Year report for Sara Nielsen (2022-02-01 to 2023-02-01)

Årshoroskop
Dit personlige årshoroskop lagt
af astrologen Adrian Duncan.
AstroWOW

WWW.CPHASTRO.COM

www.astrowow.com

Page 1/29

Year report for Sara Nielsen (2022-02-01 to 2023-02-01)

Din Livsbog - år for år
skrevet og designet af Adrian Duncan

Navn : Sara Nielsen
Dato : 01 februar, 1955
Tid : 00:30 pm (12:30)
Sted : Kjøbenhavn, Denmark
Alder : 67

AstroWOW

www.astrowow.com

Page 2/29

Year report for Navn : Sara Nielsen (2022-02-01 to 2023-02-01)

Sara Nielsen

¸

Sol

›

Måne

¾

Merkur

±

Venus

¡

Mars

¥

Jupiter

{

Saturn

†

Uranus

‡

Neptun

ˆ

Pluto

¨

N. Måneknude

‚

S. Måneknude

÷

Vædder

š

Tyr

Ð

Tvilling

˜

Krebs

¬

Løve

ª

Jomfru

«

Vægt

…

Skorpion

}

Skytte

ƒ

Stenbuk

‹

Vandbærer

Š

Fiskene

´

konjunktion

Þ

halvsekstil

¼

halvkvadrat

µ
¹

sekstil
kvadrat

01/02/1955 12:30

Tidszone: 01:00

¸ in ‹

Kjøbenhavn

Sommertid: 0:00

› in š

Denmark

55N40 12E34

| in Ð

¡

¸

›

11

‚

2

¬

| 25,36

5

{

2

10,40

˜

¸
›

3

25,25

˜

«

+0:31

¹

¯

µ

¹

-0:38

-7:58

-3:30

-2:35

º

¯

º

-3:14

-3:31

µ

º

¯

-3:06

-0:46

-0:28

¡

«

¥

º
-2:13

{

þ 25,36
8
9

10,40
25,25

[ 13,29

}
ƒ
ƒ
‹

ˆ ¨ ‚ |[

+0:53

ª

29,16

¡ ¥ { † ‡
µ

¾

10,45

6

±

…

‡

ˆ

¸ › ¾

Ð

5

Medium Coeli

4

ª

seskvikvadrat

[

}

6

¥†

˜

¤

Descendant

±

3

±

þ

¨

1

¬

Ascendant

8
7

13,29

|

ƒ

12

]

opposition

10
9

Ð

trigon

¯

‹

¾

š

º

kvinkunx

Š

÷

´

11,50

‹

9

›

28,29

š

12

¾

29,08

‹

10

±

25,07

}

6

¡

12,21

÷

11

¥

22,44

˜

{

20,31

…

†

24,59

˜

¶

2

‡

28,14

«

¶

5

ˆ

25,54

¬

¶

4

¨

03,45

ƒ

¶

7

‚

03,45

˜

¶

1

¹

+2:14 +5:29

º

¹

-4:27

-5:23

¹

†

¸

¶

2
6

+3:15

‡

µ

º

+2:20

+2:37

µ

ˆ

+0:17

¨
‚

]

Immum Coeli

11

10,45

Š

¶

Retrograd

12

29,16

÷

AstroWOW

|
[

www.astrowow.com

Page 3/29

Year report for Navn : Sara Nielsen (2022-02-01 to 2023-02-01)
DIN LIVSBOG - ÅR FOR ÅR
I begyndelsen af det 21. århundrede var der 6 milliarder mennesker på Jorden. Alle har deres unikke
fødselshoroskop; ingen er født på samme dato, tid og sted. Dette horoskop afspejler personlige
karakteristika, som individet har valgt at arbejde med livet igennem; han eller hun møder forældre,
søskende, venner, lærere og til sidst partnere, som fremkalder en evolutionær sjælsudvikling.
Hvert individ har et unikt liv, som kan kortlægges astrologisk via planetbevægelser efter fødslen. World of
Wisdoms Livsbog laver en syntese af tre vigtige metoder for at beskrive individets livsrejse:
- Progressioner, som afspejler din personlige evolution afhængig af det karmiske mønster ved fødslen.
- Transitter, som afspejler kollektive indflydelser, som fremkalder en specifik adfærd hos dig.
- Solarhoroskopet, som er et horoskop beregnet for hver fødselsdag, som i detaljer viser, hvad der sker i
det pågældende fødselsår.
Denne syntese er meget kompleks. Når man tager i betragtning, at der er 12 tegn, 12 huse og 10 planeter
(inklusiv solen og månen) er der allerede 1440 enkle kombinationer. Når de indbyrdes planetforbindelser
regnes med (aspekter) og derefter transitter og progressioner, er der hundredtusindvis af kombinationer.
Livsbogen arbejder med adskillige tusinde af de vigtigste faktorer, resten er op til dig, din hukommelse og
din visualiseringsevne. I løbet af rapporten kan du se fodnoter, som refererer til de præcise astrologiske
indflydelser, som er samlet i slutningen af rapporten.
Denne analyse beskriver din personlige evolution og livsrejse. Hvis du skal forstå den i dybden er det en
fordel at være fortrolig med de talenter og udfordringer, som dit fødselshoroskop repræsenterer. Den første
del af hver sektion af Livsbogen forklarer derfor, hvad du kan forvente i livet baseret på den person, du er.
Det er vigtigt at indse, at begivenhederne i dit liv er formet af din personlighed og karakter. Hvis dit
kærlighedsliv lover stor lykke, vil strømningerne senere i dit liv forløse dette potentiale... og omvendt.
Ønsker du en detaljeret beskrivelse af din personlige karakter og forslag om, hvordan du får det meste ud
af dit liv, så kan Horoskopfortolker rapporten anbefales. Livsbogen er designet til at kortlægge
begivenhedernes timing og din dynamiske udvikling som menneske.
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INTRODUKTION
Nu hvor du fylder 67, er der en vis længsel efter noget, som er svært at formulere og opnå - måske kan
man kalde det et spirituelt behov, eller i hvert fald en opmærksomhed på at de materielle løfter, som livet
frister med, ikke i sidste ende kan levere vedvarende tilfredsstillelse. For dig og din generation har der
været en idealisering af parforhold, som har ført til en længsel eller utilfredshed, som stammer fra
urealistiske forventninger. Personligt giver du udtryk for disse idealer i forbindelse med din kreativitet og i
dit forhold til børn og elskende, hvor du har høje forventninger, som kan føre til skuffelser. Det er et år med
åndelig vækst, men den vækst kommer tit via overgivelse til omstændigheder, som er uden for din kontrol.
Men det er en meget inspirerende tid, specielt hvis du skal rejse eller lade dig stimulere af forskellige
kulturer, eller hvis du møder vise mennesker, som kan løfte din sjæl.
For at få det optimale ud af det nuværende år, gælder det om at bygge på tidligere erfaringer på den ene
side, og om at formulere en fremtidsvision på den anden. Når du har en vision, du tror på, så kan du lægge
planer for at opnå dine mål skridt for skridt. En optimistisk indstilling og tro på dig selv vil hjælpe dig til at
overvinde de udfordringer, som du helt sikkert kommer til at møde i løbet af året.
I denne periode af dit liv er de største udfordringer forbundet med at etablere dig selv på et professionelt
plan og mobilisere dine ambitioner. Du møder modstand fra magtfulde instanser. Forældede metoder vil
vise sig at være ineffektive, og du har brug for at omdefinere dine mål. Denne indflydelse vokser omkring
maj - 2021 og ebber ud omkring marts - 2024. Ved at fordoble din indsats, kan du skabe rammerne for
professionel succes, og i slutningen af denne periode har du etableret dig selv i den karriere, du har valgt.
Det kan i sandhed være et højdepunkt for dig og nu viser resultaterne af flere års træning og forpligtigelse.
Nu er tiden inde til at tage din autoritet og dine kompetencer til dig. Professionel succes er ikke en
popularitetskonkurrence, og hvis du vil opnå noget, må du træffe de vigtige beslutninger, som andre
mennesker måske synes er ubehagelige.
Fra februar - 2021 til februar - 2022 kan du trække på den viden og erfaring, som du har samlet tidligere, for
at skabe konkret succes i dit liv. En heldig skæbne tilsmiler dig på det professionelle område i denne
periode, og du kan udvide sin sfære af indflydelse. Erhvervslivet støtter dig og hvis du stræber efter
anerkendelse vil du få den. Hvis du går efter dine håb og drømme nu, så er der stor chance for at de bliver
opfyldt.
Nu hvor du har realiseret dig selv igennem din karriere og du har øget din status, så er du klar til at trække
på din nylige succes ved at konsolidere dine talenter og udvide din indflydelse socialt set i perioden fra
februar - 2022 til maj - 2023. Generøse venner eller en mentor baner vejen for dig og giver dig adgang til
højeste sted, mens du høster visdom og indflydelse gennem socialt engagement.
Mens du udvikler nye ressourcer og overvinder de udfordringer, som du møder på din vej, så vil du møde et
antal muligheder og begivenheder i løbet af dit 67. år. Tre meget vigtige emner, som gør året helt specielt
er:
- En periode hvor du gennemgår en følelsesmæssig forvandling, der ændrer dit forhold til fortiden og
fremkalder et behov for at opgive tilknytninger, som har udlevet deres tid. Det kan føre til store forandringer
i forhold til hjem og familie.
- En tid, som kan være meget inspirerende, idet du giver slip på blokeringer i din fantasi og inspireres af
kunstneriske, kreative og spirituelle drømme. Der er en tid, hvor utopi lokker, men hvis noget konkret skal
opnås, gælder det om at være vedholdende.
- Du tager fat på en periode, hvor bekymringer og forskellige holdninger kan føre til konflikter. Dit aktivitetsog stressniveau er højt, men konflikter kan minimeres ved at kæmpe for dine mærkesager i stedet for at
gøre dem personlige. Der kan være vanskeligheder forbundet med brødre og chikane fra mænd generelt.
Disse indflydelser og mange andre bliver undersøgt i detaljer i de følgende afsnit.
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Din livsbane
DU DEFINERER NYE PERSONLIGE LIVSMÅL
Der er mange forskellige områder af aktiviteter, som er relevante i
dit liv, men hvert år vil der være fokus på især et livsområde, som
vil optage dig mere end alt andet og være et omdrejningspunkt for
årets begivenheder.
Hovedtemaet i løbet af dit dit 67. år sætter fokus på udviklingen af
kommunikative evner, uddannelse, netværk og udadvendt kontakt
til andre generelt. Nysgerrigheden er den drivende kraft bag
mange af dine handlinger og der er utroligt meget at lære og
formidle. Søstre og brødre eller andre mennesker i dit netværk,
spiller en vigtig rolle i de kommende måneder. Hemmeligheden
bag succes kan være forbundet med at forstå det menneskelige
sind og hvordan det egentlig fungerer.1
Dette tema sætter fokus på dine romantiske sider og behovet for
at blive elsket og værdsat. Det ser ud til, at den retning som du
følger nu ikke helt er i harmoni med kærlighedsforhold. Din kurs
støder imod muligheden for at vinde din elskedes hjerte.2
Kommunikation er hovedoverskriften i år, og din stærkeste
motivation er at komme ud blandt andre, skabe et netværk og
udvikle dine intellektuelle evner.
Dit engagement i en gruppe er vigtigt for dig på nuværende
tidspunkt, specielt grupper som har et internationalt,
fremtidsorienteret eller humanitært fokus. Du vælger en retning
som ligger uden for normen, og du vælger en eksperimenterende
livsstil. Venner spiller en vigtig rolle, specielt når det drejer sig om
at tænke utraditionelt.
Der er fokus på din karriere og det helt store spørgsmål er, hvordan du definerer dine ambitioner og
manifesterer dem. Hovedoverskriften lige nu handler om, hvordan du håndterer lederskab, og hvordan du
arbejder med eksisterende autoriteter i en ledende stilling og etablerer dig selv uafhængigt, så du i sidste
ende opnår konkrete mål. Hvis du spiller dine kort rigtigt, opnår du succes og forøget status.
Der er enestående muligheder og udfordringer, som påvirker dig personligt lige nu, som kan føre til
betydelige justeringer i din livsstil og dine forhold. Hvis du har lyst til at gå i en ny retning, så er tiden nu
inde til at tage styring og vælge en vej, som passer til dine ønsker, som beskrevet nedenfor.

Fastlæggelse af din kurs
I denne periode som varer fra februar 2022 til december 2023 er der et behov for at stabilisere retningen i
dit liv både rent personligt og i dine nære relationer. Du kan ikke altid få, hvad du vil have, men du får, hvad
du behøver. Den nuværende periode sætter fokus på at acceptere disse begrænsninger i dit liv. Når du
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etablerer effektive strukturer, kan de danne grobund for vækst, og det kan medføre en længerevarende
forpligtigelse til en livsvej eller et forhold. Det, der virker nu, er at kultivere et element af konservatisme og
tilbageholdenhed, hvor du fokuserer på en ting af gangen. Samtidigt med at du begrænser dine ambitioner
dels i din karriere og dels i dit kærlighedsliv i forhold til, hvad der er realistisk muligt.3

Muligheder, men forbundet med en pris
Forhold opstår i dit personlige liv, som er en udfordring, og du tager et standpunkt forbundet med hvad du
anser for at være rigtigt og acceptabelt, og hvad du anser for at være forkert og uacceptabelt. Det er særligt
stærkt i perioden fra juni 2022 til september 2022. Det kan være en spændende og opløftende tid, og du vil
helt sikkert lære en masse og opnå visdom, men der kan være moralske spørgsmål, som påvirker dig og
dine relationer, samtidigt med at din dømmekraft ikke altid er rigtig. Din appetit på livet er stærk og du
overbeviser dig selv om at livet må leves til fulde. Du rejser sandsynligvis mere og du møder kosmopolitiske
mennesker, som har stor indflydelse på din dømmekraft.4
Denne indledende sektion af din Livsbog handler om livsstil og livsvejen, og beskriver faktorer, som
modificerer denne vej, idet du reagerer til indflydelser både udefra og indefra i en evolutionsproces. For at
opsummere er de vigtigste faktorer i løbet af dit 67. år:
- behovet for at etablere rammer i dit liv og i dine relationer, som du gør gennem udholdenhed og ved at
forpligte dig.
- Det er en opløftende tid hvor muligheden for personlig vækst og møder med indflydelsesrige mennesker
bringer en tendens til at være overoptimistisk eller gabe over alt for meget.
- en tid med megen opfindsomhed og intellektuel kreativitet, hvor du samtidigt rejser, etablerer netværk
eller rækker ud til andre mennesker. Det bringer i sidste ende vækst i forbindelse med uddannelse.
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Din karriere
FRIHED PROFESSIONELT OG I FAMILIEN
Hvert år er der en speciel fokus på dine mål og ambitioner, og det
gælder om at styrke din livsmission og de mål, du ønsker at opnå.
Det er også vigtigt at have et godt fundament, hvad angår hjem
og familie - noget du kan bygge dine succeser på.
Et større tema vedrørende din karriere i løbet af dit 67. år sætter
fokus på dit ønske om at arbejde på en højere vision sammen
med en gruppe eller organisation, som eventuelt har en
international dagsorden. Dit ego tilhører på en måde gruppen og
der er en idealistisk og inspirerende atmosfære. Du vælger
måske også at forfølge en professionel vej, som kanaliserer dine
unikke, individuelle talenter.6
Dette tema er centralt forbundet med din jegfølelse og dit behov
for at sætte dit eget personlige præg på det, du foretager dig. Det
er nødvendigt, at dine ambitioner afspejler noget dybt personligt,
og der er gode chancer for, at du vil opnå anerkendelse og vinde
respekt.7
Du er opmærksom på dit sociale ansvar i din karriere og du
ønsker at realisere dine ambitioner så de gavner en større
sammenhæng, og det gør du også på din egen specielle måde
indenfor et specifikt område i din karriere.
Du forfølger dine mål med passion og intensitet, som du til en vis
grad holder skjult. Når du holder kortene tæt til kroppen, kan du
bedre forstå, hvordan magt fungerer, og du skaber de
nødvendige reformer.
På nuværende tidspunkt er der stor fokus på dit arbejdsliv og relationer til kolleager. Den bedste måde at
sikre din position er ved at stræbe efter at få hjulene til at køre smidigt og effektivt rundt. Det handler om
service og om at arbejde sammen i et team.
Udfordringer og muligheder opstår nu, som bringer vigtige forandringer eller justeringer i både dit erhverv
og familieliv. De følgende indflydelser bringer konkrete forandringer, som gør det muligt for dig at leve og
arbejde på et helt andet niveau.

Moderne tider
Du kommer ind i en urolig periode, som påvirker valg forbundet med din karriere og dit liv på
hjemmefronten. Der kan være tale om en flytning, måske på grund af et behov for at pendle, eller måske
fordi hele familien må rykke teltpælene op. Forandringer i familien kan også betyde, at du træffer impulsive
beslutninger, mens du er meget fleksibel og risikovillig omkring fremtiden. På karrierefronten er der behov
for plads og frihed, mens du ikke ønsker at fortsætte med arbejde, som er kedeligt eller restriktivt. Du
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ønsker måske at tage dine egne beslutninger og du lader dig ikke dominere af autoritetsfigurer, som synes
du skal passe ind i systemet. Der er måske en international eller opfindsom retning, der trækker i dig, eller
mere arbejde forbundet med mennesker eller grupper. Hele perioden med justeringer i karrieren eller i
familielivet varer fra marts 2021 til maj 2023 – hvis dit fødselstidspunkt er nogenlunde præcist – og det kan
føre til spændende nye muligheder for personlig vækst.8
Det sker sjældent, men nogen gange kommer der en tid, hvor du kan tage en afgørende beslutning, som
definerer dit karrierepotentiale og de forhåbninger, du har for din familie. De indflydelser som beskrives
nedenfor, viser udfordringer og muligheder, som nu opstår, som bringer konkrete forandringer i strukturen
af dit liv, hvad angår dit erhverv og dit hjemmemiljø.
I løbet af året efter dette er der en vigtig indflydelse, som du meget vel kan mærke i år. Måske sker der ikke
så meget lige nu, selvom det er lidt tidligt, måske sanser du nogle varsler om det kommende tema:

Uro i karrieren og på hjemmefronten
Hvis man antager at dit fødselstidspunkt er fuldstændigt præcist, så bringer perioden omkring april 2023
uforudsete og urolige begivenheder med pludselige forandringer i den retning, din karriere tager, og det kan
samtidigt bringe uro i dit familieliv. En flytning er meget sandsynlig på dette tidspunkt; det kunne endda
være til udlandet eller et sted langt borte. Det nye lokale miljø er sandsynligvis støjende eller tungt
trafikeret, eller måske er du i et miljø sammen med personer, som er helt anderledes end dig selv. Det kan
måske resultere i en form for fremmedgørelse til at begynde med. Måske foretrækker du at bo et
midlertidigt sted på dette tidspunkt, eller at pendle en betydelig afstand hver dag. Professionelt er der
pludselige forandringer, som afspejler et måske uopdaget behov for at eksperimentere med dit liv og gøre
noget nyt og spændende. Der er en dyb modstand imod, at nogen skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Det
gælder især mennesker, som du ikke respekterer; du har mest lyst til at gøre præcis det modsatte af, hvad
du altid har fået at vide. Denne udvikling kan være en del af nogle radikale forandringer, som fører til, at du
afbryder forbindelsen til etablerede karriere og familie traditioner.9
De forandringer og den indsigt, du oplever, er forbundet med alternative synspunkter om materielle værdier
og smag, samt det at du nægter at lade dig begrænse af tilknytning til nogen eller noget.10
I løbet af året efter dette er der en vigtig indflydelse, som du meget vel kan mærke i år. Måske sker der ikke
så meget lige nu, selvom det er lidt tidligt, måske sanser du nogle varsler om det kommende tema:

En lykkelig udvikling på jobbet og hjemme
Hvis man antager, at dit fødselstidspunkt er fuldstændigt præcist, så har perioden omkring maj 2023 en
dyb effekt på succes i din karriere og et lykkeligt familieliv. Du har heldet med dig og du bliver økonomisk
belønnet. Du har den heldige skæbne, at realisere dine ønsker både professionelt og hvad angår dit
familieliv. Derhjemme kan det betyde, at du investerer i ejendom, eller der er lykkelige begivenheder i
forbindelse med børn, eller du flytter sammen med en partner. Investeringer giver afkast og du kan tillade
dig at bruge penge, som tilfredsstiller dine materielle behov. Du bliver promoveret på jobbet, og du bliver
headhuntet til at arbejde med økonomiske eller materielle ressourcer. Du kan forvente profit eller
lønforhøjelse. Din personlige dømmekraft og din smag er vigtige faktorer i din succes. I kærlighedsforhold
er der en støttende og kærlig atmosfære, der hjælper dig med at opnå dine mål på mange fronter.11
Kærlighed vækker et ønske om at hjælpe og servicere. Du finder kærligheden på nuværende tidspunkt i dit
arbejdsmiljø eller blandt kollegaer.12
Livsbogens erhvervssektion forklarer indflydelser i det nuværende år, som kan medføre en ændring eller en
tilpasning af din målsætning, hvor du udnytter de muligheder, som du møder på din vej. I det store og hele
vil de vigtigste udviklinger på familie- og erhvervsområdet være:
- en tid med forandringer både professionelt og på hjemmefronten, hvor du ønsker mere frihed og plads til
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at udtrykke dine unikke kvaliteter.
- en tid hvor uforudsigelige begivenheder opstår og fører til forandringer i din karriere og i dit miljø. Der er et
behov for at gå imod traditionerne og eksperimentere.
- Succes og en positiv udvikling i dit familieliv og i din karriere, bringer forbedringer af din økonomi og et
berigende kærlighedsliv.
- en tid hvor dit professionelle liv er defineret af en gruppevision, som har en utraditionel eller idealistisk
dagsorden.
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Din personlige udvikling
DU GIVER UDTRYK FOR DIT SÆRPRÆG
I løbet af året vil du komme ud for et antal karakter-opbyggende
oplevelser, som hjælper dig med at udvikle og modnes som
individ. Det er sjældent, at specifikke problemer varer mere end
otte måneder, og hvis du betragter dem som udfordringer, som du
kun bliver stærkere af, så bliver det relativt nemmere at overvinde
dem. Ligeledes når der er en begivenhed, som styrker din
selvtillid eller lykke, vil det betale sig for dig at udnytte den
begrænsede tid, du har, for at få det optimale ud af din gode
skæbne.
Da du har Solen i Vandbæreren, og i det 9. hus, relaterer det til
dit behov for at udtrykke din vision for menneskeheden og være
en del af et netværk , i forbindelse med at udvide dine horisonter
spirituelt, intellektuelt og geografisk.
En vigtig udvikling for dig omkring dit 67. år er dit behov for at
udvide din horisont og dermed definere din identitet. Det kan
bringe dig til fjerne lande, eller hvis du bliver i dit hjemland, en
udvidelse af dine filosofiske eller intellektuelle interesser. I sidste
instans øger du din indflydelse på andre. Du opnår spirituel eller
filosofisk indsigt, og du møder en indflydelsesfuld mentor. Din
højeste prioritet er forbundet med opdagelsen af hvad der er
meningsfuldt for dig. Du har en stærk fornemmelse af fremtiden,
og din indflydelse vokser sammen med din visdom.14
Visse nøgleindflydelser præsenterer nu muligheder og udfordringer, hvad angår din udvikling som individ.
Nedenfor kan du læse om indflydelser, som du kommer til at opleve mere eller mindre stærkt, som
fremkalder handling hos dig, hvor du sætter dit præg på begivenheder.

Ny bevidsthed
Det er en urolig periode i dit liv, hvor du ønsker forandringer, der gør det muligt at udtrykke de unikke sider
af din personlighed. Du har ikke længere et behov for at passe ind; i stedet tager du fat på en personlig
udviklingsrejse, hvor du møder nye og ukonventionelle mennesker, eller måske rejser du som en del af en
udviklingsproces. Dit arbejde og dine relationer er nødt til at give dig plads til personlig vækst, da du ikke er
parat til at gå på kompromis; tværtimod distancerer du dig fra mennesker, som begrænser dig. Dit ønske
om forandringer bringer begejstring og spænding, eftersom du selv bliver en kilde til fornyelse i samfundet.
Nye opdagelser og opfindsom skabelse frigør dig fra hverdagens kedsomhed. Processen med personlig
udvikling varer fra januar 2021 til april 2023 og giver dig et helt nyt livssyn.15
Denne sektion, som handler om din personlige udvikling, viser indflydelser, som præger din karakter og
bringer både udfordringer og personlige vækst. De vigtigste indflydelser er:
- en spændende periode med forandringer, hvor du går imod strømmen og opdager, hvad der er unikt ved
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dig.
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Følelser og tryghed
FORVANDLING AF FØLELSESMÆSSIG TILKNYTNING
I løbet at dit liv gennemgår du en følelsesmæssig udvikling, hvor
fokuspunktet ændrer sig konstant. Idet dit ubevidste sind
absorberer indtryk i de forskellige livsfaser, integrerer du større
dybde og forståelse af dig selv og dine forhold. Der er specifikke
områder i dit liv, som har afgørende betydning i denne henseende
i år.
Da du har Månen i Tyren, og i det 12. hus, relaterer det til din
følelsesmæssige ro og stabilitet , og der eksisterer samtidig et
behov for ensomhed, ophold i naturen og for at skabe forbindelse
til dine inderste følelser.
Dit dit 67. år år er en periode, hvor du gerne vil konsolidere dit liv
og skabe grobund for komfort. For at føle dig godt tilpas er det
vigtigt, at du er økonomisk tryg og du kan forvente optimale
betingelser for at dække dine materielle behov. Der er ro nu på et
følelsesmæssigt plan og du skaber et fast anker for udvikling og
omsorg.16
Et af de områder, hvor denne indflydelse kan mærkes, er i dit
indre liv. Der er en følelse af, at du kultiverer en alene-følelse,
måske fordi du har brug for at løse spirituelle spørgsmål, som
andre ikke kan forstå. Der er noget universelt omkring lidelse,
som du møder i år og som vækker din medfølelse.17
Du bliver meget opmærksom på, at dine følelsesmæssige behov ikke harmonerer med bestemte krav i
relation til uddannelse eller kommunikation, samt et generelt behov for at opretholde et netværk af
kontakter via rejser, e-mails og den slags. Overvejelser om tryghed eller enhver anden form for tilknytning
bruger den energi, som du ellers kunne bruge på andre intellektuelle interesser.18
I løbet af året fortsætter en tendens med følelsesmæssig intensitet, seksuel lidenskab og indre udvikling,
eftersom du ønsker at frigøre undertrykte følelser, som du har fortrængt i fortiden. Det, der interesserer dig
nu, er det skjulte under overfladen, både i din egen natur og hos dem, som du er tæt forbundet med. Det er
også en periode, hvor du er hemmelighedsfuld, og du er ikke parat til at afsløre alt, som du finder ud af. Dit
erotiske liv bliver vigtigere for dig, måske fordi det er den dybeste intimitet der findes, og du er villig til at
bryde nogle tabuer for at få en dybere oplevelse. På samme tid er du mere sårbar følelsesmæssigt, og
mere angst for at miste en vigtig anden, og det betyder at du må håndtere jalousi. Materielt set kan du være
uheldig at udvikle gæld, så vær forsigtig.
En stor del af din følelsesmæssige energi er på et praktisk plan rettet mod dit arbejdsliv og dine relationer til
kollegaer. Det er de daglige rytmer, som er vigtige nu… hvordan man fordeler pligterne og organiserer sig
tidsmæssigt. Ved at opbygge sunde daglige vaner kan du undgå spildtid og effektivisere din indsats. Du
arbejder måske med helsespørgsmål på den ene eller anden måde. Ved at tilstræbe en hjælpsom og
ydmyg holdning overfor kollegaer har du chancen for at integrere dig i et team, og du er medvirkende til at
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hjulene drejer rundt. Denne serviceprægede ånd er midlet til succes på nuværende tidspunkt og en
behagelig atmosfære på arbejdet er vigtigt, når du skal måle succes.
Idet du modnes på det følelsesmæssige plan skifter fokus fra et livsområde til det næste, mens du
instinktivt absorberer indsigt forbundet med forskellige facetter af dit liv.
- Omkring september 2022 slår det karmiske ur tolv og der etableres en ramme, som udgør strukturen om
dit liv rent følelsesmæssigt og i familien. Der er en dybtgående opmærksomhed på tidens gang og dine
personlige mål. På mange måder er det en udfordrende og frustrerende periode, og du er klar over, at de
valg du træffer på nuværende tidspunkt, er afgørende. Derfor gælder det om at være velovervejet, før du
beslutter dig for noget, som forpligter dig på længere sigt. Det er en periode, hvor du håndterer
familieansvar og du konsolider din position.19
De nuværende aktuelle udfordringer og ansvar er forbundet med vanskeligheder i relationer til kollegaer på
arbejdet og tendensen til at sigte for lavt. Det kan resultere i et arbejdsmiljø, der hæmmer dit potentiale.20
- Omkring november 2022 opstår der opløftende begivenheder, som betyder at livet føles godt og på
mange områder i dit liv er der en heldig udvikling og ekspansion. Rejser med familien især kan udvide dine
horisonter; indflydelsesrige mennesker værdsætter dine personlige kvaliteter, også økonomisk, og generelt
vokser din selvtillid. Det medfører til gengæld en øget harmoni i familien og en generel livsglæde. Det er en
periode, hvor tro på fremtiden bringer positive resultater.21
Det aktiverer en latent og heldig skæbne, som altid har været til stede i dit liv, og som betyder at dine
værdier og dine indtægtsmuligheder øges.22
- Omkring januar 2023 kan der være nogle overraskende muligheder til stede, hvis du giver dig selv den
plads og frihed, der skal til for at gribe dem. Det er en periode med uafhængighed og personlig vækst, hvor
du er i kontakt med originale tænkere, der inspirerer dig til at skabe forandringer i dit liv. Du dropper stive
vaner og fremtiden åbner sig for dig. Der er eventyr med familien eller alene og du er utålmodig efter
fornyelse. Du får chancen for at rejse til eksotiske destinationer.23

Nedenstående indflydelser vil påvirke dit følelsesliv på en meget dyb måde, og en stærk og ofte ubevidst
respons bliver fremkaldt. I sidste ende bringer det indsigt i barndomshistorien og det åbner for muligheden
for at modificere den måde, du instinktivt reagerer på.

Forvandling af instinktiv adfærd
I denne periode fordyber du dig i følelser, som er knyttet til din fortid men som stadigvæk har en indflydelse
på din adfærd. Denne følelsesmæssige forvandlingsproces, som varer fra februar 2021 til november 2025
fører til en afvikling af forhold, som har udlevet deres tid. Du er parat til at omplante dig selv og skabe nye
rødder – for eksempel ved en flytning eller familieomstrukturering. Det er dit hjem og familie, som er et
fokuspunkt for disse forandringer. Det er fristende at bygge om derhjemme, hvilket også vil være symbolsk
for det dybe behov du har for at have et bedre anker i dit liv. Nye udviklinger i familien vækker helt nye
instinkter. Det er også en god periode for terapi, som kan hjælpe dig med at bearbejde negative
reaktionsmønstre og finde nye og positive måder at kanalisere dine følelser ud på.25

Udvidelse af din komfortzone
En periode med ekspansion i dit personlige liv finder sted omkring fra juli 2022 til december 2025 som
bringer en generel følelse af trivsel, delvist baseret på en dybere forståelse af de ubevidste faktorer, som
motiverer dine handlinger. Din komfortzone udvider sig, og du befinder dig godt i din rolle i familien,
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samtidigt med at der kan være tale om udvidelse af din bolig. Det er et godt tidspunkt at flytte eller investere
i ejendom, og en heldig skæbne kommer din vej uden de helt store anstrengelser. Partnere kan være
meget støttende, og det samme er tilfældet i dit nære miljø generelt. Du har selvværd nok til at give empati
og støtte til dem, der behøver det, og du viser dem, der er tiltrukket af dig, hvor dejligt livet kan være.26
Denne sektion kortlægger hvornår og hvor intenst du kommer til at opleve indflydelser i dit daglige liv, som
har en dyb påvirkning på alt - fra dit arbejde til dit familieliv. Disse indflydelser ligger til grund for din
følelsesmæssig udvikling gennem året, og de vigtigste temaer er:
- en tid hvor der er en dyb og konstruktiv følelsesmæssige forvandling, som hjælper dig til at skabe nye og
sundere rødder og ændre uhensigtsmæssig adfærd fra din fortid.
- en tid hvor du oplever en voksende selvtillid og en lykkelig udvikling på hjemmefronten og i dit familieliv.
- en tid med en dyb følelsesmæssig intensitet, hvor du opnår psykologisk indsigt, samtidigt med at dit
erotiske liv bliver dybt og autentisk.
- en tid hvor harmoniske arbejdsrelationer er en del af processen, hvor du udvikler et sundt sind i en sund
krop.
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Din mentale udvikling
KLAR TIL AT DYSTE
At udvikle færdigheder via uddannelse og praktiske erfaringer er
en afgørende ingrediens for succes, både professionelt og i dine
personlige forhold. Når du forbedrer dine kommunikationstalenter,
vil det lykkes dig at udvide dine kontakter og netværk, hvilket
bringer fremgang.
Da du har Merkur i Vandbæreren, og i det 10.hus, relaterer det
til din geniale opfindsomhed og din evne til at eksperimentere ,
hvilket du kanaliserer ind i en karriere, der handler om
kommunikation, kontakt og ideer.
I løbet af dit 67. år fokuserer du på dit sociale liv og din evne til at
relatere. Du har succes med at etablere netværk til mennesker,
som er opfindsomme og anderledes. Dette netværk
repræsenterer et alternativ til de mere konventionelle sociale
grupper.27
Du bruger dine intellektuelle evner i din karriere i udpræget grad.
Succes kommer gennem dit netværk og ved et bevidst brug af
telefon, marketing og e-mails. Du promoverer alt, der handler om
forretning, undervisning, rejser og salg.28
Det er dine fantasifulde evner, som påvirker din tankegang nu. En
forståelse af, at alt er relativt og at man ikke altid kan stole på det,
der bliver sagt verbalt, betyder at du udvikler en mere intuitiv
intelligens.29
De indflydelser beskrevet i denne sektion udfordrer dig til at udvikle dig intellektuelt, socialt og i dine
relationer til andre. Af alle disse indflydelser, er det vigtigste forbedring af dine mentale færdigheder i år:
- du relaterer til og engagerer dig i grupper og venner, som repræsenterer og formidler helt nye
opfindsomme ideer.
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Dit kærlighedsliv, partnerskab og dine værdier
AT LÆNGES EFTER DEN IDEALE KÆRLIGHED
Dit behov for at relatere er meget afhængig af din smag og dine
tidlige erfaringer forbundet med tilknytning i familien. Disse
faktorer bestemmer, om du føler tiltrækning eller ej, eller ikke føler
noget særligt. Mennesker med lignende smag tiltrækkes af
hinanden, og det danner basis for harmoni i forhold. Det afhængig
helt af dit vurderingsgrundlag.
Da du har Venus i Skytten, og i det 6.hus, relaterer det til dit
behov for at have en intellektuelt stimulerende partner, som kan
udvide dine horisonter , hvilket du udtrykker harmonisk på
arbejdspladsen og ved at manifestere betydelige menneskelige
evner.
I parforhold er du meget udadvendt i løbet af dit dit 67. år år, og
det er sandsynligt, at du møder nogen på en rejse eller på et
studie. Du ønsker at udvide din intellektuelle horisont gennem et
perforhold. Du tolererer ingen restriktioner af din frihed; du søger
en partner, som kan stimulere dit sind og give dig plads.
Kærlighed for dig involverer også at være i stand til at kunne
snakke om mange forskellige interessante emner.31
Din fokus i parforhold handler meget om dit arbejdsliv. Der
behøver ikke at være et romantisk element, men hvis der er et,
kan det være et forhold til en kollega. Din venlige indflydelse er til
stor hjælp i alle arbejdsrelationer. Din æstetiske sans bringer
harmoni til din arbejdsplads på nuværende tidspunkt.32
Dit kærlighedsliv og dine forhold vækker dybe instinkter og drifter i dig nu. Du er draget af det forbudte
ligesom et møl af en flamme. Kærlighed bliver en forvandlingsproces via intensiteten i dit begær, som bliver
vakt. Forhold forbundet med jalousi og kontrol efterlader dig følelsesmæssigt udmattet. Måske fordi gamle
traumer bliver vakt til live igen. Giv slip på dem.33
Der er andre afgørende forandringer, som påvirker dine værdier og relationer i øjeblikket, og de indflydelser
beskrevet nedenfor vil modificere dine behov i forhold til andre, og i sidste ende hjælpe dig med at udvikle
bedre måder at relatere autentisk på.

Længsel efter kærlighed
Det er en periode, hvor mange af dine forhold gennemgår en subtil forandring, idet du stræber efter at opnå
en dybere form for meningsfuld kærlighed. Hvis du er utilfreds med nuværende forhold, eller bare alene, så
vil romantiske møder synes at opfylde dine drømme og idealer, men hvis dine forventninger er urealistiske,
så bliver du skuffet. Kærligheden i denne periode åbner dit hjerte og opløser blokeringer i en proces, der
healer, uanset udfaldet af forholdet. I virkeligheden er der intet enkelt individ, der kan tilfredsstille det dybe
behov, du har, for at smelte sammen med noget, der er større end dig. Det må du finde i kunstneriske eller
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spirituelle interesser. Den periode af romantisk forvirring stammer fra en trend, som varer fra april 2021 til
februar 2025 og i sidste ende beriger den din sjæl. Det kan også godt være, at der er sorg eller triste
følelser i forbindelse med partnerskaber, hvilket vil fremkalde ædle næstekærlige følelser his dig. Til tider
kan der være strømninger i forhold, som du ikke er herre over, og som bare skal accepteres. Tingene kan
også sejle på det økonomiske plan, uden at du har så meget indflydelse.34

Selvtillid i parforhold
I denne periode som varer fra februar 2022 til december 2023 udvikler du selvtillid i parforhold, mens du
lærer, at styrke tiltrækker kærlighed, og ikke nødvendigvis dine behov eller afhængighed. Hvis du føler dig
utilfreds eller afvist på nuværende tidspunkt, er det en del af din udviklingsproces, som kræver, at du tager
ansvar for dine følelsesmæssige behov. Jo mere du ønsker fra andre, jo mindre værdsat vil du føle dig. Jo
mere du giver, jo mere vil du blive elsket. Hvis parforhold ikke kan overleve tidens tand nu, så kan du være
fast besluttet på at være alene, selvom det kan være et godt tidspunkt at møde nogen, måske en ældre
person og forpligte sig. Økonomisk er det måske ikke en periode, hvor der kommer masser af penge, men
det er et fremragende tidspunkt at skabe betingelser for vækst gennem økonomisk planlægning og
tilbageholdenhed.35

Stærk romantisk og materiel appetit
Du er villig til at gå langt for et parforhold, og måske også tage en stor økonomisk risiko i perioden fra juni
2022 til januar 2023. Din dømmekraft er måske ikke særlig god, og der kan samtidigt være moralske
overvejelser. Det er en periode, hvor du er beruset af kærlighed, og begæret er samtidigt stærkt. Nogle vil
måske sige, at livet skal leves her og nu, andre vil måske sige, at det først skal leves senere. I økonomiske
henseende, så er det en god ide at mærke efter, om du virkelig har brug for det, du køber. Hvad
kærligheden angår, så pas på med ikke at gå på kompromis med det, der i sandhed betyder noget for dig,
blot for at få fred eller tilfredsstillelse her og nu. Der er fokus på rejser, kærlighed og partnere fra andre
kulturer. Du længes efter intellektuel stimulering og en udvidelse af din horisont i et parforhold. Det kan du
opnå igennem engagement i kulturelle anliggender.36
De indflydelser beskrevet i denne sektion vil have en signifikant effekt på den måde du omgås mennesker
på. I forhold til kærlighed og materielle værdier, er de vigtigste indflydelser:
- en tid hvor du bevæges af en dyb længsel i dit hjerte. Skuffelser eller vanskeligheder i dit kærlighedsliv
vækker nye dimensioner af næstekærlighed.
- en tid hvor du udvikler selvtillid i parforhold og du lærer at passe på dine egne behov snarere end at være
afhængig af andre for værdsættelse eller økonomisk støtte.
- en stærk stimulering af din romantiske natur med efterfølgende vanskeligheder med at træffe den rigtige
beslutning.
- du søger intellektuel vækst og frihed i dit kærlighedsliv samt et åndsfælleskab.
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Sex, viljen, arbejde og gennemslagskraft
DU UDVIDER DIT NETVÆRK OG DIN VIDEN
Du opnår intet i livet uden en fast beslutsomhed og viljen til at gå
efter det, du ønsker. Der er kampe at vinde og forhindringer at
komme over, og det gælder om at kunne hævde dig selv og
mobilisere dit mod, hvis du skal nå dine mål.
Da du har Mars i Vædderen, og i det 11. hus, relaterer det til dit
behov for at tage en udfordring op og vinde , og du investerer din
energi i sociale projekter, som dog ofte præges af
uoverensstemmelser.
Hvad angår din vilje og din gennemslagkraft er dit 67. år et år,
hvor du er parat til at kæmpe og tage en risiko for at komme
videre. Du gør hurtigt fremskridt og du bevæger dig fra den ene
konkurrenceprægede situation til den næste. På den ene side er
du modig, men på den anden side er du ret frembrusende.38
Din energi og din vilje manifesterer sig gennem venskaber og
grupper, men præcist på dette område er der vanskeligheder,
måske fordi du er villig til at kæmpe for dine idealer. Selvom der
kan være konflikter eller uoverensstemmelser, som påvirker dit
sociale liv, er det måske det værd at stå op for dine principper.39
I løbet af de sidste mange år har du udtrykt din styrke, din
seksualitet og dine drifter i overensstemmelse med et behov for at
skabe stabilitet og materiel tryghed, såvel som en fokusering på
de sanselige glæder i livet. Du har været stædig i forfølgelsen af
dine mål og din økonomiske position har været afgørende. Du har
været motiveret af at leve det gode liv. En overgang finder nu
sted og du investerer din energi i intellektuelle projekter og
uddannelse, hvor rejser og hurtig kommunikation bliver essentielt.
Der er en uimodståelig trang til at forbedre dine intellektuelle
evner. Du har tidligere været draget af fysisk tiltrækkende mænd,
som elskede sex og nydelse, men nu bliver du interesseret i en
ny type mand, som er sjov og spændende at snakke med . Denne
overgang finder sted omkring juli 2023 – forud for denne måned
føler du måske tydeligt en form for afslutning, og efter denne tid
vil du i mange år ud i fremtiden udtrykke din energi og dine drifter
på en helt ny måde.
Det er et år, hvor du er forberedt på at manifestere din karakter og tage en risiko eller to for at få din
personlige dagsorden igennem. Du kombinerer karakter med personlig styrke og det fører til et succesfuldt
fremskridt.40
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Udover de specifikke ændringer som kommer i dit 67. år når du nu et stadie i din evolution hvad angår dit
arbejde og dine drifter, som fører til udvikling af en ny styrke. Det vil lykkes dig at kanalisere din energi i en
ny form eller via en ny beskæftigelse.

At håndtere diskussioner eller provokation
Omkring april 2022 kommer der en periode kendetegnet af intens aktivitet og stres forbundet med rejser,
kommunikation, uddannelse og vedligeholdelse af dit netværk. Kontroverser og diskussion betyder, at du
må forsvare dig selv, og det tvinger dig til at udvikle de rette argumenter. Du føler måske, at du har mødt en
hel del vanskeligheder og bekymringer, og det er en udfordring i sig selv at forblive rolig og i balance. Det
er vigtigt at arbejde hårdt og kæmpe for ideer, mens du minimerer fjendskab ved at tale om tingene i stedet
for at gøre dem personlige. Adskillige mænd er måske efter dig, og det ser ud til at være en irritationsfaktor
mere end en glæde . Det er samtidigt en periode, hvor det er sandsynligt, at du er mere irritabel og
utålmodig end sædvanligt, hvilket kan tiltrække uheld. Det gælder om at skubbe dårlig indflydelse på
afstand, da tvivlsomme typer kan føre dig på afveje. Impulsive og uovervejede handlinger kan skabe flere
vanskeligheder.41
Dine ideer og tanker er rettet mod karrieren og professionel udvikling, og i særdeleshed den rolle som
kommunikation spiller i denne sammenhæng. Den intellektuelle udviklingsproces, du gennemgår lige nu,
bringer nye professionelle kontakter, og du tilføjer flere evner og er i en konstant forbedringsproces.42
De indflydelser beskrevet i denne sektion ændrer den måde du manifesterer din energi på. De vigtigste
påvirkninger af din energi, seksualitet og selvhævdelse i år er:
- en tid med megen mental energi som bruges på konflikt eller diskussion om detaljer. Tvivlsomme
forbindelser fører dig ud på fjende territorium.
- en dynamisk og konkurrencepræget holdning fører til fremskridt, og der er en tendens til at tage en risiko.
- en dynamisk og konkurrencepræget holdning fører til fremskridt, og der er en tendens til at tage en risiko.
44
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Collective trends
ELIMINERING AF ILLUSIONER
Indtil nu er de astrologiske indflydelser i denne rapport forbundet
med din psykologiske udvikling og skæbne på et helt personligt
plan. Der er andre indflydelser i dit liv baseret på dit forhold til det
kollektive, som kan være lige så spændende og stimulerende,
selvom de ikke nødvendigvis fremkalder dramatiske personlige
ændringer.

Eliminering af destruktive fantasier
I denne periode undersøger du drømme og illusioner, der har
forført dig gennem årene, og du forkaster dem. Måske forstærkes
disse fantasier i første omgang, og du bliver ført på afveje, men
snart opdager du, hvor tomme de er. Du kan ikke længere tillade
dig en behagelig eskapisme, og åndelige sovepiller bliver taget
fra dig, idet du indser, at letkøbte forklaringer er tankernes
blændværk. Det er en fortræffelig tid til at forvandle
vanedannende trossystemer og stå ansigt til ansigt med
virkeligheden. Gamle illusioner erstattes af et nyt sæt
psykologiske værdier. Denne åndelige transformation varer
januar 2021 til januar 2025 og den fører til en ny indsigt i
virkelighedens natur.45

Revolutionær inspiration
I denne periode oplever du, at du bliver grebet af kollektive
begivenheder som – hvis du vælger at engagere dig – kan være
både opstemmende og bringe radikale udviklinger sammen med
de specielle interessegrupper, der omgiver dig. Det er en tid, hvor
din forestillingsevne kan fremkalde en boblende inspiration og
skabe store forandringer, både hvad angår personlig udvikling og
spirituel vækst. Det er muligt, at du blot bliver et vidne til, at din
omgangskreds fanges af en fremtidsvision, mens du kigger på.
Om forandring er mulig eller realistisk er det store spørgsmål.
Den revolutionære ånd er en konsekvens af kollektive
strømninger og mediepåvirkninger, som har mere at gøre med
fantasi end fakta. Denne periode, som stammer fra strømninger,
der varer april 2021 til februar 2025 kan bringe en euforisk
stemning og en tiltro til menneskehedens store potentiale.46

Ubegrænset vision
I denne periode opløses gamle overbevisninger, og en ny spirituel og intellektuel vækst tager form. Du
opdager et større panorama, som viser livets ubegrænsede muligheder. Du skuffes af gamle drømme, idet
en ny fremtidsvision toner frem baseret på, hvor afgørende dit trosystem og spirituelle værdier er. Det, du
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tænker, og det, du tror på, bliver til magtfulde faktorer, som former din fremtid; fidusen er ikke at lade dig
føre på afveje af uautentiske visioner, falske guruer, eskapistiske beskæftigelser og utopiske trossystemer.
Det er en vidunderlig periode for åndelig vækst og indre opdagelser, hvis du fastholder dit fokus. Denne
periode, som stammer fra strømninger, der varer februar 2021 til januar 2024 kan bringe lange sørejser,
rejser til eksotiske steder, og åndelig indvielser.47
I begyndelsen af dit dit 67. år år er du nået til en fase i din personlige udvikling, hvor din indsats i det sidste
års tid bringer håndgribelige resultater, som nu kan høstes. Følelsesmæssigt er du modnet i en sådan grad,
at du har brug for et dybt og givende forhold til en vigtig anden... et bånd, som sætter fokus på to helt
forskellige personligheder. Du har investeret i din egen kreativitet, og det medfører nu positive resultater
også materielt set, som du kan trække på. Dit liv er landet et godt sted og dine talenter bliver udnyttet til
fulde. En aktuel fokus på parforhold kan også medføre krise, eftersom du lærer at se gennem andres øjne
og se objektivt på situationen. De kommende år vil vise dig, hvordan du handler i denne situation og
afsløre, hvordan du opnår det optimale udbytte.
Hvis man betragter tingene fra et andet synspunkt, er der et formål med dit liv, og hver begivenhed, der
opstår, kan ses som en milepæl i udviklingen af din sjæl. Der er nogle erfaringsområder, som virker alt for
bekendte, og måske er tiden inde til at slippe dit bånd til dem. Og der er andre områder, som præsenterer
nye og interessante udfordringer for din sjæl, og som forlanger et dybere bekendtskab.
Den afgørende evolutionære fokus i år er på sociale forandringer, som opfordrer dig til at engagere dig med
nye mennesker og nye miljøer. Kriser med venner kan føre til justeringer i din prioritering, og fører til en ny
inspiration via kontakt med mennesker, som har en inspirerende vision for fremtiden. Det betaler sig at
sætte din egen kreative dagsorden på lavt blus, og stræbe efter at være til nytte på en større kollektiv skala.
48

De kollektive indflydelser, som her er beskrevet, er meget knyttet til din generation og dens tidsånd, og det
giver dig chancen for at udnytte de strømninger, som vækker samklang med din generation. De vigtigste er:
- en tid hvor vedvarende illusioner og drømme undersøges og forkastes, hvilket fører til en mere sober
vurdering af betydningen af dit liv og din samtid.
- en tid hvor du gribes af en bølge af idealisme, som kan føre til personlig bevidstgørelse og et engagement
i en større kollektiv begivenhed.
- en tid hvor du fremtryller en ny vision af fremtiden, mens de gamle visioner går i opløsning. Det kan være
en tid med store illusioner; det kan også være en periode med stor spirituel vækst.
De indflydelser i denne rapport er baseret på planetariske cyklusser, ydre planettransitter og indre planet
progressioner i en integreret beskrivelse, som hele tiden refererer til de vigtigste faktorer i dit
fødselshoroskop. Tusindvis af faktorer afvejes, og det gør denne rapport til noget, som er helt unikt for dig
over de næste tolv måneder. Fremfor at komme med specifikke forudsigelser, går tolkningen ud på at
hjælpe dig til at få det optimale ud af disse strømninger i dit liv. Når du definerer, hvad du virkelig ønsker og
udarbejder dine mål, klarer du ethvert uvejr og kommer sikkert i havn. Fremtiden er noget, du selv er med til
at skabe.
Nogle af de temaer fra i år vil fortsætte ind i det næste år, mens der også vil komme helt nye temaer at tage
stilling til. Der er tre vigtige begivenheder, som fremkalder forandring og vækst i dit 68. år og de
opsummeres her:
Der kommer forvirring og utilfredshed i forbindelse med meningen med dit liv og dine forhold til andre. Kun
når du finder et højere ideal – er kreativ, social eller spirituel – genfinder du den inspiration og tro, som
giver dit liv mening igen.
En periode hvor du gennemgår en følelsesmæssig forvandling, der ændrer dit forhold til fortiden og
fremkalder et behov for at opgive tilknytninger, som har udlevet deres tid. Det kan føre til store forandringer
i forhold til hjem og familie.
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En tid med uventede afbrydelser, som fører til forandringer i din karriere, samt sandsynligheden for en
flytning. Det er muligvis også en tid, hvor du vælger at arbejde uafhængigt i en utraditionel karriere. Bevist
eller ubevidst prøver du at bryde ud af traditioner, som har hæmmet din selvstændighed.
Disse begivenheder - både de gode og de mindre gode - kan betragtes som et skatkammer på din vej, som
forædler sjælen. Hver begivenhed har en signifikans, og er en konsekvens af tidligere handlinger. Hvis du
er i stand til at se de udfordringer, som opstår, som muligheder for konstruktiv forandring, så udvikler du dig
hurtigt, og du vil sætte pris på og nyde de mange positive begivenheder, som også opstår i løbet af året.
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SOL, MÅNE OG PLANETER

AstroWOW

Solen: Identitet

Jupiter: Visdom

Solen er følelsen af identitet
og integritet. Den afspejler
faderens indflydelse og
kampen for selvstændiggørelse. Det tegn, som
solen befinder sig i viser,
hvordan vi udtrykker vores
unikke jeg.

Denne planet repræsent-erer
den indre følelse af håb og
optimisme, som gør det muligt
at tro på fremtiden. Jupiter
viser hvad vi tror på, hvordan
vi udtrykker vores tro og
hvordan denne tro skaber
fremtiden.

Månen: Følelser

Saturn: Udfordring

Månen afspejler det
ubevidste sind, som styrer
97% af alt hvad vi gør. Det
er forbundet med moderen
og behovet for at skabe
trygge rammer.

Denne planet viser hvor de
største udfordringer er. Saturn
viser også samfunds strukturer
som vi er nødt til at acceptere
og arbejde med, samt de
problemer vi er nødt til at klare.

Merkur: Kontakt

Uranus: Revolution

Denne planet symboliserer
sindet, og alt, der har med
kommunikation, læring og
rejser at gøre. Det tegn,
som Merkur befinder sig i,
viser vores talenter og
interesser, og hvordan vi
udtrykker dem.

Denne planet viser de
kollektive kræfter for forandring
i samfundet og i individet. Det
er en revolutionær indflydelse,
og samtidig provokerende.
Uranus viser hvor vi er
enestående og unikke.

Venus: Værdier

Neptun: Ånd

Denne planet repræsenterer vores værdisystem..
Den er forbundet med
kvinder og søstre. Venus
viser hvad vi er tiltrukket af,
og hvad vi samler for at
afspejle vores smag.

Denne planet viser spirituelle
indflydelser samt den effekt
medieverdenen har på
samfundet. Den fremkalder
indlevelse og drømme, men
bringer også åndelig
forvandling.

Mars: Drivkraft

Pluto: Transformation

Denne planet er forbundet
med seksualitet og hvordan
vi får vores vilje. Mars
kæmper og arbejder. Den
er forbundet med brødre og
de fleste vigtige oplevelser
med mænd.

Denne planet viser kollektive
kræfter som bringer destruktion
eller sociale forvandling. I
horoskopet viser det det
område, hvor vi føler mest
angst, og hvor der sker en dyb
transformation.

N. måneknude:Karma

S. måneknude: Skæbne

Den nordlige måneknude
viser hvor en formørkelse
falder og sammenspillet
mellem Jorden og Kosmos.
Der forbindes med en
persons fremtidige skæbne.

Det er det modsatte punkt af
den nordlige måneknude. Den
sydlige måneknude viser
karmiske mønstre som vi er
tiltrukket af, men hvor vi også
er nået et mætningspunkt.
www.astrowow.com
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DE TOLV TEGN
Vædder

Vægt

Kardinal, Ild (21. marts - 20. april)
Nøgleord: Spontanitet | Hersker: Mars
Vædder typer kan lide at komme først; de
er impulsive og lader sig nemt provokere.
De elsker konkurrence. Vædderen
forbindes med hovedet.

Kardinal, Luft (23. sep. - 23. oktober)
Nøgleord: Balance | Hersker: Venus
Dette tegn er venligt og diplomatisk, og
Vægt typer har en tendens til at gå på
kompromis for fredens skyld. Vægten
forbindes med nyrene og balancenerven.

Tyr

Skorpion

Fast, Jord (21. april - 21. maj)
Nøgleord: Konsolidering | Hersker: Venus
Dette tegn er utroligt stabilt, endda
stædigt, men er samtidigt meget frugtbart.
Tyre typer sige at være materialistiske og
urokkelige. Tyr forbindes med halsen og
nakken.

Fast, Vand (24. oktober - 22. november)
Nøgleord: Intensitet | Hersker: Pluto
Skorpion typer har et intenst følelsesliv.
De er hemmelighedsfulde, magnetiske og
magtfulde, og her en mystisk evne til at
styrke andre. Skorpionen forbindes med
underlivet.

Tvillinger

Skytte

Bevægelig, Luft (22. maj - 21. juni)
Nøgleord: Kontakt | Hersker: Merkur
Dette tegn skaber kontakt til andre og
danner kommunikative netværk. Tvilling
typer er sociale, udadvendte og har
masser af ideer. Tvillingerne forbindes
med hænderne og lungerne.

Bevægelig, Ild (23. november - 21.
december)
Nøgleord: Indsigt | Hersker: Jupiter
Skytte typer er filosofiske og ligefremme.
Det elsker at rejse og ønsker at høste
visdom i løbet af livet. Skytten forbindes
med lårene og leveren.

Krebs

Stenbuk

Kardinal, Vand (22. juni - 22. juli)
Nøgleord: Beskyttelse | Hersker: Månen
Dette tegn motiveres af familien og
hjemmet. Krebse typer er følelses
prægede og beskytter sig bagi deres skal.
Krebsen forbindes med maven og
brysterne.

Kardinal, Jord (22. december - 20. januar)
Nøgleord: Ambition | Hersker: Saturn
Dette tegn er meget målbevidst. Stenbuk
typer arbejder udholdende og langsigtet.
De har en velorganiseret plan og skal nok
skabe resultater. Stenbukken forbindes
med knæerne.

Løve

Vandbærere

Fast, Ild (23. juli - 22. august)
Nøgleord: Individuation | Hersker: Solen
Det vigtigste område for Løve er identitet at opbygge selvtillid og selvagtelse. Løve
typer er normalt stolte, kreative og
værdige. Løve forbindes med hjertet og
ryggen.

Fast, Luft (21. januar - 19. februar)
Nøgleord: Lighed | Hersker: Saturn
(Uranus)
Det er et meget socialt tegn - Vandbærere
er ligesindede og humanitære. De har en
magisk, elektrisk aura. Vandbæreren
forbindes med anklerne og blodomløbet.

Jomfru

Fisk

Bevægelig, Jord (23. august i 23. sep.)
Nøgleord: Skelneevne | Hersker: Merkur
Det er et perfektionistisk tegn og Jomfru
typer er samvittighedsfulde og
hjælpsomme. De bekymrer sig en del om
arbejde og sundhed. Jomfru forbindes
med fordøjelsessystemet.

Bevægelig, Vand (20. februar - 20. marts)
Nøgleord: Opløsning | Hersker: Jupiter
(Neptun)
Fisk typer er sensitive og de føler en
forbindelse med kosmos. De er næste
kærlige, men de kan også være martyrer.
Fisk forbindes med fødderne.
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DE TOLV HUSE
Ascendanten - Livsbanen

Descendanten - Relationer

Det er langt det vigtigste område i
horoskopet. Det afspejler dig, dit liv og
hvordan du projicerer dig selv ud i verdendin stil i det hele taget. Planeter i dette
hus dominerer ens liv.

Hvor Ascendenten viser ens selv, har
Descendanten med andre at gøre. Dette
hus viser hvordan vi forbinder os med
andre og skaber vedvarende forhold.

8. hus - Skjulte ressourcer
2. Hus - Ressourcer

Dette hus er forbundet med de ting, der er
ud af vores hænder såsom død, skatter,
og sex. Det er her, at vi føler os mest
sårbare og angst, og her konfronterer vi
følelsesmæssige og seksuelle tabuer.

Dette hus er forbundet med selvværd.
Hvordan du har det med din krop, det du
ejer og dine talenter - og derfor også din
økonomiske situation - afspejles af
planeter i dette hus.

9.. Hus - Indsigt
3. Hus - Forbindelser

Planeter i dette hus kommer til udtryk via
forståelse og overblik erhvervet gennem
lange rejser eller større
uddannelsesforløb. Det er dette område,
der danner fundamentet for vores tro.

Det viser mentale færdigheder og
oplevelser forbundet med uddannelse,
søskende, naboer og alle i det lokale
miljø. Dette hus viser også rejser og ens
netværk.

9

10
11

8
7

12
1

1

6

2
3

4

5

IC eller 4. Hus - Rødder

MC eller 10. Hus - Ambition

Det viser slægten, atmosfæren i hjemmet,
evnen til at forbinde sig med
følelsesmæssige rødder, og evnen til at
etablere nye rødder. Forældre og familien,
såvel som arv og ejendom, afspejles her.

Dette hus representer frugten på livets
træ - vores mål og mission. Det viser
erhverv og autoriteter såsom forældre,
chefer m.m. Planeter her bringer succes.

11. Hus - Grupper
5. Hus - Selvudtryk
Planeter i dette hus identificerer man sig
stærkt med, og man viser dem på scenen.
Det er forbundet med selvtillid via
kreativitet, børn, kærlighed og leg.

Dette hus er forbundet med dit sociale liv.
Det har med venskaber at gøre, både i
skolen og senere i livet, og også med
grupper og sammenslutninger, eller hele
dit sociale miljø.

6. Hus - Service

12. Hus - Isolation

Planeter i dette hus viser behovet for at
relatere til andre gennem praktiske
gøremål på arbejdet og i hjemmet. Det er
forbundet med sundhed og det daglige
miljø.

Dette hus viser isolerede områder i
samfundet såsom fængsler og hospitaler,
eller bare det at leve et tilbagetrukket liv.
Planeter her viser den indre udvikling,
som finder sted når man er alene.
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DE ASTROLOGISKE ASPEKTER

Konjunktionen
(0 grader … tilladt orbis: 12 grader)
Nøgleordet: Fusion
Dette aspekt opstår, når to planeter er tæt ved
hinanden, normalt i det samme tegn. Det
repræsenterer integrationen af planetære
principper.

Oppositionen
(180 grader… tilladt orbis: 10 grader)
Nøgleordet: Separation
Dette aspekt, som opstår når to planeter er i
modsatte tegn, viser en konflikt mellem de
behov som de to planeter repræsenterer. Der er
også en tiltrækning mellem modsætninger.

Kvadraten
(90 grader… tilladt orbis: 6 grader)
Nøgleordet: Spænding
Dette aspekt opstår, når planeter er i en ret
vinkel til hinanden i horoskopet. Det viser to
slags behov, som bekriger hinanden. Det
bringer en vis dynamik og en del ballade.

Trigonen
(120 grader … tilladt orbis: 8 grader)
Nøgleordet: Harmoni
Dette aspekt opstår når planeter er en tredje del
af en cirkel fra hinanden - normalt i det samme
element. Det viser en harmonisk
sammensmeltning af behov, og bringer lykke og
tilfredshed.

Sekstilen
(60 grader… tilladt orbis: 4 grader)
Nøgleordet: Kreativitet
Hvis cirklen inddeles i en seks takket stjerne, vil
en sekstil opstået på to takker som er ved siden
af hinanden. Der er en blanding af dynamik og
fornøjelse forbundet med dette aspekt.
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