine indsigter løber panden mod en mur. Du kan bruge
din forståelse til at overvinde den utryghed, der ligger til grund
for negativiteten.

status. Selvfølgelig kan det være nødvendigt at mane til
forsigtighed, når Frederik er urealistisk eller overoptimistisk, men
prøv at kanalisere din partners positive holdning i konstruktive
kanaler, i stedet for blot at være negativ.

   

oplever som din noget blaserte holdning. Denne pendulfart
mellem positivt og negativt giver en rykvis håndtering af livets
udfordringer, og kan hæmme jeres vej til succes. Jeres mål kan
være ret forskellige, hvorfor gensidig respekt for hinandens
værdier er en nødvendighed.

Frederiks Uranus positiv Marys Saturn
Bro til fremtiden
Denne kontakt er ikke specielt stærk på det personlige plan,
men den er ganske vigtig for, hvordan I som par forholder jer til
samfundet. Du har stærk indflydelse på, hvordan Mary har
etableret sig i samfundet, og stimulerer hende til at ændre sin
holdning til autoriteter, og til sin status og position i samfundet.
Du kan hjælpe hende med at bygge en bro mellem gammelt og
nyt, det traditionelle og det moderne, den ene generation og den
næste. Derudover kan du hjælpe Mary med at bryde fortidens
bånd, og måske ligefrem gøre sig fri af gammel karma, ved at
vis hvordan hun kan befri sig fra gamle, etablerede
overbevisningers tyranni, såvel indadtil som udadtil.

Marys Saturn positiv Frederiks Uranus
Bro til fremtiden
Denne kontakt har ikke nogen særlig stor indvirkning på
forholdet, men den er gavnlig, når det gælder om at bygge bro
mellem det nye og det gamle i forholdet. Sammen er I i stand til
at tilpasse det, der har fungeret godt i fortiden, og integrere det i
fremtidens nye skikke. Her består din rolle i at vide, hvad der er
værd at bevare, og Frederiks rolle er at bidrage med nytænkning
og nødvendigheden af forandring. Han kan hjælpe dig med at
gøre dig fri af vanskelige situationer i fortiden; du kan hjælpe
ham med at foretage realistiske forandringer uden at volde for
meget postyr. Det vil sige, at sammen kan I iværksætte hårdt
tiltrængte reformer, såvel i jeres eget liv, som i det samfund der
omgiver jer.

Uranus først: Du viser åbenhed og evnen til at tage chancer på
netop de områder, hvor Mary føler sig mest hæmmet og forsigtig
- det vil sige, at sammen kan I iværksætte sikre reformer.

Uranus først: Frederiks måde at håndtere fastlåste situationer
på, åbner overraskende nye muligheder for dig.

Bemærk, at I begge to har nøjagtig det samme gensidige aspekt mellem de planeter, der danner indbyrdes kontakt fra det ene
horoskop til det andet. Dette er en VIGTIG forligelighedsfaktor. Uanset hvilke andre kontakter der måtte være mellem jeres
horoskoper, viser denne dobbeltpåvirkning en kraftig forbundethed, og øger harmoni og stabilitet. Selvom den ene af jer har lettere
end den anden ved at håndtere denne gensidige påvirkning, vil I i fællesskab kunne nå frem til varige løsninger på vanskelige
problemer, og dermed bedre jeres forholds kvalitet. Denne påvirkning handler om en fælles holdning til det etablerede samfund og
traditionens magt, samt en bevidsthed om nødvendigheden af fornyelse og forandring.

Frederiks Neptun negativ Marys Saturn
De menneskelige vilkår
Denne kontakt - som du har tilfælles med mange af Marys
jævnaldrende - er ikke den stærkeste for jeres forhold, men
betyder alligevel en del for jeres mål og ambitioner. Alt hvad I
opnår, vil sandsynligvis føles tomt og jeres succes virke
meningsløs - medmindre visioner og uselviskhed er integreret i
jeres mål. Ren og skær personlig status vil ikke være
tilfredsstillende, og vil sandsynligvis hurtigt blæses bort af tidens
vinde, fordi formålet med dette forhold på et højere plan netop
består i at erkende det ørkesløse ved personlige ambitioner. Du
lader dig ikke imponere af din partners kamp for at nå til tops, og
du kan virke direkte undergravende på hendes præstationer.
Men du kan være lidt for negativ, og dette kan gøre atmosfæren
noget depressiv. Arbejd sammen med Mary på at omdefinere
hendes mål.

Marys Saturn negativ Frederiks Neptun
De menneskelige vilkår.
Denne påvirkning har ikke nogen større indvirkning på dagliglivet
i jeres forhold, men den er vigtig, hvad angår dybere åndelig
lykke, især fordi der kan foreligge specifikke omstændigheder i
jeres liv sammen, som volder lidelse. På et eller andet område
er I nødt til at acceptere en form for hjælpeløshed over for
skæbnen. Til tider vil Frederik føle en desperation, som du ikke
kan afhjælpe med praktiske løsningsforslag, og dette kan være
umådelig frustrerende. Du kan også tit føle, at de enorme
anstrengelser du bruger på at opbygge noget varigt, og opnå
fremgang i livet, bliver undergravet på grund af din partners
manglende rygrad eller disciplin. Det er vigtigt med tro og
accept.
Neptun først: At leve sammen med Frederik kan være som at
bygge sandslotte inden tidevandet kommer skyllende.

Neptun først: Mary står over for en uhåndgribelig utilfredshed
hos dig, og aner ikke hvad hun kan gøre for at opnå din
anerkendelse.
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Marys Uranus negativ Frederiks Saturn
Bombesprængte broer
Selvom denne kontakt ikke er specielt vigtig for det personlige
liv, kan den have en ret så stærk virkning på de områder af din
partners liv, hvor han føler sig mest etableret. Du opmuntrer
Frederik til at kaste autoriteternes lænker af sig, og nedbryde
traditionens greb om hans liv. Du føler måske, at din rolle består
i at frigøre ham fra, hvad du ser som en slags trældom over for
samfundet. Men at du påskønner din egen frihed på et bestemt
område, er ikke ensbetydende med, at den samme frihed er god
for ham - måske har han brug for fundamenter netop dér, hvor
du har kastet dine overbord. I omskiftelige tider er du villig til at
bryde med fortiden, men sådan er det ikke for Frederik, som
føler en større ansvarlighed over for sine bånd, og dette bør du
tage højde for.

   

Frederiks Saturn negativ Marys Uranus
Bombesprængte broer
Denne kontakt, som dog ikke er særlig fremtrædende i jeres
dagligliv, viser konflikter mellem dit behov for at bevare status
quo, og din partners behov for at feje fortidens begrænsninger til
side og udvirke forandring. I situationer, hvor dit livs strukturer er
under angreb fra fornyelsens kræfter, er du tilbøjelig til at
forskanse dig bag gamle, gennemprøvede metoder - metoder,
som tit har vist sig ikke at slå til. Mary derimod går til den anden
yderlighed, og har ingen synderlig respekt for det, der førhen har
vist sig at fungere godt. Desuden kan hun finde på at true med
at forlade alt, hvad I sammen har bygget op, og dermed sætte
dig i en meget svag position. Prøv at gennemføre vigtige
forandringer gennem en forhandlingsproces, der tilfredsstiller
begge jeres forskellige angrebsvinkler og behov.

   !       

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

Parforholdsanalyse mellem Frederik og Mary

MC først: Det er sjældent, at dine initiativer i professionelle og
hjemlige anliggender bliver billiget af Mary lige med det samme.

Frederiks MC positiv Marys Pluto
Omstrukturerede mål
Selvom der ikke er tale om nogen særlig stor påvirkning i
forholdet, kan Mary have en betragtelig effekt på dit
professionelle og hjemlige liv. Hun opmuntrer dig til at mærke
efter, om du er tilfreds på disse områder, og foretage radikale
omstruktureringer af dine mål, så de giver dig dybere mening.
Mary vil kraftigt opfordre dig til at gøre dig fri af udtjente bånd til
familien, eller forlade et job som ikke længere svarer til dine
behov.
MC først: Justeringer i din karriere og dit hjemlige liv kan betyde,
at Mary beslutter at kappe båndene til fortiden.

Marys Saturn negativ Frederiks MC
Dødvægt
Denne kontakt er ikke specielt vigtig for jeres privatliv, men kan
volde problemer, når der sker forandringer i Frederiks karriere
og familieliv. De planer og strategier du lægger for ham, kan
være ganske anderledes end hans egne. Du er tilbøjelig til at
styre eller kontrollere hans kurs på disse områder, men du er
ikke altid bevidst om det behov for forandring han føler. Det er
ikke alle problemer, der kan løses gennem selvdisciplin og
beslutsomhed, og Frederik har brug for at føle, at du støtter ham
i, hvad han ønsker, i stedet for at antage en urokkelig
forældrerolle.
MC først: Du udtrykker ofte misbilligelse, når Frederik ønsker at
foretage ændringer i karriere- eller familieanliggender.
Marys Pluto positiv Frederiks MC
Omstrukturerede mål
Denne påvirkning har større betydning for karrieren end for
privatlivet. Du kan spille en vigtig rolle for Frederik i perioder
med omvæltninger i den professionelle løbebane, og du
opmuntrer ham til at bryde med fortiden, og satse på at arbejde
med noget han virkelig tror på. Han påskønner din forfriskende
mangel på respekt for magter og myndigheder, og din evne til at
nå til sagen i sager af professionel betydning. Du kan også have
betydning for afklaring af komplikationer han måtte have over for
sin familie, især når det gælder om at gøre sig fri af bånd, der
har overlevet sig selv.

   

MC først: I tider, hvor der sker forandringer i Frederiks karriere
eller familiestruktur, er du villig til at give støtte, og er heller ikke
selv bange for at foretage dybtgående forandringer.

   

Frederiks MC negativ Marys Saturn
Dødvægt
Denne kontakt har en kraftig indflydelse på din karriere og dit
hjemmeliv. Du fornemmer, at Mary stiller masser af krav til dig
på begge disse områder, især i form af hårdt arbejde og ansvar.
Desværre gør denne holdning det ikke spor lettere for dig at
realisere dine ambitioner, og betyder som regel kun, at du mister
din selvtillid. Du kan føle, at uanset hvor hårdt du arbejder, kan
du ikke leve op til hendes forventninger. Ved at tage større
personligt ansvar, og blive mere selvstændig, kan du lette
presset fra Mary.

   !       

HJEM OG KARRIERE: IC/MC-aksen (horoskopets lodrette akse, der repræsenterer begyndelsen af 4. og 10. hus) viser hjemlige
anliggender og karrierespørgsmål. Kontakter mellem planeter i det ene horoskop og denne akse i det andet vil vise, hvordan I
påvirker hinanden på disse områder. Dette kan være særlig vigtigt, hvis I har fælles karriereinteresser, eller hvis familieanliggender er
særlig betydningsfulde.
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overblik over, i hvilken grad de to partnere opfylder hinandens behov på vigtige områder af tilværelsen. Bemærk, at kolonnerne er
dobbelte - den øverste del viser, om forbindelsen er primært harmonisk, og den nederste viser om forbindelsen er mere præget af
anspændthed. Jo længere søjlen er, jo stærkere er forbindelsen, om den så er harmonisk eller anspændt. Hver partner har sin eget
diagram - stærk seksuel tiltrækning hos den ene gengældes måske ikke af den anden, og diagrammet tager højde for dette - men
den sidste kolonne, der viser generel forligelighed, gælder selvfølgelig for begge.
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FORLIGELIGHED: Følgende diagram viser et
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