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HVORDAN DU LÆSER DIT PERSONLIGE HOROSKOP
Dette horoskop er dit personlige kosmiske fingeraftryk. Ingen andre har præcis den samme kombination af
indflydelser, medmindre de var født i samme sekund og på samme sted som dig. Astrologien arbejder med 10
planeter, 12 stjernetegn og 12 huse, hvilket betyder, at der er omkring 1500 enkle kombinationer i horoskopet.
Når man derefter tager de forskellige planetkombinationer i betragtning, er der titusindvis af indflydelser, der skal
af vejes og kombineres i enhver astrologisk fortolkning. Intet computerprogram kan gøre det godt nok, men vi har
gjort vores bedste.

DE FORSKELLIGE AFSNIT
Rapporter fra AstroWOW er konstrueret for at forenkle fortolkningsprocessen. Denne rapport viser for eksempel
styrken af de forskellige astrologiske indflydelser, så du selv kan vurdere, hvad der er det vigtigste. Rapporten er
inddelt i sektioner som Identitet, Følelser, Mentalitet, Værdier, Drifter m.m. for at eliminere tilsyneladende
modsigelser, som opstår i beskrivelsen af den personlige karakter. Mennesker er komplekse væsener og
indeholder mange modsigelser. Hvis du finder karakter beskrivelser, der modsiger hinanden, vil de afspejle indre
dilemmaer eller ydre konflikter i forhold til andres adfærd.

PROFESSIONEL og PERSONLIG PROFIL
Fødselsanalysen fra AstroWOW kan handle om din personlige karakter, dit professionelle liv eller en kombination
af begge afhængig af dit valg af rapport. Den professionelle sektion svarer på spørgsmålet: "Hvilke talenter har
jeg?" og "Hvordan kan jeg bedst anvende mine evner?" Den personlige sektion handler om forhold og
psykologiske sammenhæng, og svarer på spørgsmålet: "Hvordan kan jeg forbedre mig selv på dette område?"

FORTIDEN, NUTIDEN OG FREMTIDEN
Vores rapporter er i stand til at integrere trends over de kommende år i selve analysen. På denne måde kommer
du udenom en statisk beskrivelse af personlig karakter og der tilføjes et dynamisk indtryk af, hvad der sker for dig
her og nu. Disse dynamiske indflydelser viser hvordan horoskopet udfolder sig gennem tid. Ved at studere de
nuværende indflydelser er det muligt at få indsigt i begivenheder, som er sket i fortiden, eller som sker lige nu,
eller som er ved at ske i den umiddelbare fremtid.

FORFATTEREN
Denne rapport er designet og skrevet af Adrian Ross Duncan, tidligere redaktør på den engelske Astrological
Association Journal. Han har været fuldtids astrolog i Danmark siden 1985. Han er forfatter til .Det Astrologiske
Urværk. (Sphinx 1990) og .Astrology: Transformation and Empowerment. (Red Wheel/Weiser 2002). Hans
software: Horoskopfortolkeren, Astrologi og parforhold og AstroKalenderen kan købes på www.wow.dk
Det er vores håb, at denne rapport vil give dem, som ikke har tid til at sætte sig i et studium af astrologien,
muligheden til at høste indsigt i både deres professionelle og personlige liv. Hvis du ønsker at lære mere om
denne rapport, opfordres du til at læse Introduktionen til Astrologien i slutning af rapporten, som beskriver
indflydelsen af de 12 tegn, planeterne, aspekterne og de 12 huse.
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PERSONAL - LIVSBANE: Budbringeren.

Livsbane

Det er let at komme i kontakt med dig, og du er altid villig til
at bruge dagen på den, du møder. Da du er let at distrahere,

Ascendant i Tvilling

kan du blive involveret i mange ting på én gang - men du

PROFESSIONAL - LIVSBANE: Udvikling af sindet.

hader også at kede dig. Du giver indtryk af at være et

Du tørster efter viden og er ivrig efter at rejse og møde

menneske, der er på farten. Da du er selskabeligt anlagt og

mennesker i din karriere. I løbet af dit liv udvikler du

snakkesalig, er du en fremragende katalysator for at bringe

kommunikationstalenter, og derfor skal du have et job, der

mennesker sammen. Du fascinerer mennesker med dine

stiller krav til dine overtalelsesevner og sociale natur. Det er

ideer.

vigtigt for dig ikke at føle dig bundet, og du skal have frihed
til at opleve og udforske dine ideer. Du kan blive en

Ascendant opposition Venus

fremragende lærer, da du elsker at informere andre. Da du

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de

er særlig interesseret i at lære om sindets natur, egner du

handlinger, du foretager dig, vil være farvet af denne energi.

dig bedst til en karriere med mentale udfordringer og med

Det vil være meget vanskeligt at integrere disse to

konstant variation og forandring samt mulighed for udvikling

planetindflydelser, og de lovede harmoniske resultater

af dit sind. Du er især god til opbygning af et

kommer først, nå du har brugt tid og kræfter.

kommunikations netværk og til at holde kontakt med folk.

PROFESSIONAL - LIVSBANE: Æstetisk holdning.

PERSONAL - LIVSBANE: Udvikling af sindet.

Du kan gøre en behageligt indtryk, og generelt opfører du

Dit væsen er fyldt af ungdommelig nysgerrighed og et

dig diplomatisk og høfligt. Da evnen til at få hengivenhed og

rastløst ønske om at blive stimuleret mentalt og socialt.

tillid fra andre er et af dine største talenter, vil du klare dig

Mental udvikling er alfa og omega for dig, og møder,

godt ved på en eller anden måde at have med mennesker at

diskussioner, bøger og lærdom er livets salt. Du er konstant

gøre i dit professionelle liv. Æstetiske spørgsmål betyder

aktiv og spreder dig over for meget, fordi du er tilbøjelig til at

også meget for dig, og det afspejler sig muligvis i dit

have en overfladisk viden om mange ting og ofte blander dig

arbejde.

i meget. Andre mennesker vil udfordre dig til at vise større
dybde og omtanke i din holdning til tingene i stedet for blot
at skøjte hen over overfladen. Brødre og søstre spiller
muligvis en vigtig rolle både for din udvikling som barn og
senere i livet. Dine skoleår vil påvirke dig dybt og vække din
interesse for uddannelse senere i livet. Da du kan lide at
være på farten, er transport lige så vigtigt for dig som at
trække vejret.

PERSONAL - LIVSBANE: Æstetisk holdning.
Du udstråler en aura af ynde og god smag, og det kan
skaffe dig mange venner og beundrere. Dit tøj og din smag
med hensyn til at pynte dig skaber en meget harmonisk og
behagelig atmosfære. Du lader dig let forføre af skønhed og
kommer ofte på gale veje i hjerteanliggender. Stabile forhold
kan trues af dit behov for romantik. Kærlighed er livets
krydderi. Du har en svaghed for sanselig stimulering og

Ascendant trigon Merkur

luksus.

Du vil ofte føle indflydelsen fra dette aspekt, selv om

Ascendant trigon Neptun

stærkere indflydelser på andre områder i dit horoskop kan
være dominerende. Da det er et godt aspekt mellem disse
to planeter, kan du gå ud fra, at de positive konsekvenser vil
være

stærke

og

meget

kreative,

og

de

negative

konsekvenser minimale.

Du er et menneske med mange talenter, hovedsageligt på
mennesker

og
og

kommunikationsområdet.

skabe

kontakter

er

en

At
del

møde
af

din

professionelle livsstil - du har et budskab, der skal ud, og
det gør du i hektisk aktivitet. Da du er intelligent og
velinformeret, holder du dig ajour med de seneste
udviklinger.

indflydelse, men ikke intenst. Da det er et godt aspekt
mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de positive
konsekvenser vil være stærke og meget kreative, og de
negative konsekvenser minimale.

PROFESSIONAL - LIVSBANE: Budbringeren.
informations-

Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets

PROFESSIONAL - LIVSBANE: Den spirituelle vej.
Du motiveres sjældent af rent ambitiøse interesser, og
derfor fungerer du bedst, når du engagerer dig i et job, hvor
du kan investere dine idealer og drømme. Almindelige
målsætninger tilfredsstiller næppe dine behov, som går
mere i retning af følelser og følsomhed eller musik og
kreativitet. Du har behov for at blive motiveret af
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påvirkninger ud over det personlige.

masser af spænding og stimulerende mennesker. Du er god
til fornyelser og i stand til at integrere den nye teknologiske

PERSONAL - LIVSBANE: Den spirituelle vej.
Det er vigtigt for dig at overvinde en subtil følelse af

udvikling i dit arbejde.

utilfredshed eller sorg i dit liv - både i forbindelse med den

PERSONAL - MENTALITET: Inspirere til fornyelse.

retning, dit liv bevæger sig i, og i forbindelse med din

Mental stimulering er meget vigtigt for dig, og du trives ved

partner. Det betyder, at du skal finde en mening med dit liv.

kontakt med andre og ved at udveksle spændende ideer.

Kreative eller spirituelle interesser samt jagten på indre

Du er stolt af din åbenhed og tolerance, selv om du, når det

renhed kan føre til den stærkt påkrævede indre harmoni. Du

kommer til stykket, ikke kan tolerere intolerante mennesker.

er meget modtagelig over for indtryk og bliver let påvirket af

Du er sikkert stærkt motiveret af sociale spørgsmål og

andre menneskers vibrationer, så du har behov for mange

tilbøjelig til at have klippefaste overbevisninger i den

perioder med tilbagetrækning.

henseende. Du kan faktisk være ret stædig i dine
anskuelser, selv om du hader at indrømme det. Du elsker at

Ascendant sekstil Pluto

være provokerende og bliver det ofte, når du begynder at

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil

kede dig. Alt andet lige har du mange betydningsfulde

dominere mange områder af dit liv. Da det er et godt aspekt

venskaber med mennesker fra meget forskellige miljøer, for

mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de positive

du har smag for eksotisk og fremmed påvirkning.

konsekvenser vil være stærke og meget kreative, og de
negative konsekvenser minimale.

Merkur i 10. Hus
PROFESSIONAL - MENTALITET: Få dit budskab ud.

PROFESSIONAL - LIVSBANE: En aura af mystik.
Du tiltrækkes af stillinger med magt, hvor du kan udøve
kontrol over dine omgivelser og professionelle relationer. Du
har styrken til at klare ubehagelige konfrontationer, og du
kan træffe vanskelige beslutninger under pres. Du kan have
et træk af hensynsløshed i din karakter, da du ofte forestiller
dig trusler mod din position. Det betyder, at du kan opbruge
dine ressourcer i magtkampe.

Du har visse specifikke professionelle talenter, der fører til
arbejde på flere forskellige områder af dit liv. Basalt set er
dit største professionelle aktiv imidlertid dine mentale
talenter og dine særlige kommunikationsevner. Kontakt med
forskellige mennesker, både lokalt og internationalt, og en
følelse af at være i berøring med andre - enten at blive holdt
ajour med, hvad der foregår på kontoret eller med at
telefaxe eller telefonere ud af huset - er vigtige faktorer for

PERSONAL - LIVSBANE: En aura af mystik.

din professionelle succes og tilfredshed. Du rejser muligvis

Din personlighed er magnetisk, og du har gerne en magtfuld

meget lokalt, og dit arbejde vil være en konstant lære- og

indflydelse på dine omgivelser. Hemmelige bestræbelser for

undervisningsproces. Nye mentale udfordringer er vigtige

at føle dig tryg i dine personlige forhold kan være

for dit velbefindende - ellers keder du dig. Du bør udvikle

udmattende - både for dig og andre. Selv om du har

dine kommunikationstalenter gennem kurser og forbedre din

psykologiske evner og kan trænge om bag menneskers

kommunikationsteknik.

facade, lader du gerne sygelige ideologier eller meninger
forgifte dine forhold. Når du slipper kontrollen, finder du fred.

Merkur i Vandbærer
Du er et klart tænkende menneske og meget åben over for
nye og spændende ideer, selv om du kan være ret stiv i
dine meninger. Du har muligvis et opfindertalent eller en
eller anden speciel eller unik interesse - måske kombineret
forståelse

og

bevidsthed.

Du er et travlt menneske, og din uophørlige søgen efter
gode professionelle muligheder distraherer dig temmelig

PROFESSIONAL - MENTALITET: Inspirere til fornyelse.

med

PERSONAL - MENTALITET: Få dit budskab ud.

Du

vælger

stærke

synspunkter, som går imod de accepterede normer - du
føler det som din pligt at ruske op i andres ideer og skabe
fornyelse omkring dig. Selv om det kan være forfriskende for

meget fra partnerens følelsesmæssige krav. Da du synes,
det er din skæbne at kommunikere, føler du som regel, at
parforhold får dig til at afvige fra din kurs - medmindre du
har en partner, der kan dele dine interesser for din karriere.
Professionelle bekymringer og en kronisk tendens til at
planlægge forud betyder, at du bruger for lidt tid på hjemlige
glæder. En partner, der er aktiv i hjemmet, vil være det
ideelle modstykke til dig, for når du kommer hjem fra
arbejde, trænger du til en afslappende atmosfære.

alle implicerede, løber du en risiko for at blive fremmedgjort
og misforstået. Du arbejder godt i et gruppemiljø med

www.astrowow.com
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Sol i Vandbærer
PROFESSIONAL

-

fædreland. Du er et menneske med stærke principper, og
IDENTITET:

Aktiver

dine

sociale

omgivelser.

du tror på værdien af højere uddannelse og oplæring. På
mange måder er du en lærernes lærer.

Mange mennesker finder dig inspirerende at være sammen

PERSONAL - IDENTITET: Søgen efter mening.

med, og du er virkelig stærkt motiveret for at opretholde

Du har en stærk drift efter at realisere dig selv gennem

venskabelige forbindelser. Du kan føle dig inspireret af en

intellektuelle, filosofiske eller spirituelle interesser. Det

følelse af social lighed, og din facon over for andre er

stammer sikkert fra din far, som havde lignende interesser.

gennemsyret af din naturlige sans for menneskelighed og

Du fascineres af det, der får verden til at dreje rundt, og af

ærlighed. Du egner dig godt til professionelt at have med

din egen plads i verdensordenen. Når du finder dybere

grupper at gøre, og du har talent for at behandle folk som

betydning med de begivenheder, der foregår omkring dig,

jævnbyrdige. Paradoksalt nok kan det være svært for dig

formulerer du stærke meninger, som danner basis for din

virkelig at føle dig som en del af de grupper, som du gør så

identitet. Folk kan virkelig finde dig påståelig og intellektuelt

meget for at stable på benene - i nogle henseender er du en

ret dominerende. Som sandhedssøgende kan du give andre

fantast, og mennesker føler instinktivt, at det stiller krav til

dyb inspiration, selv om det er bedre at lade andre komme

dem om at forandre sig. Du er imidlertid nok ikke så villig til

til dig end at prakke dem dine overbevisninger på. I løbet af

at forandre dig selv, og du har ret faste meninger. Basalt set

livet kommer du ud for stærke religiøse oplevelser, og du

er du pålidelig og venlig og vil blive en skattet kollega. Dine

kan drage nytte af - selv om du aldrig vil tillade dig selv at

egne ambitioner er ikke særlig udtalte, og mennesker føler

være en anden underdanig - en klog mands vejledning.

sig sjældent truet af dig.

Sol sekstil Mars

PERSONAL - IDENTITET: Aktiver dine sociale omgivelser.
De store vendepunkter i dit liv indtræffer i forbindelse med
omvæltninger i din omgangskreds. Med ændringen af dine
meninger og anskuelser går du i gang med at omdefinere,
hvem du ønsker at være sammen med. Tabet af gode
venner af en eller anden grund kan således føre til en stærk

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Alle de
handlinger, du foretager dig, vil være farvet af denne energi.
Da det er et godt aspekt mellem disse to planeter, kan du gå
ud fra, at de positive konsekvenser vil være stærke og
meget kreative, og de negative konsekvenser minimale.

følelse af isolation, mens du revurderer dine visioner. Dine

PROFESSIONAL - IDENTITET: Konkurrence.

største talenter er din ubevidste evne til at skabe en næsten

Du er et yderst dynamisk menneske med en fremragende

magisk atmosfære, når du er sammen med andre. Selv om

sans for hvornår, du skal gribe en mulighed. Du trives ved

du er varm og venlig, kan du i intime forhold føle dig

konkurrence og elsker en god kamp. Du er ikke diplomat,

temmelig utilpas over at vise dine følelser. Når du kommer

men i situationer, der kræver mod og beslutsomhed, er du

under følelsesmæssigt pres, fryser du gerne til is og lægger

den rette. Kvinder med dette aspekt oplever måske tidligt i

distance, og det kan være ret forvirrende for din partner. En

livet mange konflikter med dominerende eller aggressive

klog partner vil aldrig bede dig vælge mellem dine venner og

mænd, men problemerne løses til sidst ved at lære at være

partneren selv.

mere selvhævdende på en overbevisende måde. Du egner
dig til et job med udfordringer. Du har pionerånd og er villig

Sol i 9. Hus

til at tage de nødvendige konfrontationer for at komme frem.

PROFESSIONAL - IDENTITET: Søgen efter mening.

Du kommer let til at kede dig, og når du keder dig, kan du få

Du er måske en intellektuel autoritet på et eller andet

problemer. Når du møder en forhindring, er du tilbøjelig til at

område - højt respekteret for dine meninger og gode

løbe hovedet imod den, indtil den giver efter. Det vil være en

dømmekraft. Da du er vældig motiveret for at opnå indsigt

god ide at planlægge bedre, før du handler, og stræbe efter

og visdom i dit liv for derved at få større perspektiv over

at være mindre impulsiv. Hvis du ryger ud i unødvendige

verdensbegivenhederne, egner du dig måske til en

konflikter, skulle du prøve at opøve en kompromisånd. Det

indflydelsesrig stilling, hvor mennesker retter sig efter dine

betyder lidt for meget for dit ego at vinde.

afgørelser. Områder inden for jura, forlagsvirksomhed,

PERSONAL - IDENTITET: Konkurrence.

udenrigsanliggender og formidling af ideer gennem reklame

Du hører til dem, der kan lide action, spænding og eventyr.

eller marketing kan appellere til dig. Du bryder dig slet ikke

Da du let kommer til at kede dig, er du som regel ret

om restriktioner for dine horisonter, og du føler muligvis et

provokerende. Kvinder med dette aspekt har muligvis haft

behov for at brede din indflydelse ud over grænserne for dit
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en ung eller umoden far, og i de mere ekstreme tilfælde har

for din fremtid. Hvis du har problemer med loven, bliver du

der måske endog været fysisk vold i barndommen.

konfronteret med dem nu, så lad din moral være

Alternativt vil kvinder med dette aspekt have haft et

uangribelig. Og lad være med at overvurdere dig selv og

kammeratligt forhold til deres far og komme til at arbejde

dine evner. Sørg for at dine planer ligger inden for

med maskuline arbejdsområder. Senere i livet vil der

virkelighedens rammer.

komme en tendens til at blive tiltrukket af den meget
maskuline mandetype. Det kan være vigtigt for kvinden
virkelig at kunne respektere og se op til manden - men hun
vil ofte blive tiltrukket af ret umodne mænd, der aldrig helt er
blevet voksne. Derfor kan manden have meget svært ved at
leve op til den maskuline arketype, der hovedsagelig findes i
kvindens væsen, og det vil føre til konflikter eller
magtkampe, indtil kvinden accepterer en mere personlig og
selvsikker rolle.
Mænd med dette aspekt er meget optaget af deres
maskulinitet og stolte over deres evne til at konkurrere i
verden. Seksuel formåen og evnen til at påtage sig en
klassisk manderolle i relation til en kvinde er vigtige
karakteristika. Dette Tarzan-syndrom har sine ulemper. Der
kan opstå problemer på grund af manglende sensitivitet
over

for

kvindens

følelsesmæssige

behov.

Mandens

overidentificering med sin manderolle kan forekomme
kvinden lettere komisk, og hun ville sikkert lægge større
vægt på, at han viste ømhed og kærlighed. Kvinden bliver
gerne den præmie, manden vinder og senere vogter og
beskytter.

PERSONAL - IDENTITET: Skab din fremtid.
I denne fase af dit liv får du mulighed for at finde en ny
mening med dit liv. Det bobler frem fra dit indre, og du får
muligheden for at frigøre denne ny energi og entusiasme
baseret på en følelse af din personlige betydning her på
jorden. Rejser til udlandet og kontakt med mennesker, som
du respekterer for deres intellektuelle og spirituelle evner,
udvider dit syn på verden. Viden og forståelse gør dig i
stand til at opbygge en bredere moralsk base med større
indsigt og tolerance.
Tiden er velegnet til religiøs vækst, hvis du har sådanne
tilbøjeligheder, eller filosofisk eller intellektuel indsigt.
Verden åbner sig på mange måder for dig og åbenbarer
sine gaver og velsignelser, som du kan nyde. Pas på, når
du tager for dig af glæderne fra dette overflødighedshorn og
lad være med at overvurdere dig selv - personligt overmod
straffes, og du falder måske ned på Jorden igen med et
brag.

Uranus transiting kvadrat Sol
01-01-2022 -> 06-05-2022

Jupiter transiting kvadrat Sol

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne

29-06-2023 -> 20-03-2024

indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

PROFESSIONAL - IDENTITET: Radikal forandring.

dit liv.

Det er en dramatisk tid med forandring til gavn for dem, der
er villige til at løbe en risiko angående fremtiden, men

PROFESSIONAL - IDENTITET: Skab din fremtid.
I denne periode med voksende selvtillid kan du trygt
søsætte dine ekspansionsplaner. Nu bør du tænke positivt
på fremtiden og så levende som muligt visualisere, hvordan
du gerne vil have tingene skal være. Din magt til at få, hvad
du vil have, er på sit højeste, så gå i gang med dine visioner
for en strålende fremtid. Husk: du får, hvad du fokuserer på,
så fokusér på det, du gerne vil have.
Det

er

gunstigt

at

ekspandere

i

udlandet.

Højere

uddannelse, public relations og indsigtsfremmende projekter
bringer også succes. Ligegyldigt hvad du gør, er det vigtigt,
at det har dybde og mening for dig. Lad være med at spilde
dyrebar tid på trivialiteter - succes drejer sig om livskvalitet
og at give udtryk for det inderste af din identitet. Hvis
nødvendigt så tag fri fra dit arbejde for at skabe en ny vision

foruroligende for dem, der foretrækker, at tingene skal være,
som de altid har været. Nu er det tid til at lave revolution i dit
liv, gribe moderne strømninger og begive dig ud på
ubetrådte stier. Hvis økonomisk tryghed og jobsikkerhed har
højeste prioritet, kan du få problemer. Der kan ske
uforudsigelige ting nu, for der står forandringer på
programmet. Hvis du ser objektivt på det, du foretager dig
nu, vil du næsten usvigeligt sikkert se, at hvis der ikke sker
en fornyelse, vil du dø af kedsomhed. Lad være med at
undgå nødvendig forandring nu - du bør være forberedt på
at foretage vovede og radikalt nye beslutninger - lad dig rive
med af tidens stemning.
Dine muligheder nu hænger sammen med større frihed og
uafhængighed. Du kan droppe arbejde, som hæmmer din
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bevægelsesfrihed, og overveje mere fleksible arbejdstimer.
Det er en gunstig periode til freelance-arbejde eller
vikarjobs, der giver dig mere tid til at gøre de ting, som
virkelig interesserer dig. Ny teknologi, computere, telefax og
moderne kommunikation er særligt i fokus. Hvis du
interesserer dig for alternative spørgsmål, er det tiden til
virkelig at gøre noget ved dem. Du kommer muligvis til at
rejse mere udenlands eller bliver involveret i udlændinge.
Humanitære spørgsmål kan blive vigtige.

og kan arbejde længe og hårdt for at opnå dine ønsker.
PERSONAL - FØLELSER: Bevar de solide fundamenter.
Generelt sagt er du et meget givende menneske på et
følelsesmæssigt plan. Du kan lide at udtrykke dine følelser
gennem berøring. Du har et dybt behov for tryghed, komfort
og stabilitet i dit liv, og det kan manifestere sig som en
tilbageholdenhed med at tilpasse sig forandringer omkring
dig. Der er ikke tvivl om, at du knytter stærke bånd til de
ting, der repræsenterer tryghed for dig - ikke mindst

PERSONAL - IDENTITET: Radikal forandring.

parforhold - men i løbet af din modningsproces lærer du

Det er en spændende og en hæsblæsende periode, som

vigtigheden af at give slip på bånd til materielle ting, da de

bringer dramatisk ny indsigt og bevidsthedsforandring. Det

gerne fastholder dig i stivnede former. Nogle af dine dybeste

er først og fremmest en tid til at frigøre dig selv og nyde en

erindringer om at blive såret i livet stammer fra tidspunkter,

verden uden grænser eller restriktioner. Dine kære vil

hvor du mistede trygheden, og det er derfor du klynger dig til

måske have svært ved at påskønne hvor stærkt, dit behov

status quo.

for forandring er, men det er ikke tiden til kompromiser. Du
er vigtig nu, og du er nødt til at benytte dig af muligheden for

Måne i 12. Hus

ændre din livsholdning.

PROFESSIONAL - FØLELSER: Indre tilflugt.

I denne periode kan du møde meget spændende

Du fungerer ikke godt i forretningslivets tummel. På den

mennesker fra eksotiske lande eller med ukonventionelle og

anden side kan du føle dig virkelig godt tilpas, når du

inspirerende interesser. Tiden er især gunstig til at engagere

udtrykker dine professionelle talenter i et fjernt eller

sig

med

usædvanligt miljø. Da du også er meget optaget af de

bevidsthedsfremmende aktiviteter. Det er, som om du er

i

grupper,

navnlig

lidelser, som mange mennesker udsættes for, vælger du

elektrisk og fuld af ny energi, så grib de muligheder, der

muligvis at hjælpe dem, der er uheldige på en eller anden

byder sig. Du kan udrette langt mere end normalt i denne

måde. Du har en medfølende sjæl og føler dybt for denne

korte periode. Det er også muligt, at du keder dig eller føler

verdens tabere. Dine talenter gør dig egnet til at arbejde i

dig bundet, og det skyldes dit vågnende behov for

institutioner, hvor mennesker på en eller anden måde er

forandring.

og

isoleret fra samfundet. På samme tid har du personligt en

uforudsigeligt, og når den kommer, må du ikke lade

dyb længsel efter at søge tilflugt i noget, der når hinsides

chancen gå fra dig. Perioden er fremragende til at få

dagliglivet. Dette vil måske manifestere sig i kreativt eller

pludselig indsigt i din identitet og til fornyet spirituel

kunstnerisk arbejde eller arbejde med musik, hvor du bliver i

forståelse.

stand til at lade din egen ånd smelte sammen med den

Forandring

kan

i

forbindelse

indtræde

pludseligt

kollektive ånds store ocean.

Følelser

PERSONAL - FØLELSER: Indre tilflugt.
I din barndom oplevede du sikkert lange perioder med

Måne i Tyr
PROFESSIONAL

isolation, hvor du på en eller anden måde blev holdt væk fra
-

FØLELSER:

Bevar

dine

solide

dagliglivet. Du blev måske også dybt påvirket af din mors

fundamenter.

drømme, længsler eller ensomhed. I al fald har du nu et

Tryghed i jobbet og din personlige økonomi har højeste

behov for fra tid til anden at trække dig tilbage fra verden og

prioritet i dit liv. Du kan ikke lide situationer, der truer dig

komme i kontakt med naturen og dine indre følelser. Du

økonomisk, og du har det ikke godt med at løbe risici i din

burde virkelig have dit helt private værelse, hvor du kan

karriere. På et professionelt plan har du talent for at skabe

være alene. Du er ekstremt sensitiv over for dine omgivelser

et solidt fodfæste for økonomien, især hvis det drejer sig om

og bruger masser af tid lukket inde i en meget privat

fast ejendom. Du forstår i høj grad at værdsætte de gode

følelsesmæssig verden, hvor andre mennesker har svært

ting i livet, og det kan vise sig som en evne til at nyde

ved at komme i kontakt med dig. I denne private sfære har

materielle ting. Det skaber igen hyggelige omgivelser med

du mange drømme og længsler. Det ville nok være klogt af

en atmosfære af opbakning, som andre mennesker kan

dig at arbejde mere bevidst med din indre fantasiverden

trives i. Du bevarer en rolig holdning i stressede situationer

gennem kreativt arbejde eller meditationsøvelser.
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Måne kvadrat Merkur

lovede harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt

Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop og vil være et

tid og kræfter.

fremherskende træk i din karakter. Det vil være meget

PROFESSIONAL - FØLELSER: Selvtilstrækkelighed.

vanskeligt at integrere disse to planetindflydelser, og de

Du er et meget ansvarsfuldt og pligtopfyldende menneske,

lovede harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt

der er stærkt motiveret for at leve på til sine forpligtelser

tid og kræfter.

over for samfundet. Du arbejder godt i et job, der kræver

PROFESSIONAL - FØLELSER: Følelsesmæssig forståelse.
Du har et stort overtalelsestalent, fordi du kan investere
følelser i alt, hvad du siger. I bedste fald kan du bruge dette
kommunikations talent til at få afgørende indflydelse på
følelserne hos mennesker omkring dig - helt klart et stort
aktiv, når du taler til forsamlinger. Du ved, hvordan du skal
tune ind på stemningen i en folkemængde og har et
instinktivt talent for at sige de rigtige ting. Du har behov for
at være lidenskabeligt engageret i dit arbejde og fungerer
bedst i et job, hvor du får kontakt med mennesker. Du er
bedre til at arbejde med mennesker end med ting, men du
har et godt forretningstalent, især hvad angår fast ejendom.
Du er ikke analytiker, og dine vurderinger påvirkes let af
dine følelser. Derfor er du let at aflæse, og du kludrer ofte i
det verbalt, når du møder en konflikt. Du vil få succes i en

hårdt arbejde og stor ansvarsfølelse, især hvis det rummer
mulighed for formelle relationer til offentligheden på en eller
anden måde. Du kan fungere effektivt som stødpude
mellem offentligheden og myndighederne. Du har et ganske
særligt talent for at arbejde med gamle mennesker med
følelsesmæssige

problemer

eller

meget

svære

livsbetingelser. Du er afmålt i din holdning over for de
mennesker, du møder, og kan vinde betydelig respekt hos
andre, så længe du ikke lader dig lamme af din generthed.
Du kan tålmodigt udføre monotone opgaver og er god til at
systematisere ting og skabe orden. Professionelt motiveres
du stærkt af jobsikkerhed og kontinuitet i arbejdet. Du er
ikke særlig fleksibel og holder dig gerne til gamle vaner og
arbejdsmønstre. På den anden side er du pålidelig og
samvittighedsfuld.

karriere, hvor du bruger dit talent for at lytte til og tale med

PERSONAL - FØLELSER: Selvtilstrækkelighed.

mennesker.

Følelsesmæssigt er du uhyre sensitiv, men du viser en
meget solid facade udadtil og giver indtryk af at være helt

PERSONAL - FØLELSER: Følelsesmæssig bevidsthed.
Du er et menneske, der kan lide at kommunikere på et intimt
plan med den, der står dig nær, men du har svært ved at
åbne dig for dem, du ikke kender så godt. Andre mennesker
er imidlertid trygge ved at betro dig deres tanker og følelser.
Dine ord og din stemme er altid farvet af dine følelser, og
det sikrer dig et godt publikum. Dine følelser svinger som
regel stærkt, og når dine følelser er negative, kan det være
meget svært for dig at udtrykke dig klart. Under ekstreme
følelsesmæssige omstændigheder kan du være temmelig
irrationel.

Du

er

sikkert

blevet

dybt

påvirket

af

søskendeforhold og kan selv nu være bundet af stærke
følelsesmæssige bånd til en bror eller søster. Dine skoleår
har også haft stor betydning for dig, på godt og ondt. Du er
uhyre sensitiv over for kritik eller misforståelser på et
mentalt plan. Du er på mange måder i stand til at bygge en
mental bro mellem bevidst- og underbevidstheden og
afklare følelser gennem mental erkendelse.

kold og tilmed usårlig. Bag din formelle facon bor et
menneske, der aldrig har fået lov til fuldt ud at nyde en
sorgløs barndom. Du har i en tidlig alder fået ansvar for
familien, undertrykt din egen spontaneitet og sænket dine
forventninger på grund af følelsesmæssig smerte. I senere
parforhold vil du have svært ved at nedbryde dine
beskyttende barrierer, selv om du nærer et dybt ønske om
intimitet. Hvis du bliver såret følelsesmæssigt, indrømmer
du det sjældent, og du vælger at lukke skodderne i for dine
følelser, så din elskede ikke får en chance for at gøre bod.
Efter 30- års alderen lærer du bedre strategier til succesrige
parforhold. Det er først og fremmest vigtigt for dig at føle dig
selvtilstrækkelig - hvis du sælger dig selv for tryghed, ender
du i et fængsel. Fra en position med indre styrke vil du da
kunne tillade dig at blive mere tillidsfuld og sårbar - du har
alt at vinde, intet at tabe ved at åbne dig følelsesmæssigt
uden at stille krav.

Måne sekstil Uranus

Måne opposition Saturn
Det kan være svært for dig at opdage indflydelse fra denne
kombination af planetenergier. Den er svag og kan blive
opvejet af stærkere indflydelser. Det vil være meget
vanskeligt at integrere disse to planetindflydelser, og de

Det kan være svært for dig at opdage indflydelsen fra denne
kombination af planetenergier, da den ikke danner et stærkt
aspekt i dit horoskop. Da det er et godt aspekt mellem disse
to planeter, kan du gå ud fra, at de positive konsekvenser vil
være
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konsekvenser minimale.

muligvis som social bevidsthed. Du har også talent for at
arbejde med mennesker i krise, for du har en medfødt evne

PROFESSIONAL - FØLELSER: Uforudsigelighed.
Du er lidt af en sigøjner, og det betyder, at du kan tilpasse
dig ekstremt usædvanlige arbejdsbetingelser. Du vil fx trives
i et job i et fremmed land - jo mere eksotisk, des bedre. Du
egner dig godt til at arbejde med mennesker, der på en eller
anden måde er udstødt af samfundet, navnlig hvis de

til at få mennesker til at føle anderledes. Du egner dig til et
arbejde, der kræver et dybt personligt engagement
kombineret med en vis magt og distance. Du er i stand til at
udforske andres følelsesmæssige tilstand, og det kan
kombineres med psykologi eller det okkulte.

kommer fra en fremmed kultur. Du fungerer på den anden

PERSONAL

side meget dårligt på en konventionel arbejdsplads, hvor du

engagement.

skal udføre de samme funktioner dag ud og dag ind. Din

Du er et menneske, der føler alting meget dybt, selv om

kedsomhedstærskel er meget lav, så du egner dig til et job

mennesker, som kun kender dig lidt, nok ikke er klar over

med spændende forandringer og variation dagen igennem -

det. Dit behov for at beskytte dig selv følelsesmæssigt

helst med at møde mennesker. Din intuition er avanceret og

skyldes

dine antenner meget fintfølende - det giver dig sikkert

betyder, at du gerne optræder helt overlegen i krisetider.

talenter på nogle områder inden for det alternative.

Der kommer problemer i intime forhold, fordi du aldrig

flere

-

FØLELSER:

foruroligende

Dybt

barndomsoplevelser,

Du nærer ikke konventionelle ønsker hvad hjemlig harmoni
angår. I din barndom var der mange foruroligende
påvirkninger og en generel atmosfære af uforudsigelighed,
spænding og stress. Du har behov for at føle, at der sker
noget omkring dig. Det betyder, at du kan blive meget
rastløs i et parforhold, og hvis du keder dig - og det gør du
ofte - begynder du at blive provokerende. Du egner dig
bedst til et forhold, der holder dig beskæftiget med nye

vise din sårbarhed, ville folk behandle dig bedre. Du klynger
dig meget intenst til følelsesmæssige bånd, men i krisetider
kan du alligevel amputere din følelser og blive iskold. Det er
ikke klogt at klare en krise ved at stille krav. Det er vigtigt at
overvinde disse ødelæggende forsvarsmekanismer, hvis du
gerne vil nyde et varmt parforhold.

Jupiter transiting konjunktion Måne

udfordringer hver dag - og du har et stærkt behov for at

07-05-2024 -> 01-06-2024

udtrykke

følelsesmæssige

energi

som

indrømmer, hvad du virkelig føler - hvis du havde mod til at

PERSONAL - FØLELSER: Uforudsigelighed.

din

følelsesmæssigt

gennem

Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende

grupperelationer. Din partner er ikke i stand til på egen hånd

område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og

at tilfredsstille dit behov for stimulering. Du trives ved

nye indstillinger i dit personlige liv.

usædvanlige boligforhold - fx i kollektiv, dele lejlighed med
andre eller bo i udlandet. For at dit parforhold skal fungere
tilfredsstillende er det vigtigt, at du holder op med at
distancere dig selv følelsesmæssigt - det giver det indtryk,
at du er ligeglad med din elskede.

PROFESSIONAL - FØLELSER: Udvid din base.
Denne indflydelse afhænger i vidt omfang af, hvilken rolle
sikkerhed og tryghed spiller for dit professionelle liv. Hvis
sikkerheden er altoverskyggende, ønsker du at udvide
fundamenterne for det, der for tiden repræsenterer din

Måne kvadrat Pluto

sikkerhed. Da det udmærket kan være fast ejendom, ønsker

Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets
indflydelse, men ikke intenst. Det vil være meget vanskeligt
at integrere disse to planetindflydelser, og de lovede
harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt tid og
kræfter.

du måske at flytte til et større hus eller firma, og det kan
faktisk betale sig at investere i jord og fast ejendom nu.
Forudsat du kan stole på dine instinkter i disse sager, er
tiden gunstig til køb af fast ejendom eller til at udvide.
For nogle mennesker er frihed og ekspansion af deres
horisonter vigtigere end sikkerhed. Trangen til at opdage

PROFESSIONAL - FØLELSER: Dybt følelsesmæssigt

fremmede lande - befolkningen og kulturen - kan spille en

engagement.

vigtig rolle for din karriere nu. Stol på dine fornemmelser -

På et ubevidst plan motiveres du stærkt af et behov for

din intuitive kraft er på sit højeste i denne periode, og du har

tryghed - et behov, der er meget svært at opfylde. Hvis du

entusiasmen til at kaste dig ud i en hvilken som helst

imidlertid vender blikket udad og koncentrerer dig om andre,

udfordring. Du opdager dog muligvis, at dine interesser

vil du opdage et specielt talent for at hjælpe andre

ligger uden for din professionelle sfære. Følelsesmæssigt er

mennesker med at finde tryghed. Det manifesterer sig

det en højspændt periode, så du ønsker sikkert også at
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bruge din energi på dit hjem og din familie.

I denne udfordrende og følelsesbetonede periode modnes
du og får større selvtilstrækkelighed. Men normalt er det

PERSONAL - FØLELSER: Udvidelse af din base.
Det er en periode, hvor dine følelser og sindsstemninger har
umådelig stor magt over dit liv. Håb og drømme for
fremtiden driver dig og inspirerer dig til at handle. Sagt
generelt skulle du have held og lykke nok til at gøre din
største drøm til virkelighed i denne periode. Det er sikkert en
naturlig konsekvens af den entusiasme, som du investerer i
problemerne. Du kan forvente bredere horisonter og større
evner til at vise dine følelser. Du lærer noget af livets
mysterier, og det giver dit liv ny mening.
Du kan blive meget inspireret af en fremtidsvision i
forbindelse med hjemlig lykke, et hjem eller børn. Der er dog
en tendens til at komme ud på overdrevet. Hvis du håber, at
følelsesmæssige drømme skal gå i opfyldelse, kan der vise
sig så mange muligheder, at du simpelt hen ikke kan vælge.
Desuden er du følelsesmæssigt allermest påvirkelig nu - du

ikke en lykkelig tid - delvis fordi tryghed og sikkerhed ikke
længere er, hvad det var. Du er nødt til at bruge tid på at
opbygge sikre fundamenter for dit liv, og du kan ikke
forvente, at andre skal støtte dig i særlig grad i denne
periode. Det er op til dig at bære ansvaret uden at klage og
med værdighed.
Tiden kan trække i langdrag, fordi du er nødt til at bruge
mere tid på detaljerne i hverdagen og få tingene til at
fungere på et praktisk plan. På et indre plan konfronteres du
med behovet for at forandre eller kontrollere ubevidste
følelser og vaner. Det nytter ikke at lade dit temperament,
din jalousi, din distance eller din stædighed stå i vejen for et
udbytterigt forhold. Tiden kræver, at du følelsesmæssigt
udvikler dig, så hold op med at komme med undskyldninger
og begynd at arbejde med dig selv.

tror, hvad du ønsker at tro. Hvad det konkrete resultat end

Mentalitet

måtte blive - hvis der er noget - af denne periode, vil du
komme i dyb kontakt med din følelsesmæssige styrke og
opnå ny og udbytterig indsigt.

Merkur i Vandbærer
LÃ¦s venligst side2 : Merkur i Vandbærer

Saturn transiting kvadrat Måne

Merkur i 10. Hus

30-01-2023 -> 08-12-2023
Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.

LÃ¦s venligst side2 : Merkur i 10. Hus

Merkur trigon Neptun
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil
dominere mange områder af dit liv. Da det er et godt aspekt

PROFESSIONAL

-

VÆRDIER:

Følelsesmæssig

mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de positive

selvtilstrækkelighed.

konsekvenser vil være stærke og meget kreative, og de

Problemer med økonomi og jobsikkerhed bliver meget

negative konsekvenser minimale.

presserende i denne periode, og du vil føle en stærk trang til
at overvinde enhver svaghed på dette felt. Du kan imidlertid
forvente en masse vanskeligheder, navnlig hvis du giver
efter for umodne forventninger eller stoler for meget på
andre. Barnlig opførsel hjælper ikke nu, og hvis du ikke har
bevidst kontrol over dine følelsesmæssige reaktioner, kan
du forvente at blive upopulær.
Atmosfæren på din arbejdsplads er sikkert ret trykket nu måske på grund af en ældre kvinde, der prøver at hævde
sin autoritet. Jo mere moden du er, des bedre kan du klare
situationerne. Du er nødt til at vide, hvor du skal sætte
grænser samtidigt med, at du lever op til dit ansvar. Du kan
udvikle selvdisciplin og tålmodighed til at arbejde med
mennesker i vanskeligheder, hvis du vælger det.
PERSONAL

-

selvtilstrækkelighed.

FØLELSER:

PROFESSIONAL - MENTALITET: Afklar dine tanker.
Du har en meget forfinet mental følsomhed, der kan komme
til udtryk gennem en eller anden form for fantasifuldt og
kunstnerisk arbejde. Du er i besiddelse af en vidunderlig
intuition, men traditionel viden og tørre kendsgerninger
interesserer dig ikke. Du kan være meget perfektionistisk og
er vældig god til at finde misforståelser og fejl. I din omgang
med andre er du meget god til at tune ind på deres ideer og
villig til at gå meget langt - måske for langt - for at undgå
konfrontationer og skænderier. Du håber som regel, at
vanskelighederne vil forsvinde, når du ignorerer dem, og du
er tilbøjelig til at lægge et røgslør ud over problemerne. Du
kan således lide at få det, som du vil have det, ved at være
indirekte og forvirre modparten. Hvis du imidlertid ikke

Følelsesmæssig

anstrenger dig for at holde dig til etiske normer og ærlige
fremstillinger, bliver du måske selv fanget i de historier, du
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opdigter. Du har talent for kreativ kommunikation - som

forbindelse med løgne, hemmeligheder eller manglende

forfatter, inden for reklame- eller medieindustrien eller som

kommunikation. Da du ikke altid røber, hvad du tænker, kan

en almindelig del af dit arbejde.

du let blive misforstået. Få folk til at falde til ro ved at
opklare disse misforståelser og forsøg at være så åben,

PERSONAL - MENTALITET: Afklar din tanker.
I intime forhold er du meget i harmoni med det, din partner
tænker. Du er tankelæser og som sådan føler du ofte, du
ved, hvad et andet menneske vil sige, før det bliver sagt.
Selv om det ofte er tilfældet, kan der opstå problemer på
grund af en tendens til at tilpasse dine ord, så de passer til
den andens forventninger, og til at skjule tanker og ideer,
som du ikke mener vil blive godt modtaget. Hvis denne vane
varer ved for længe, opdager du nok, at du begynder at leve

som forholdene tillader. Når dine følelser bliver såret, kan du
være tavs i lange perioder. Og når du er usikker, er du
gerne mistroisk over for din partner. Harmoni i et parforhold
kommer, når du kan modstå tendensen til at skændes i
timevis eller til at bruge tavshed som et våben, og i stedet
lærer at være åben og tillidsfuld.

Jupiter transiting kvadrat Merkur

i en anden verden - isoleret og misforstået. Du må

10-05-2024 -> 04-06-2024

anstrenge dig for at blive bedre til at kommunikere og sige,

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne

hvad der virkeligt ligger dig på sinde. Du er oversensitiv med

indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

hensyn til miljøpåvirkninger - især støj - og dine partnere

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

kan føle, at du overreagerer eller er overkritisk på dette

dit liv.

område. Du har imidlertid virkelig behov for at opholde dig i
fredelige omgivelser for at fungere godt.

Virkningen af denne indflydelse afhænger vældig meget af,

Merkur opposition Pluto

hvordan du bruger dine mentale talenter i din profession.

Selv om dette aspekt ikke er særlig stærkt, vil du kunne
mærke dets indflydelse i mange tilfælde. Det vil være meget
vanskeligt at integrere disse to planetindflydelser, og de
lovede harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt
tid og kræfter.
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL - MENTALITET: Udvidende kontakt.

Det er nu, du skal investere i dine mentale evner. Viden er
magt, så det vil være en god ide at gå på kurser, møde
mennesker og udvide din indflydelses-sfære. Du kan
forvente at komme mere ud at rejse nu, prøv derfor at
strømline dette område at dit liv. Du burde gøre mere for at
udvide dit netværk af kontakter. Sørg for, at mennesker kan

-

MENTALITET:

Fra

komme i forbindelse med dig pr. telefon, telefax eller

hemmelighedsfuldhed til åbenhed.

computer. Du kommer til at tale mere, rejse mere og skrive

Du har et udforskende sind og et betydeligt talent for at

mere.

opdage skjulte sager og analysere ting dybtgående. Du er

Hvis du drømmer om at skrive eller få et budskab ud til

også god til at holde på hemmeligheder. Som sådan er du

offentligheden, er det tiden til at gøre det nu, for der er

en naturlig detektiv og i stand til at finde roden til

mulighed for succes på disse felter. Det er generelt en rigtig

problemerne. Det er et nyttigt talent i psykologiske sager, i

god tid til at skalte og valte, indgå aftaler og slå mønt af dine

arbejdet med computere eller i alt, der kræver fanatisk

kontakter hjemme og i udlandet. Alligevel kan du tale for

opmærksomhed på detaljerne. Du har en evne til at tappe

meget og intellektuelt være for fremfusende. Giv dig tid til at

skjulte informationskilder. I dit professionelle liv er du

lytte til andres meninger og råd - du kan dømme forkert, hvis

imidlertid nok mistroisk og bange for, at vigtige oplysninger

du ikke gør det.

går dig forbi. Folk føler sikkert, at du forhører dem, og så er
de tilbøjelige til at klappe i. Undertiden udtrykker du dig selv
alt for kraftfuldt og lader ikke andre komme frem med deres
synspunkter. Succes kommer, når du overvinder dine
kommunikationsproblemer, der er forbundet med angst.

PERSONAL - MENTALITET: Ekspanderende kontakt.
Det

er

en

periode

med

ekspansion

af

intellektuel

nysgerrighed, som kan afspejle sig på mange områder af dit
liv. Du sluger sikkert bøger og tv-udsendelser i denne
periode for at tilfredsstille din trang til at opnå viden. Det er

PERSONAL - MENTALITET: Fra hemmelighedsfuldhed til

også en vigtig proces for dig at knytte alle de informationer

åbenhed.

sammen, som du har samlet, til en helhed, så du kan se et

Du er et temmelig hemmelighedsfuldt menneske. Du tænker

meningsfuldt mønster i alle de detaljer, du er omgivet af.

hårdt og dybt, og somme tider plages du af tvangstanker og

Det er tiden til at være på farten og lade dit sind nyde godt

frygt. Meget af dette skyldes angst fra barndommen i

af kontakt med mange forskellige mennesker med forskelligt

www.astrowow.com

13

AstroWOW - Birth Analysis + Dynamic Analysis (01-04-2022 - 01-04-2025) til Sara Nielsen

livssyn. Du sprudler sikkert af ideer, så du er nødt til at

opstå problemer i forbindelse med søskendeforhold eller

skrive dem ned eller formidle dem på anden måde til et

naboer, og hvis du er tålmodig og omhyggelig, kan du finde

bredere publikum. Selv om det generelt er en optimistisk

langsigtede løsninger. Disciplinér din hverdag og realisér

periode, er der risiko for, at du mister proportionssansen,

dine kreative drømme.

navnlig hvis du er tilbøjelig til at bekymre dig eller til at

Værdier

fantasere. Da du ved, du kan skabe fremtiden ved hjælp af
sindets kraft, gør du klogt i at lade dine tanker flyde ad
konstruktive kanaler.

Venus i Skytte

Saturn transiting konjunktion Merkur

PROFESSIONAL

-

VÆRDIER:

Udvid

din

kulturelle

bevidsthed.

04-02-2023 -> 18-12-2023

Du har stærke kulturelle interesser, og det kan betyde, at du

Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende

ønsker at udvide dine horisonter gennem rejser. Du vil trives

område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og

i et job med udadvendte aktiviteter, møde mennesker og

nye indstillinger i dit personlige liv.

rejse. Du arbejder godt i et internationalt miljø, hvor du har

PROFESSIONAL - MENTALITET: Mental selvdisciplin.
Nu bliver du udfordret til at organisere dig og administrere
din tid fornuftigt. Der er særligt eftertryk på udvikling og
konsolidering af dine talenter. Langsigtede planer for
uddannelse kurser eller intellektuel udvikling kan blive
virkelighed. Skrive- eller kommunikationsbarrierer skal
overvindes. Du kan forvente kommunikationsproblemer, og
planer eller rejsearrangementer kan blive forsinket. Du skal
være langt mere opmærksom på detaljer. Vær opmærksom

kontakt med forskellige kulturformer. Dine meninger er
stærke både med hensyn til smag og ærlighed, og din
dømmekraft er fremragende, især i kulturelle spørgsmål. Du
vil trives i en stilling, som giver dig mulighed for at træffe
selvstændige beslutninger på basis af de informationer, du
har indsamlet. Du kan have visse færdigheder inden for jura
eller rådgivning i en eller anden form. Det kan være en
professionel

fordel

for

dig

at

dyrke

kontakt

med

indflydelsesrige personer.

på det, der står med småt, når du underskriver kontrakter.

PERSONAL - VÆRDIER: Udvid din kulturelle bevidsthed.

At lære at økonomisere med dine ord og budskaber er en

Du søger en intelligent partner, der kan stimulere dine

vigtig lektie i denne periode. Hvordan kan du udtrykke dig

kulturelle, intellektuelle og filosofiske interesser. Der er en

selv mest effektivt på den kortest mulige tid? Hvis du

trang til at rejse udenlands i forbindelse med kærlighed eller

udvikler selvdisciplin til at organisere din dagligdag, så du

endog gifte sig med en udlænding, bl.a. fordi du har behov

kan tage dig af mentale udfordringer, kan du forvente meget

for, at kærligheden udvider dine horisonter. Rejser og kultur

tilfredsstillende resultater i det lange løb. Der er stærkt fokus

er

på forretningsproblemer i denne periode - men mange

planetstilling søger en partner, der er kosmopolit, intelligent

mindre irritationer. Tag et problem ad gangen, vær tålmodig

og frigjort. Kvinder insisterer på at blive mentalt stimuleret

og løs udfordringerne med langsigtede strategier.

og kræver betydelig personlig frihed. Uden stimulering bliver

vigtige

faktorer

i

forholdet.

Mænd

med

denne

du rastløs, og når du er rastløs, vandrer dit blik omkring.

PERSONAL - MENTALITET: Mental selvdisciplin.
Det er en periode med mere end den normale mængde
bekymringer. Der er mange praktiske problemer, der skal
løses, og der er intet andet alternativ end at komme ind til
hvert enkelt problem og koncentrere sig om én ting ad
gangen. Det er vigtigt at organisere din tid mere effektivt.
Der kommer især problemer med kommunikationsområdet.
Tiden er inde til at tage fat på disse problemer og finde
praktiske løsninger.
Hvis du føler dig usikker på dine intellektuelle evner eller
føler, at du mangler den nødvendige uddannelse til at gøre,
hvad du gerne vil, bør du engagere dig i at forbedre det nu.
Du har behov for at tilbringe mere tid med at tale og lytte til
din partner - der er problemer, som skal løses. Der kan også

Naturligt flirteri kan føre til flere spontane romantiske
forbindelser.

Venus i 6. Hus
PROFESSIONAL - VÆRDIER: Kærlig omsorg.
Det er vigtigt for dig med harmoni i dit arbejdsmiljø. Hvis der
ikke er harmoni, skaber du den. Et bestemt område, hvor
dette kan vise sig nyttigt, er hvis du har med personale at
gøre. Du fungerer bedst i æstetiske omgivelser - og kan
arbejde på at skabe dem, selv om du egner dig bedre til at
arbejde med mennesker end med ting. Du har imidlertid
forståelse for smukke ting, og du arbejder muligvis med dem
på en eller anden måde. Livskvalitet på arbejdet er det
vigtigste, og karriere succes indebærer, at du er i stand til at
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påvirke andre mennesker med dine værdier på dette

har behov for et spirituelt bånd. For at blive lykkelig på dette

område. Dine kolleger vil værdsætte dig for den rolige

område af dit liv er du nødt til at forstå og acceptere andres

atmosfære, der er omkring dig.

såkaldte fejl og mangler. Den perfekte partner findes ikke,
og du vil aldrig finde ham/hende. Det er vigtigt at finde en

PERSONAL - VÆRDIER: Kærlig omsorg.
Du får stor personlig tilfredsstillelse ved at stå til rådighed for
dem, du holder af. Al den hjælp, du yder, er også handlinger
af hengivenhed eller kærlighed - du er et meget
omsorgsfuldt menneske. Du bringer en kærlig og æstetisk
kvalitet ind i dit dagligliv og håber på denne måde at blive
værdsat og elsket. At være hjælpsom er imidlertid nok ikke
den mest effektive måde at vinde dine partneres kærlighed
på - du opdager måske, at du bruger for megen tid på dine
daglige opgaver, eller dine kære forlanger simpelt hen mere
og mere af dig, uden at du føler dig mere værdsat. Det er
også vigtigt at tage fri for at nyde resultaterne af dit arbejde.
Hvis du er heldig, bliver du elsket for, hvad du gør, men du
risikerer at komme til at spille en underlegen rolle i et

jævnbyrdig - ikke en, du idealiserer eller ønsker at frelse og det er vigtigt, at den udvalgte deler dine idealer og
drømme, som går ud over behovene i et traditionelt forhold.
Ulykke og utilfredshed i kærlighed er faktisk et resultat af
ubevidste indtryk fra din fjerne fortid, og disse følelser har
virkelig nu et spirituelt formål.

Venus trigon Pluto
Dette aspekt er vældig stærkt i dit horoskop. Det vil
dominere mange områder af dit liv. Da det er et godt aspekt
mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de positive
konsekvenser vil være stærke og meget kreative, og de
negative konsekvenser minimale.

parforhold, hvis ikke du også insisterer på at blive elsket

PROFESSIONAL - VÆRDIER: Ændrede værdier.

som den, du er.

Du kan vække dyb sympati i andre menneskers hjerte, og
du er sikkert villig til at gå langt for at blive værdsat. Din

Venus sekstil Neptun

opmærksomhed over for andre kan skabe en meget positiv

Det kan være svært for dig at opdage indflydelsen fra denne

atmosfære med ægte og gode følelser, hvis du lærer at

kombination af planetenergier, da den kun har mild

undgå nogle få simple svagheder. Du er tilbøjelig til at gå for

indflydelse på dit horoskop. Da det er et godt aspekt mellem

langt for at behage andre og prøve at gøre et godt indtryk.

disse to planeter, kan du gå ud fra, at de positive

På den måde kan du monopolisere nogle mennesker og

konsekvenser vil være stærke og meget kreative, og de

støde dem fra dig, der ikke lader sig imponere af din

negative konsekvenser minimale.

åbenbare charme. Forretningsmæssigt har du et særligt
talent for at få det meste ud af ressourcerne. Du kan se

PROFESSIONAL - VÆRDIER: Accept.
Du har en usædvanlig forfinet æstetisk sans. Disharmoni
får dig til at føle dig fysisk ubehageligt tilpas. Derfor er du
stærkt motiveret for at genoprette balancen mellem din indre
og ydre verden. Professionelt kan det manifestere sig i en
karriere, hvor spørgsmål om smag har betydning, eller det

værdien i ting, som andre kasserer, og du kan forvandle
affald til noget værdifuldt. Finansielt må du undgå fælden
med at sætte dig i gæld ved køb af prestigeting. Undgå
fremfor alt at blive økonomisk afhængig af andre - du kunne
ende med at blive manipuleret.

er nødvendigt med diplomatisk talent. Du egner dig især til

PERSONAL - VÆRDIER: Ændrede værdier.

public relations, men din sande interesse i andre mennesker

Dine intime forhold er karakteristiske ved deres intensitet.

kan få dig til at arbejde med at hjælpe andre på en eller

Du er simpelt hen ikke interesseret i et overfladisk eller

anden måde. Selv om du kan blive stærkt inspireret af ting

tilfældigt forhold. Du er tilbøjelig til at investere en masse

med fysisk skønhed, vil du sjældent blive tilfreds med kun at

energi i at vinde kærlighed og opmærksomhed, og det er

have det godt materielt. Du har musiske og kunstneriske

faktisk et mén fra barndomsoplevelser, hvor kærlighed var

talenter.

lig med overlevelse. Du føler ofte, at det er skæbnen, som
har bragt dig og din partner sammen, og at intet kan bryde

PERSONAL - VÆRDIER: Accept.
Du er villig til at bringe ofre for din kærlighed, og som en
uforbederlig romantiker er du dygtig til at skabe betingelser
for personlig skuffelse, fordi du enten er dårlig til at
bedømme potentielle partnere, eller fordi du har urealistiske
forventninger. Du ønsker mere end en jordisk kærlighed - du
har behov for at føle, at din partner rører ved din sjæl, og du

det bånd, der knytter jer sammen. Desværre kan en
ubevidst frygt for at miste kærligheden resultere i mange
udmattende følelsesmæssige scener. Forhold kan slingre
fra krise til krise. Når disse negative indflydelser er blevet
omdannet, vil du opdage et sandt talent for at yde andre
kærlig støtte.

www.astrowow.com

15

AstroWOW - Birth Analysis + Dynamic Analysis (01-04-2022 - 01-04-2025) til Sara Nielsen

Jupiter transiting kvadrat Venus

Neptun transiting kvadrat Venus

05-04-2022 -> 01-05-2022

23-02-2022 -> 07-02-2025

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne

indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

dit liv.

dit liv.

PROFESSIONAL - VÆRDIER: Velsignelser.

PROFESSIONAL - VÆRDIER: Guddommelig kærlighed.

Hvis du hører til de heldige, kan tiden ikke være bedre for

I denne periode må du spørge dig selv om, hvad der

dig end nu. Det er en tid, hvor indflydelsesrige mennesker -

betyder noget for dig. Der kommer nye mennesker ind i dit

navnlig kvinder - kan gelejde dig mod succes, og hvor dine

liv, som er et plus for dine professionelle forbindelser.

økonomiske ressourcer har alle chancer for at vokse. Du får

Takket være deres indflydelse kan du opdage en ny

specielt

eller

forståelse for dit sociale liv og få større indsigt i, hvad

kunstneriske område, selv om der også er en rimelig chance

æstetiske forhold betyder for livets fornøjelser. Det er en

for virksomhedsekspansion. Sager om ret og retfærdighed

fremragende tid til udvikling af dine kunstneriske og kreative

vil volde problemer i denne periode.

interesser. Det kan faktisk være en god ide at sætte dine

succes

på

det

kulturelle,

intellektuelle

Det er vigtigere at nyde livet end bare at arbejde hårdt -

ambitioner på vågeblus en stund, så du kan dyrke dine

hvis du ikke kan værdsætte livets glæder nu, hvornår så?

talenter for at opleve livets glæder.

Hvad er dine sande værdier og mål for din karriere? Det er

Livet byder på mange adspredelser i denne periode, og du

tiden til at tage dem med i dine planer for fremtiden. Hvis du

kan let komme på afveje på grund af dit ønske om at opleve

imidlertid giver for meget efter for dine fornøjelser, kan det

noget magisk. Der er stærkt fokus på hjerteanliggender, selv

blive en dyr tid. Moralsk set er du meget sårbar nu, og

om løfter givet i denne periode ikke kan bestå tidens prøve.

hjerteanliggender kan føre dig ind i en dyr blindgyde. Lad

Du kan også blive forført af økonomiske luftkasteller. Selv

være med at springe over, hvor gærdet er lavest, for at tjene

om det er godt at søge større kvalitet og integrere større

hurtige penge. En tvivlsom fortjeneste kan føre til tab på

skønhed og smag i dine projekter, skal du passe på ikke at

lang sigt. Du lader dig let forføre.

investere i strålende foretagender, der på overfladen ser
lovende ud, men som ikke har nogen langvarig stabilitet.

PERSONAL - VÆRDIER: Velsignelser.
Det er en særdeles romantisk periode, så du kan forvente,

PERSONAL - VÆRDIER: Guddommelig kærlighed.

at kærlighedsaffærer har første prioritet nu. Hvis du lever i et

I denne periode kan du udvikle større forståelse for hjertets

parforhold, har du et stort behov for at give og modtage

behov for at finde varige værdier, som bringer lykke og

kærlighed, så sørg for at give dine følelsesmæssige og

tilfredshed. Tiden er fremragende til spirituelle opdagelser

erotiske lyster frit løb. Det er en tid, hvor romantik og

og andagt/hengivelse. Du trænger til at komme i kontakt

seksuel tiltrækning er yderst stærk, mens den moralske

med mennesker, der lader sig inspirere af æstetiske

disciplin er svag, så det er vigtigt at afbalancere hjertets

værdier. Disse kontakter vil berige dit liv. Hvis du har

behov og de øvrige følelsesmæssige omkostninger. Under

kreative eller kunstneriske interesser, bør du afse tid til at

tiden er det vigtigere at pleje og tilfredsstille behovet for

dyrke dem nu.

kærlighed end noget andet, under tiden ikke. Lad dine

Det er også en tid, hvor kærlighed og romantik blomstrer.

idealer om retfærdighed vejlede dig.

På samme måde som forårsblomster bringer glæde, men

Tiden er fremragende til at rejse, og hvis du søger en

hurtigt visner igen, er kærlighed i denne periode fuld af

partner, kan du finde en eksotiske steder eller i kulturelle

løfter, men fører sjældent til varige resultater. I denne

eller intellektuelle kulisser. Af fysiske årsager alene falder du

periode er der en tendens til at blive tiltrukket af musikalske,

ikke for hvem som helst i denne periode - du har behov for

kunstneriske eller spirituelle menneske, som udtrykker

en partner, der kan stimulere dig intellektuelt og udvide din

ideer, der virkelig appellerer til dine drømme. Med tiden

forståelse for livet og dets glæder. Hvis du er interesseret i

kolliderer virkeligheden imidlertid med romantikken og

kreativitet, kan det blive en vidunderlig periode, for du opnår

afslører et sceneri med en normal verden med menneskelig

indsigt og forståelse for naturens æstetiske kræfter ved at

svaghed, og det tager gassen af den tidlige romantiske

se den medfødte skønhed i alle ting og opleve den som en

idealisering. Meningen med kærlighed i denne periode er en

manifestation af sandheden på en eller anden måde.

forfinelse af hjertet og at bringe dig i berøring med det
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guddommelige. "Hellere have oplevet kærligheden og tabt

grupper på en eller anden måde. Du er reformator af natur

end aldrig at være blevet elsket!"

og parat til at tage den nødvendige konfrontation for at få
dine ideer accepteret. Dine motivationer som reformator er

Fremdrift

ikke selviske. Du er parat til at gå i fortroppen og arbejde for
kollektive interesser. Du har meget lidt respekt for restriktive

Mars i Vædder

sociale normer og foretrækker at være direkte i din omgang

PROFESSIONAL - FREMDRIFT: Skride til afgørende
handling.
Du er pionertypen, der altid er villig til at nå videre og
overvinde den næste udfordring. I den henseende er du en

med mennesker. Derfor fungerer du bedst som talsmand for
et eller andet, eller når du bærer fanen for en social eller
politisk

bevægelse.

Du

har

muligvis

meget

stærke

ideologiske principper, og du er parat til at kæmpe for dem.

rigtig fighter, der trives ved konkurrence og bliver rastløs,

PERSONAL - FREMDRIFT: Uro i grupper.

når tingene står stille. Du er et ærligt menneske, men

Du er meget interesseret og involveret i dine venner. Du er

uretfærdighed gør dig uhyre vred, og så kan du være en

vældig loyal og parat til at kæmpe skulder ved skulder med

frygtindgydende fjende. Du er fremragende til at nå

dine brødre og søstre for en fælles sag. Der kommer

kortfristede mål, og du kan fuldføre opgaver under stort

imidlertid mange problemer i din omgangskreds - måske

stress og under hektisk aktivitet, som lader konkurrenterne

fordi du er tilbøjelig til at sige din mening på en

milevidt bagud. Det er vigtigere for dig at nå frem til det

provokerende måde, måske fordi du er lidt af en outsider.

næste mål end at checke, at dit arbejde er i orden, så der

Det ligger ikke til dig at overveje høfligheder, og du skaber

kan opstå kvalitetsproblemer. Du egner dig bedre til

gerne utilfredshed hos grupper. Du tiltrækkes også af

opsøgende

en

primitive men effektive mennesker, som du kan stole på,

administrativ stilling. Du sørger for resultaterne - det er op til

fordi de er ærlige og direkte. Du kan påtage dig en

andre at konsolidere eller perfektionere disse resultater. Du

dynamisk rolle i en gruppe, eventuelt i forbindelse med sport

er et dynamisk og entusiastisk menneske, og du befinder

eller udadvendte aktiviteter. Sagt generelt trives du i selskab

dig ikke godt blandt mennesker, der spilder tiden. Det vil

med mænd. Kvinder med denne indflydelse kan ofte blive

være en fordel for dig at slappe mere af - det kan være lidt

seksuelt tiltrukket af en ven. Mænd foretrækker muligvis at

stressende at være så konkurrencebetonet.

være sammen med andre mandlige venner, fordi de kan

arbejde,

hvor

der

sker

noget,

end

PERSONAL - FREMDRIFT: Skride til afgørende handling.
Dette er en arketypisk maskulin position for Mars. Det
betyder, at du har mod og energi og en ivrig holdning til at

føle sig for begrænset i intime parforhold.

Jupiter transiting konjunktion Mars

overvinde hindringer på din vej. Som mand er du

18-02-2023 -> 16-03-2023

ungdommelig af ånd og med en ret naiv entusiasme

Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende

angående den næste udfordring i livet. I parforhold vil du

område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og

gerne opfattes som ridderen i den skinnende rustning, der

nye indstillinger i dit personlige liv.

kommer til undsætning på sin hest. Det er hårdt for dig at
acceptere ideerne om kvindefrigørelse, så vær bare dig
selv. Kvinder med denne planetstilling tiltrækkes gerne af ret
umodne mænd, der fører et element af ungdommelighed og
spænding ind i forholdet. Hos begge køn er friheds- og
uafhængighedstrangen uhyre stærk, og der er kun få
muligheder for kompromis på dette område. Hvis du
accepteres på dine egne betingelser og opmuntres til at
gøre, hvad du har lyst til, vil du være loyal over for din
partner. Du er en hædersmand med rene motiver.

PROFESSIONAL - FREMDRIFT: Brændende entusiasme.
Det er vigtigt for dig at ruste den energi og entusiasme, som
bølger gennem kroppen på dig nu. Konkurrenceånden er
skærpet, og du har mod og vision til at kaste dig ud i det
krævende erhvervsliv og møde en hvilken som helst
udfordring. Du kan overvinde forhindringer nu og udvide din
aktions-sfære. Det er ikke en tid, hvor du interesserer dig ret
meget for diplomatiske finesser - du ønsker tingene gjort og
hurtigt. Du nærer et brændende ønske om succes.
Det er en fremragende tid til pioneraktiviteter og ekspansion

Mars i 11. Hus

i udlandet. Det er også en god tid til at gå i gang med hårdt
fysisk arbejde. Du er tilbøjelig til at ryge ud i konfrontationer

PROFESSIONAL - FREMDRIFT: Solidaritet.
Du inspireres dynamisk af sociale årsager og kan finde
professionel tilfredshed ved at arbejde med at motivere

nu, og det hjælper ikke, at du nu får en tendens til at prakke
andre dine anskuelser og overbevisninger på. Du prøver
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muligvis at komme frem ved at være alt for pågående. Selv

nærmestes velbefindende, men disse to ting udelukker ikke

om tiden er gunstig til at handle efter dine overbevisninger

hinanden - du vil som regel opleve gode økonomiske kår.

med hensyn til, hvad der er ret og uret, er det en god ide

Ved at stole på din intuition og ved at sætte stærke følelser i

først at få indsigt og opøve større tolerance.

anden række efter ekspansionsmålsætninger kan du skabe
optimale betingelser for succes.

PERSONAL - FREMDRIFT: Brændende entusiasme.
Det er tiden til at blive beruset af ny beslutsomhed og

PERSONAL - VISDOM: Udvid din intime sfære.

villighed til at investere din energi i at få, hvad du ønsker.

Du er født et år med dybe sociale forandringer omkring

Følelsen af at have et formål og meningen med at skride til

familieværdier. Disse forandringer skete både på en

handling forfines. Denne livslyst kan manifestere sig som en

personligt og nationalt plan og medførte et stærkt behov for

udvidelse af dine horisonter gennem rejser, tage nye

at forene og høre til. Jupiters passage gennem Krebsen

intellektuelle udfordringer op, lære kroppen at kende

fandt

gennem motion og træning - og seksuelle bedrifter. Der er

uafhængigheden

en stærk stigning i den erotiske lyst i denne periode, og

foreningen af de to Tysklande. Du vil mærke denne

mænd bliver mere og mere opmærksomme på behovet for

indflydelse på et personligt plan som en enorm opblussen af

at bevise sig selv og deres maskulinitet. Det kan

intense personlige følelser, og disse følelser stimuleres i

manifestere sig som et ønske om at bejle til følelser og krop

særlig grad af intim loyalitet. Du har behov for at knytte

hos et passende "bytte".

stærke bånd og er følelsesmæssigt i stand til at opbygge en

fx

sted

i
i

1989/90

og

faldt

sammen

mange

østeuropæiske

stater

med
og

Også kvinder bliver mere og mere opmærksomme på deres

familiestruktur på tværs af generationskløften. I mange

seksuelle behov og tiltrækningen fra det modsatte køn. Der

henseender er dine værdier traditionelle og konventionelle,

er villighed til at tage initiativet i disse sager. Det er imidlertid

og de er funderet på stærke moralske overbevisninger om,

behovet for at blive stimuleret intellektuelt, der er det

hvad der er rigtigt og hvad, der er forkert.

altoverskyggende for kvinder med hensyn til tiltrækning i
denne periode. Et forhold opfattes også som et middel til at

Jupiter i 2. Hus

udvide sine personlige horisonter og lære mere om mænd

PROFESSIONAL - VISDOM: Universet vil sørge for dig.

og livet i almindelighed. Denne periode har virkelig størst

Generelt er du heldig i økonomiske sager, og en af dine

betydning for opnåelse af indsigt i kroppen - og det omfatter

største ressourcer er din evne til at vente det bedste af

større bevidsthed om helbred, muskelsystem samt den

fremtiden. Din tro på overflodsprincippet vil blive direkte

personlige seksualitet.

afspejlet i din materielle succes. Du er villig til at bruge
penge for at tjene penge, og mange mennesker kan nyde

Visdom

godt af din gavmildhed. Du har muligvis talent for at rådgive
andre i økonomiske sager, især da du har betydelig finansiel

Jupiter i Krebs Retrograde

forudseenhed. Du kan tjene penge i forbindelse med

Da denne planet var retrograd ved din fødsel, har du en
instinktiv viden om og føler dig tiltrukket af de følgende
karakteregenskaber og aktiviteter. Du er tilbøjelig til at være
indadvendt i disse sager og går din helt egen vej i stærk
kontrast til den vej, andre vælger.

udlandet. Økonomisk tryghed er en naturlig forventning hos
dig. Du nærer højst sandsynligt ikke angst, hvad angår
økonomiske spørgsmål, men hvis du gør, er du hurtig til at
lære og tilegne dig viden om større problemer, når du
kommer i økonomiske vanskeligheder.
PERSONAL - VISDOM: Universet sørger for mig.

PROFESSIONAL - VISDOM: Udvid din intime sfære.
Professionelt hælder du mod en karriere, hvor loyalitet over
for din arbejdsplads har høj prioritet, og hvor der er et stærkt
tilhørsforhold. Du kan udtrykke stor omsorg for dine
kollegers velbefindende, og du kan skabe et meget trygt
miljø. Forståelse og indsigt får du gennem en instinktiv
følelse af, hvad der er ret og uret. Dine følelsesmæssige
overbevisninger får dig til at vakle i dine vurderinger - på
godt og ondt. Du udviser stor moralsk dømmekraft.
Personlig succes er måske ikke så vigtig for dig som dine

Medmindre andre uomgængelige faktorer forhindrer det, vil
din levestandard være virkelig god. Paradoksalt nok vil
materiel luksus ikke være det vigtigste for dig, det følger blot
i kølvandet på din gavmilde natur. Du sætter selvudvikling
og forståelse højere end materiel vinding, og det er den
heraf følgende ekspertise, der bringer dig belønning. Du har
bemærkelsesværdige

stærke

moralske

værdier

og

overbevisninger, der manifesterer sig i filosofiske eller
politiske meninger, som du holder fast ved i tykt og tyndt. Du
har en stærk etisk sans, og andre faktorer i dit horoskop vil
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vise, om den kommer til udtryk på en tolerant eller

ofte til at vakle i egne synspunkter. Du modnes imidlertid

moraliserende måde.

sikkert som en gammel vin, hvad dette angår, og dine egne
ideer kan ende med at have stor indflydelse på dine

Jupiter trigon Saturn

omgivelser.

Selv om dette aspekt ikke er særlig stærkt, vil du kunne
mærke dets indflydelse i mange tilfælde. Da det er et godt

Jupiter konjunktion Uranus

aspekt mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de

Dette aspekt er middelstærkt, og du vil ofte føle dets

positive konsekvenser vil være stærke og meget kreative,

indflydelse, men ikke intenst. Denne konjunktion viser en

og de negative konsekvenser minimale.

sammensmeltning af energier i dig. Både positive og
negative sider af dette aspekt vil være en væsentlig del af

PROFESSIONAL - VISDOM: Kulturelle værdier.
Du vil kunne opnå en meningsfyldt og magtfuld stilling i

din karakter.

samfundet. Da du kan fornemme, hvornår tiden er inde, og

PROFESSIONAL - VISDOM: "New Age"

hvornår du skal være på det rigtige sted, ved du, hvordan du

Dette aspekt kan vare flere måneder og har en stærk

skal drage fordel af professionelle strømninger for at skabe

kollektiv indflydelse. Hvis du ruster denne indflydelse i din

betingelser for ekspansion og professionel vækst. Hvis alt

karriere, bliver du meget idealistisk både socialt og med

går

en

hensyn til at indføre nye metoder. Dine provokerende

ekspansionsperiode og fra dette nye fundament skabe

vel,

kan

synspunkter kan være en udfordring for det etablerede

yderligere vækst. Hovedproblemet for succes er din evne til

samfund. Du er internationalist og ønsker at koncentrere dig

at tro på fremtiden og handle derefter. Du kan i perioder nok

om problemer, der rækker ud over nationale grænser. Det

blive overvældet af pessimisme og mangel på selvtillid. På

kan føre til rejser til eksotiske lande og kontakt med

sådanne tidspunkter kan fremtiden virkelig synes mørk. Til

eksotiske kulturer. Du kan mobilisere enorm entusiasme

andre

tider

du

kan

konsolidere

være

stilling

overoptimistisk

efter

angående

med hensyn til fremtiden for din karriere - for dig ligger vejen

fremtidsmulighederne og begå fejl på grund af manglende

til frihed i fornyelse og eksperimenteren. Du vil trives i en

dømmekraft

Planlægningskurser

international organisation, og da du også har stærke

kombineret med træning i positiv tænkning vil være til stor

humanitære interesser, vælger du måske at arbejde på et

gavn for dig. Du kan arbejde i en central stilling i

område, der har med sociale reformer eller måske med

organisationer, fordi du skaber en følelse af stabilitet og

bevidsthedsudvikling at gøre.

eller

du

din

forberedelse.

tillid. Du har muligvis talent for at planlægge, rådgive og
organisere - og du kan skabe samfundsstrukturer, der er til
varig nytte.

PERSONAL - VISDOM: Opmuntring.
Du har et aktivt behov for at udvide dine filosofiske grænser,
og det kan føre til usædvanlige personlige interesser og

PERSONAL - VISDOM: Kulturelle værdier.

provokerende meninger både angående din personlige og

Når denne indflydelse manifesterer sig positivt, kan du

din sociale udvikling. Du har muligvis en eller anden

skabe et miljø omkring dig, som er fuldt af tillid og tryghed,

forbindelse til den alternative bevægelse og er meget

hvad fremtiden angår. Under vanskelige forhold kan du dog

interesseret i reformer. Du vil næsten helt sikkert begive dig

føle stor fortvivlelse med hensyn til, hvad fremtiden vil

ud på dramatiske og lange rejser og finde oplysning

bringe. Det sker især med hensyn til dit behov for at leve op

gennem nye kontakter etableret på disse rejser. I forhold

til samfundets og dine nærmestes forventninger. Dit humør

bliver du inspireret af partnere og grupper, der kan dele dine

svinger gerne fra optimisme til pessimisme. Du bekymrer

utraditionelle interesser. En international gruppe kan få

dig navnlig, om du har den nødvendige træning eller

radikal indflydelse på dit liv. Du er stolt af din åbenhed og

erfaring til at realisere dine ambitioner. Du vil helt klart få

tolerance - men du er alligevel intolerant over for

gavn af kurser, så du kan forbedre dine færdigheder, men

intolerance. Du ophidser som regel grupper med dine

du er stadig nødt til at kæmpe med en nagende tvivl

radikale meninger, og du kunne muligvis nå dine mål mere

angående din kompetence og intelligens. Det er netop

effektivt ved at vise forståelse for de traditioner, der ligger

denne usikkerhed, der fører til stor personlig udvikling, mens

bag de etablerede meninger.

du hele tiden stræber efter at opnå indsigt og forståelse.
Dine meninger kan være ret dominerende, og det er værd at

Jupiter kvadrat Neptun

spørge dig selv, om det virkeligt er dine egne meninger.

Det kan være svært for dig at opdage indflydelse fra denne

Dine forældres overbevisninger eller aktuelle mening får dig

kombination af planetenergier. Den er svag og kan blive
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opvejet af stærkere indflydelser. Det vil være meget

forvente fremstød. Der er voksende fokus på din evne til at

vanskeligt at integrere disse to planetindflydelser, og de

handle ud fra dine moralske værdier og forfølge dine

lovede harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt

overbevisninger vedrørende samfundet. Det er tiden til at

tid og kræfter.

skærpe din dømmekraft og manifestere din evne til at
vejlede og rådgive andre. Hvis du er tilbøjelig til at

PROFESSIONAL - VISDOM: Ekspansive drømme.
Da disse planeter bevæger sig relativt langsomt, føles deres
indflydelse mest på et kollektivt plan. For så vidt som du
kanaliserer deres indflydelse i dit arbejde, ønsker du at
arbejde med den kollektive effekt af viden, intellektet og
social indflydelse. Du har måske talent for marketing eller

overvurdere dig selv, være overbærende med moralske
svagheder eller komme med forhastede udtalelser, bliver du
nu konfronteret med denne side af din natur. Hvis imidlertid
selvdisciplin og en naturlig forsigtighed er en del af din
natur, kan du udnytte mulighederne for at ekspandere.

reklame eller for at sælge drømme og visioner. Du kan også

PERSONAL - VISDOM: Udvikling af indsigt.

føle trang til at missionere på et socialt, religiøst eller politisk

Jupiter er 12 år om at kredse rundt om Solen og vender

plan. Du kan blive stærkt motiveret af uselviske idealer og

derfor tilbage til sin egen position ved 12 års-, 24 års-, 36

identificere dig med en eller anden vision eller drøm, der

års-alderen osv. Den aktiverer sig ved et meningsfyldt

overskrider dine egne drømme. På et mere jordnært plan

aspekt hvert andet år. I disse faser af livet kan du øge din

kan du have talent for at have med olie- og beslægtede

indsigt og forståelse og dykke ned i den vigtigste del af dit

produkter at gøre - især plastic. Du kan også interessere dig

liv, som giver dig en følelse af formål og mening. Det er i

for oceanerne, filmindustrien eller noget, der begejstrer på

disse perioder, at du på ny kan opdage glæden ved din

et kollektivt plan. Du kan være håbløst overoptimistisk - lyt til

tilværelse og troen på fremtiden. Det vil igen gøre dig i stand

realistiske råd!

til præstere noget og gro. Hvis du imidlertid hører til dem,
der er alt for selvsikre eller ubeskedne, vil du lære en lektie i

PERSONAL - VISDOM: Ekspansive drømme.
Denne indflydelse viser, at du kan motiveres af drømme og
visioner. På et eller andet område af dit liv bliver du rørt over
noget magisk, som fuldstændig overskrider dit dagligliv. Det
kan bringe stor lykke, hvis du vælger at dyrke din
intellektuelle trang til større spirituel forståelse gennem

denne periode. Dine håb og visioner for fremtiden bør ligge
inden for det muliges grænser, og hvis du mister
jordforbindelsen, taber du i det lange løb.

Jupiter transiting konjunktion 11. Hus

kreative, kunstneriske eller meditative interesser. Samtidig

04-02-2022 -> 28-02-2022

mangler du muligvis helt jordforbindelse, eller du kan være

PROFESSIONAL - VISDOM: Social indflydelse.

tilbøjelig til at blive helt opslugt af urealistiske ideer. Der

Professionelt nyder du godt af indflydelse fra gode venner

findes mennesker, der bare drømmer sig gennem livet uden

og folk i høje stillinger. Dine sociale forbindelser er derfor af

at nå resultater, og så findes der dem, der gør deres

stor betydning, og du er gerne meget heldig med hensyn til

drømme til virkelighed. Folk vil blive skuffet over dig, hvis du

at møde de rigtige mennesker på de rigtige steder på det

hører til førstnævnte kategori. Du kan skabe tro og håb ved

rigtige tidspunkt. Du fungerer godt i en stor organisation -

at kaste lys over dine handlinger.

navnlig hvis den har internationale forbindelser. Din evne til

Jupiter transiting kvadrat Jupiter

at tilegne dig overblik over store sociale organisationer

04-04-2023 -> 28-04-2023

dyrker med indflydelsesrige mennesker, giver dig succes og

kombineret med de mange venskabelige forbindelser, du

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.

rigdom i livet. Eventuelt medlemskab af en klub giver dig
visse særrettigheder - det skader i hvert fald ikke din
karriere

at

omgås

mennesker

fra

de

højere

samfundsklasser.
PERSONAL - VISDOM: Social indflydelse.

PROFESSIONAL - VISDOM: Udvikle indsigt.
Da Jupiter repræsenterer områder af dit liv, hvor håb og
visioner for fremtiden og behovet for at finde forståelse og
mening er altoverskyggende, kan du nu forvente større
bevidsthed om og aktiviteter på disse områder. Hvis du
motiveres af behovet for ekspansion og vækst, kan du

Du opnår store goder på grund af gode venners venlige
vejledning. En speciel person eller en speciel gruppe kan
have stor indflydelse på din intellektuelle udvikling. Du
dyrker de bedste kontakter, og andre mennesker kan opleve
dig som noget af en elitist eller snob på grund af de
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mennesker, du vælger at tilbringe tiden sammen med. Set

militære, og en dyb interesse for skjulte problemer, magt og

fra dit synspunkt er det væsentligt for din egen udvikling at

korruption. Der var en vis portion paranoia i samfundet. I det

blande sig med succesrige eller kultiverede mennesker.

omfang du udtrykker denne påvirkning i dit karrierevalg, vil

Deres medgang smitter af på dig. Også du vil med tiden

du være i stand til at omgås magt på højeste plan og kan

blive i stand til at gavne andre mennesker med din egen

have talent for at udrydde fordærv eller ineffektive metoder i

indsigt eller viden - især hvis du arbejder med grupper på en

samfundet. Du kan på den anden side føle, at du selv er

eller anden måde. Du kan opnå en indflydelsesrig position i

genstand for uretfærdigt magtmisbrug, og det kan især

samfundet takket være dine sociale visioner eller idealer for

manifestere sig i din kontakt med autoritetsskikkelser eller

fremtiden.

samfundsinstitutioner. Du kan altså befinde dig på begge
sider af magtbalancen. Hvis du har med penge at gøre,

Jupiter transiting konjunktion 12. Hus

arbejder du i et vist omfang med en eller anden

01-05-2023 -> 26-05-2023

rationaliseringsproces,

Da du er et stærkt troende menneske med store spirituelle
psykiske

ressourcer,

kan

du

du

beskæftiger

dig

med

økonomiske tab eller konkurser. Du kan være involveret i

PROFESSIONAL - VISDOM: Spirituel ballast.
og

eller

professionelt

yde

hemmelige

institutioner

eller

arbejde

på

et

dybere

psykologisk plan i din karriere.

mennesker stor hjælp ved at give dem selvtillid, råd og

PERSONAL - SELVTILLID: Genopbygning.

støtte. Folk kan finde støtte i din tro og evne til at se positivt

Du er født på et tidspunkt med vægt på den kollektive ånd

på en vanskelig situation. Du arbejder muligvis i en stor

og på stor irrationel frygt, og du har sikkert integreret denne

organisation,

med

ånd i din egen følelsesmæssige natur. Du føler en form for

humanitære formål eller med befolkningens velbefindende i

kontrolleret magt og dyb følelsesmæssig disciplin. Intime

almindelighed - fx hospitaler eller sociale institutioner o.a. I

følelsesmæssige forhold er uhyre vigtige for dig, men du

dit arbejde bliver du hjulpet af en dyb tro på det gode ved

kan have meget svært ved at åbne op for sluserne til dine

barmhjertighed og det vigtige i at hjælpe menneskeheden.

egne følelser. Angst for følelsesmæssige tab driver dig til at

Du har et fint kendskab til det sammenfaldende i personlig

udøve en næsten hypnotisk kontrol i et intimt parforhold. Du

ulykke og forgængeligheden af verdens goder.

både

især

hvis

den

beskæftiger

sig

drives

til

at

undersøge

andres

dybeste

følelsesmæssige motiver og er ret paranoid med hensyn til

PERSONAL - VISDOM: Spirituel ballast.
Nogle af de mest berigende oplevelser i dit liv stammer fra
den spirituelle eller kreative indsigt, som du under tiden er
velsignet med. For dig er den indre fantasiverden rig på
gavnlige påvirkninger. Det er indlysende for dig, at troen kan
flytte bjerge, og du kan have stor gavn af at bruge denne
viden. Mobilisering af din evne til at tænke positivt kan
bringe dig succes, men dine personlige værdier er snarere
af spirituel end materiel art. Måske har du allerede en stærk
religiøs tro, måske er du stadig på en spirituel rejse for at
finde mening med livet. De lektier, du lærer, gør dig i stand
til i vidt omfang at berige tilværelsen for andre, som er i
spirituel knibe. Du må imidlertid passe på ikke at prakke
andre dine egne meninger eller overbevisninger på.

at afsløre dine egne. Du er særlig fascineret af seksuelle
tabuer og har et stort behov for at overvinde dine egne
seksuelle blokeringer. Det er vigtigt for dig at udskifte din
frygt med tillid og at opøve en afslappet følelsesmæssig
holdning i stedet for at udmatte dig selv med at prøve at
kontrollere det ukontrollable.

Saturn i 6. Hus
PROFESSIONAL - SELVTILLID: Overvinde byrder.
Arbejde og pligter spiller en meget betydelig rolle i dit liv selv om tingene aldrig falder let på dette område. Du føler
muligvis, at du er nødt til at arbejde hårdt, eller at dit arbejde
ikke tilfredsstiller dig eller er for monotont. Du kan faktisk
have store vanskeligheder med jobs i din ungdom. Hvis du
ikke har mod til at arbejde på at realisere dine drømme om,

Udfordringer

hvad du gerne vil, ender du i en eller anden underordnet
stilling, hvor du skal tage imod ordrer fra andre. Du har

Saturn i Skorpion

meget at lære med hensyn til at samarbejde med andre - og

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Genopbygning.

det hænger sammen med din defensive holdning til dit

Saturn befandt sig i Skorpionens tegn i årene 1923-1926,

arbejde. Du ønsker at blive respekteret for, hvad du gør,

1953-1956 og 1982-1985. I disse perioder var man meget

men er ofte ikke modtagelig for feedback - hverken positivt

optaget af trusler, det være sig sociale, økonomiske eller

eller negativt - fra dine kolleger. Du lærer at finde dig til rette
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efter det fyldte 30. år. Hvis du lever op til udfordringen om at

værdier med kollektiv erfaring er du også nødt til at klare de

få en eller anden formel uddannelse, kan du blive ekspert

nødvendige reformer for at tilpasse virksomheden en ny

på næsten et hvilket som helst område. Du fungerer godt i

fremtid. Afhængig af hvilken side du står på, kan der opstå

et job, hvor du har autoritet. Du er trods alt et meget hårdt

konflikter med de etablerede autoriteter. Du vil således ofte

arbejdende menneske, og de ansatte vil påskønne dit

blive konfronteret med to separate og meget forskellige lejre

samvittighedsfulde væsen. Du arbejder økonomisk og er

med meget forskellige synspunkter. Du arbejder med

god til at gøre en virksomhed mere effektiv. Skønt du gerne

sociale strukturer, der har overlevet sig selv. Måske er det

bliver i samme job i længere tid, er du nødt til at tilpasse dig

nødvendigt med en revolution for at bane vej for fremtiden.

arbejdet hvert 7. år, selv om fleksibilitet ikke er din stærke

Du kan være dygtig til at finde måder for praktisk

side. Hvis du kan oparbejde en åben holdning til de

anvendelse af ny teknologi. Du kan arbejde på områder

mennesker, du arbejder sammen med, og vedgå dine

med sociale reformer.

følelser for tryghed på jobbet, vil du blive behandlet mere
hensynsfuldt.

PERSONAL - SELVTILLID: Strukturel fornyelse.
Din personlige kamp har nær forbindelse med, hvornår du

PERSONAL - SELVTILLID: Overvinde byrderne.

løsriver dig fra fortiden og åbner dig selv og dit liv for

Du hader slavearbejde i dit privatliv, og du kommer tit ud for

nødvendigheden af forandring. Du hager dig ofte for længe

at være begravet i dagligdags opgaver. Som barn har du

fast i restriktive livsmønstre, og når der kommer en pludselig

måske

eller

forandring - som der uvægerligt gør - kan det hus, du har

familieforpligtelser. Du føler sikkert ofte, at du skal bære

bygget op, styrte sammen, mens du kompromisløst begiver

uretfærdige byrder. Faktisk lærer du en masse af at arbejde

dig ud på et helt nyt vovestykke. Du går på line mellem

hårdt, for du træner dig selv i at økonomisere med din tid og

generationerne og kan bygge bro over kløften mellem ung

energi. Denne evne til at være effektiv fører til professionelle

og gammel. Somme tider identificerer du dig med det

fordele senere hen. I parforhold skal du huske, at det er helt

etablerede samfund, men der kommer alligevel afgørende

op til dig, hvilke opgaver du påtager dig. Du er tilbøjelig til

pauser, hvor du ihærdigt stræber efter at tilpasse dig

automatisk at påtage dig unødvendigt arbejde på grund af

forandringerne. Din rolle i samfundet består i at bære

de vaner, du har fra din barndom som følge af dine

reformens fane.

haft

et

stort

ansvar

for

hjemmet

forældres strenge forventninger, og bagefter at beklage dig
over, at din partner ikke gør sin del af arbejdet. Vær tilfreds

Saturn kvadrat Pluto

med tingene, som de er, og planlæg din tid, så du også kan

Det kan være svært for dig at opdage indflydelsen fra denne

slappe af og more dig. Det vil gavne forholdet. I løbet af livet

kombination af planetenergier, da den kun har mild

vil du lære, hvor vigtigt det er for dit helbred - både mentalt

indflydelse på dit horoskop. Det vil være meget vanskeligt at

og følelsesmæssigt - at opøve en positiv holdning til din

integrere

hverdag.

harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt tid og

Det kan være svært for dig at opdage indflydelsen fra denne
kombination af planetenergier, da den ikke danner et stærkt
aspekt i dit horoskop. Da det er et godt aspekt mellem disse
to planeter, kan du gå ud fra, at de positive konsekvenser vil
stærke

og

meget

to

planetindflydelser,

og

de

lovede

kræfter.

Saturn trigon Uranus

være

disse

kreative,

og

de

negative

konsekvenser minimale.

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Revaluering af personlig
styrke.
Normalt føles denne indflydelse mere kollektivt end
individuelt. Hovedproblemet er magtstruktur - dens brug og
misbrug. Du kan være sikker på, at du i dit liv møder folk og
organisationer med en magtfuld position i samfundet, på
godt og ondt. Det kan fx være politi, skattemyndigheder,

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Strukturel fornyelse.

virksomheder eller hemmelige organisationer. Når denne

Denne sjældne planetkombination er en del af en 46-årig

indflydelse bliver stærk i dit liv, befinder du dig i en position,

cyklus, og indflydelsen vil påvirke alle over en periode på

der

omkring et år. For så vidt som du kanaliserer denne

betydningsfulde personers fald eller sammenbrud og

indflydelse gennem din karriere, er du i stand til at arbejde

omstrukturering af magtfulde institutioner. Det er din mission

med meget store organisationer og vil ofte komme i en

at forvandle den uacceptable anvendelse af myndighed. Du

position, hvor du skal bygge bro mellem gammelt og nyt.

er også i stand til at udøve magt og derigennem reformere

Med det ene ben forankret i traditioner og etablerede

organisationer.

kræver
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PERSONAL - SELVTILLID: Revaluer din personlige magt.
Du kan både være offer for tyranni og et menneske, der
ubevidst selv anlægger sig en autoritær stil. Den energi, du
investerede i at overleve tidligt i dit liv, kan give dig en
imposant og tilmed frygtindgydende aura. Du skal derfor
sikre dig, at du bruger din naturlige autoritet på at give andre

19-02-2022 -> 11-01-2023
Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.

magt i stedet for at svække dem. I intime forhold er du uhyre

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Justere sin livsbane.

sensitiv

for

Da Saturn er 29-30 år om at kredse rundt om Solen, danner

hjælpeløshed. Hvis du ubevidst overreagerer på dette

den et større aspekt til sig selv hvert 7½. år, og det er på

område, kan det være dig selv, der vækker frygt hos din

disse tidspunkter, der skal ske en justering af livsbane og

partner. I krisetider kan du finde på at true med at lade din

mål. I 29-30 års alderen er det imidlertid nødvendigt med en

livsstruktur gå helt i opløsning for at holde på din partner.

større nyorientering. Du er nødt til omhyggeligt at overveje

Vær ikke bange for at være blid og øm.

de strukturer, du har bygget op i livet, og hvorfor. Hvis du

over

for

magtmisbrug

og

enhver

form

ikke foretager ændringer nu, hvornår gør du det så? Er dine

Jupiter transiting opposition Saturn

ambitioner dine egne, eller prøver du bare at leve op til de

02-04-2024 -> 28-04-2024

forventninger,

Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer
eller separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller
større afstand i denne forbindelse.

som

dine

forældre

eller

samfundets

autoritets skikkelser har til dig?
Det er vigtigt at bruge tid på at føle, hvad du virkelig ønsker
for dig selv i livet. Kast den overflødige bagage over bord,
som du har samlet i dine bestræbelser på at skabe dig en

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Strukturudvidelse.

niche i samfundet. Lad være med at bekymre dig om

Det er på dette tidspunkt af din professionelle karriere, at

personlig status eller ambitioner for tiden, og lyt ikke til

trangen til vækst og ekspansion støder mod inertiens

mennesker, der fortæller dig, hvad de synes er godt for dig.

kræfter i din karriere eller i samfundet. Du begynder at forstå

Jo ældre du bliver, des vigtigere bliver det ikke at spilde

den magt, som etablissementet har over dit liv nu. Du bliver

tiden med at forfølge overfladiske karrieremål, som ikke er til

udfordret til at undersøge, hvordan du begrænser dig selv

gavn i det lange løb.

og din fremtid gennem restriktive systemer eller mangel på
vision og tro på dine evner. Hvis du kan finde balancen
mellem at lære af tidligere erfaringer og alligevel lade dig
inspirere af en fremtidsvision, kan du sikkert forvente støt og
solid vækst. Det er vigtigt at ekspandere inden for en vis
struktur og acceptere de begrænsninger, der sættes af
professionelle autoriteter. Hvis du gør det, bliver du en vigtig
tap i udviklingen af din virksomhed eller kulturelt i
samfundet.

PERSONAL - SELVTILLID: Justering af din livsbane.
Alle faser i Saturns 30-årige cyklus er vigtige, selv om 30
års, 44 års og 52 års alderen nok er de vigtigste. Det er
perioder, hvor du har en chance for at kaste et tilbageblik
over tiden og vurdere, hvordan dit liv har været. Er du
tilfreds med den retning, dit liv bevæger sig i? Hvis ikke, så
ændr det nu. Forandringer behøver ikke at være radikale,
du skal blot præcisere, hvad det virkelig er, du ønsker at
bruge tiden på. Husk, du har først og fremmest ansvaret for

PERSONAL - SELVTILLID: Strukturudvidelse.

dig selv. Den største gave, du kan give andre, er at vise

I denne periode af livet har du mulighed for at løsne nogle af

dem, at du er tilfreds med dit liv.

de bånd, der begrænser dig, og lette vægten af det, som

Det er vigtigt at skabe balance mellem dine karriere- og

tynger dig. Det er nu, du er nødt til at justere din erkendelse

dine familieforpligtelser nu. Lad dig ikke påvirke af, hvad

af, hvad der er nødvendigt, ved at forstå det muliges kunst.

andre mennesker forventer af dig - kun du ved, hvad det

Restriktive livsmønstre kan udskiftes eller tilpasses ved

virkelig er, du har behov for i livet. Din målestok for

udforskning af nye muligheder for fremtiden. I det omfang,

beslutninger i denne periode er: Forestil dig, at du ligger på

du er hæmmet af en følelse af utilstrækkelighed eller

dit dødsleje .... hvad ville du så ønske, du have udrettet i

underlegenhed med hensyn til dine evner, kan du få fornyet

livet? Den gale beslutning nu kan betyde år spildt på

selvtillid ved at definere dine fremtidsmål og arbejde hårdt

utilfredsstillende arbejde.

for at nå dem. Du kan skabe dig en varig niche i samfundet i
denne periode ved at bygge nye fundamenter for fremtiden.

Saturn transiting kvadrat Saturn

Uranus transiting opposition Saturn
27-06-2022 -> 24-02-2025

www.astrowow.com

23

AstroWOW - Birth Analysis + Dynamic Analysis (01-04-2022 - 01-04-2025) til Sara Nielsen

Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer

optændes af egne visioner og de stimulerende venskaber i

eller separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller

dit liv. Dine professionelle aktiver er en opfindsomhed og en

større afstand i denne forbindelse.

overraskelsesfaktor, der giver dig en synsvinkel, som ingen
andre har tænkt på før. Du kan egne dig til jobs, hvor der er

PROFESSIONAL - SELVTILLID: Fornyede planer.
Det kan udmærket være en periode med øget social
aktivitet og intellektuel nysgerrighed. Du burde spørge dig
selv om levedygtigheden af dine langsigtede planer og
veletablerede karriere-traditioner. Skal tingene fortsætte
med at være, som de er, eller vil det være klogt at
eksperimentere og integrere nye teknikker? Der kan ske
uforudsigelige

begivenheder,

som

tvinger

dig

til

behov for at sætte ind med humanitære eller sociale
interesser

eller

arbejde

med

tekniske

nyheder

eller

avanceret maskineri. Du er muligvis også i stand til at
ernære dig ved at udvikle et usædvanligt talent. Økonomisk
tryghed betyder ikke videre for dig - du er mere interesseret
i frihed til at ændre og udvikle dig.
PERSONAL - ORIGINALITET: Humanitære værdier.

forandringer. Det vil være til din fordel at overveje

Din individualitet afspejler sig stærkt i en anderledes smag

humanitære sider af dit job og foretage dig noget med

og specielle omgivelser. Du foragter muligvis tilknytning til

positive sociale konsekvenser. Internationale kontakter og

materielle ting, forærer altid impulsivt ting væk og erhverver

moderne teknologi vil også være gavnligt for dig. På et

ting ved et tilfælde. Dine værdier centrerer sig mest om

dybere plan ønsker du måske at se nøjere på professionelle

humanitære interesser - du kan ikke lide at være bundet af

forpligtelser og ændre dine værdier, så du får større frihed

ting eller af din familie. Du kan forvente et dramatisk

og uafhængighed. Frihed, eksperimenteren og fleksibilitet er

vendepunkt i din økonomiske situation i løbet af livet. Et

nøgleordene nu, for du kan ikke trives ved at blive

pludseligt tab eller pludselig vinding kan ændre dine værdier

kommanderet rundt af andre eller med en stiv arbejdsplan.

radikalt. I personlige forhold kan din manglende interesse
for tryghed eller materiel komfort blive en større kilde til

PERSONAL - SELVTILLID: Fornyede planer.
Hvis dit liv domineres af stive mønstre og stramme
tidsplaner, ønsker du at gøre dig fri af dette tyranni nu.
Mange af de strukturer, som du har bygget op i dit liv, tjener
kun til at begrænse dig og hindre dig i yderligere udvikling
og vækst. Nu er tiden inde til at åbne døre og tage et par
risici. Skær ned på dine forpligtelser, gem din Time Manager
af vejen og børst hjernen fri for spindelvæv. Det nytter ikke
at lade sig indskrænke af samme gamle argumenter om
ansvar over for andre - forældre og partner er nødt til at
acceptere, at der også er en personlig forpligtelse til at

uenighed, fordi du er ikke villig til at give køb på din frihed
for at opnå materielle goder.

Uranus kvadrat Neptun
Du vil ofte føle indflydelsen fra dette aspekt, selv om
stærkere indflydelser på andre områder i dit horoskop kan
være dominerende. Det vil være meget vanskeligt at
integrere

disse

to

planetindflydelser,

og

de

lovede

harmoniske resultater kommer først, nå du har brugt tid og
kræfter.

udvikle større bevidsthed. Der kan ske uforudsigelige ting

PROFESSIONAL - ORIGINALITET: Spirituel revolution.

nu, strukturer bryder sammen og omhyggeligt lagte planer

Dette aspekt har indflydelse på en bestemt generation, men

opgives - du har behov for en smule spænding.

du kan personligt føle og udtrykke dets kraft gennem en
interesse for aspekter af den menneskelige bevidsthed på et

Originalitet

meget subtilt plan. Det kan have med drømmes magt at
gøre, clairvoyance osv. - faktisk hele spektret af alternative

Uranus i Krebs Retrograde

emner. Hvis personlige planeter også danner aspekt til

Da denne planet var retrograd ved din fødsel, er du nødt til
at lære en særlig personlig lektie om de beskrevne
spørgsmål. Erfaringer vil snarere blive vurderet på et indre
end et ydre plan.

disse fjerne planetgiganter, vil du føle en dyb længsel efter
at nå ud over dig selv gennem en eller anden spirituel
interesse. Der vil ske drastiske ændringer i jagten på din
drøm, og du er måske villig til at opgive de sikre strukturer,
du har opbygget, for at følge dine idealer. Det er overflødigt

Uranus i 2. Hus

at sige, at du ofte bliver skuffet, men hele processen forøger

PROFESSIONAL - ORIGINALITET: Humanitære værdier.
Du har et radikalt anderledes sæt værdinormer i forhold til
andres. Materielle interesser er kun periferiske i dit liv - du

din forståelse for spirituel bevidsthed. Du kan blive ført bag
lyset af karismatiske og charmerende personer - så pas på!
PERSONAL - ORIGINALITET: Spirituel revolution.
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Dette aspekt har indflydelse på en særlig generation, men

Transcendens

personligt kan du føle og udtrykke dets kraft gennem en
interesse for aspekter af den menneskelige bevidsthed på et
meget subtilt plan. Det kan hænge sammen med styrken i

Neptun i Vægt Retrograde

drømme, clairvoyance osv. - faktisk hele spektret inden for

På grund af denne planets relative position i forhold til Solen

det alternative område. Hvis personlige planeter også

og Jorden ser det ud som om, den bevæger sig baglæns.

danner aspekt til disse fjerne planetgiganter, føler du en dyb

Det gør dig mere tankefuld eller indadvendt på det

længsel efter at gå ud over dig selv gennem en eller anden

pågældende område.

spirituel interesse. Der kommer drastiske forandringer, når
du forfølger din drøm, og du er muligvis villig til at opgive de

Neptun i 5. Hus

trygge strukturer, du har bygget op, for at følge dine idealer.

PROFESSIONAL - 0

Det er overflødigt at sige, at du ofte bliver skuffet, men hele

Hvis du vælger at ruste dine kreative evner i din karriere, vil

processen øger din åbenhed og spirituelle bevidsthed. Du

du kunne trække på et talent for kunst eller musik, muligvis i

kan blive ført bag lyset af charmerende karismatiske

forbindelse med underholdning eller reklame. Du føler

personligheder - så pas på!

virkelig et behov for at udtrykke noget uudsigeligt i din natur
på en kreativ måde. Materiel succes kan forekomme dig

Jupiter transiting kvadrat Uranus

uvirkelig, og nogle af dine største oplevelser kommer, når

14-04-2023 -> 08-05-2023

du bliver i stand til at fordybe dig i selvudfoldende aktiviteter,

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.

urealistiske

forventninger.

Jagt

på

berømmelse

eller

anerkendelse vil vise sig at være illusorisk. Du har talent for
kreativitet frem.

Det er en tid, hvor indsigt og bevidsthed om fremtiden skulle
blive en inspirerende og fornyende kraft i dit professionelle
liv. Du kan forvente dramatisk udvidelse af dine horisonter enten gennem rejser til fjerne mål eller kontakt med
eksotiske

lande

eller

mentalitets-udvidende

mennesker

aktiviteter

i

eller

gennem

forbindelse

med

bevidsthedsvækst. Fremskridt i din karriere afhænger af din
evne til at tænke i helt nye baner og til at mobilisere
moderne metoder - både teknologiske og revolutionære. Det
en

skal du være på vagt over for en tendens til at nære

at tage dig af børn - især når du arbejder med at få deres

PROFESSIONAL - ORIGINALITET: Fremtiden er nu.

er

der går ud over dit personlige ego. I forretningsspørgsmål

tid

med

spændende

muligheder

og

stor

opfindsomhed. Trangen til at være fri og uforpligtet kan
udmærket få højere prioritet end personlige ambitioner nu.

PERSONAL - TRANSCENDENS: Finde sig selv gennem
kreativitet.
Du længes efter at kunne udtrykke dig selv, og det gøres
bedst ved at forfølge kreative eller spirituelle interesser. Du
har

muligvis

mange

romantiske

drømme,

men

kærlighedsaffærer bringer ofte skuffelser og underminerer
din realitetssans. Du kan knytte stærke spirituelle bånd til
dine børn, og der kan være usædvanlige forhold knyttet til
dem. Ligegyldigt, hvad der sker med dem, vil det vække
stærke følelser af hengivenhed i dig og et behov for at ofre
dig for dem. Du er tilbøjelig til at opgive din egen identitet for
dine børns skyld. Det kan være både godt og dårligt. Sand

PERSONAL - ORIGINALITET: Fremtiden er nu.

tilfredshed kommer, når du lader dig selv komme i kontakt

I denne spændende og uforudsigelige periode nærer du et

med det guddommelige gennem din personlige kreativitet.

stærkt ønske om at udvide grænserne for din bevidsthed.
Kontakt med fremmede lande og kulturer kan tage pusten

Neptun sekstil Pluto

fra dig, og oplevelser på utraditionelle kurser eller i

Selv om dette aspekt ikke er særlig stærkt, vil du kunne

eksperimenterende grupper kan give dig en ny fornemmelse

mærke dets indflydelse i mange tilfælde. Da det er et godt

for din skæbne eller indsigt i transcendentale aspekter af

aspekt mellem disse to planeter, kan du gå ud fra, at de

livet. Tiden er velegnet til astrologi og alternative interesser

positive konsekvenser vil være stærke og meget kreative,

og til at mødes med mennesker med samme specielle

og de negative konsekvenser minimale.

interesser. Eksperimentér, tag et par chancer og gør dig fri
af dine bånd - du har behov for at lade det ukendte og
uventede ske.

PROFESSIONAL - TRANSCENDENS: Massevision.
Dette aspekt varer meget længe. Da Pluto faktisk bevæger
sig inden for Neptuns bane i de sidste år af det 20. årh., vil
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det nuværende sekstil-aspekt mellem de to planeter vare fra

ikke ønsker, at dine håb skal blive slået i stykker, skal du

1940 til 2040 - 100 år - så næsten alle møder det! Hvis du er

være opmærksom på dine grænser og følge din sunde

i stand til at manifestere denne indflydelse på et personligt

fornuft. Store håb viser sig ofte at være illusoriske, så lad

og professionelt plan (gennem magtfulde kontakter i dit eget

ikke fantasien løbe af med dig. Tiden er imidlertid

horoskop), kan det have forbindelse med en dyb spiritualitet

fremragende til at udvikle din fantasi og visualiseringskraft.

og kreativitet at gøre. Du kan have talent for at arbejde med

Hvis du vælger det, kan du berige dit liv med stor spirituel

medierne og vidtrækkende temaer med forbindelse til

indsigt og opnå en subtil viden om virkelighedens væsen og

masserne. Materielle problemer er ikke så vigtige for dig

identitetsillusionen.

som realiseringen af en kollektiv drøm. Du kan have
clairvoyante evner og talent i forbindelse med drømme,
symboler og visualisering. Du kan også have talent for olieeller filmindustrien eller den forvandlende kraft i kollektive
visioner.

Pluto transiting kvadrat Neptun
01-01-2022 -> 07-01-2025
Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

PERSONAL - TRANSCENDENS: Massevision.

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

Hvis denne indflydelse vækkes kraftigt af andre faktorer i dit

dit liv.

horoskop, vil du blive dybt påvirket af spirituelle spørgsmål
og hele tiden søge at forfine din bevidsthed. På sådanne
tidspunkter vil du højst sandsynligt opleve stor personlig
desorientering

og

forvirring,

efterhånden

som

gamle

drømme og visioner afløses af ny og dyb psykisk indsigt.
Indre vækst vil have stor prioritet i intime forhold. I perioder
af dit liv vil du opleve dybe forandringer, hvor din fantasi og
forestillingsevne vil spille en magtfuld rolle. Det er vigtigt at
lære at bruge din forestillingsevne positivt ved at lære om
underbevidsthedens kræfter.

PROFESSIONAL - TRANSCENDENS: Udskift de gamle
visioner.
Denne indflydelse er ikke så udtalt og har forbindelse til dine
drømme og forhåbninger. I den udstrækning du har ladet din
fremtid diktere af dine drømme, vil du finde den tom. Du kan
føle dig stærkt desillusioneret, men denne følelse afløses af
ny klarhed angående dine mål. Selv om du muligvis
realiserer nogle af de mål, du har stræbt efter, vil du
opdage, at de ikke bringer tilfredshed. Hvis du er involveret i
et eller andet idealistisk foretagende i denne periode,

Jupiter transiting opposition Neptun

opdager du, at "mennesker kun er mennesker", og at de
finder det umuligt at leve op til de idealer, som de selv går

27-04-2023 -> 22-05-2023

ind for.

Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer
eller separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller
større afstand i denne forbindelse.

PERSONAL - TRANSCENDENS: Udskift gamle visioner.
De fleste mennesker har behov for en vision eller
fremtidsdrøm, der kan inspirere dem og give deres liv

PROFESSIONAL - TRANSCENDENS: Bobler og balloner.

mening. I denne periode vil urealistiske fantasier, som

Du kommer ud for en enorm stimulering af din fantasi i

tidligere har opslugt dig, blive ryddet af vejen. Det er slut

denne tid, og det kan bruges til din fordel, hvis du ruster

med Utopia. Samtidig kan du finde nye spirituelle værdier,

fantasien til et eller andet kreativt, især i forbindelse med

som vil udgøre en mere solid basis for din fremtid. Du

musik, billedverdenen og kunst. Hvis det er en væsentlig del

trænger til at frigøre dig for gamle ideer og revidere din

af din karriere at være realistisk, så pas på! Din idealisme

vision om det, der har varig værdi for dig. Tiden er velegnet

og dine drømme topper på dette tidspunkt, og det kan

til mobilisering af din evne til at visualisere og skabe nye

påvirke din dømmekraft alvorligt. Din fantasi kan blive

fremtidsvisioner.

grebet af store håb, og du har tendens til at knytte dine håb

Forvandling

til en boble, der kan blive større og større, indtil den brister.
Det er o.k. med inspiration, men sørg for, at du ikke lader
dig rive med ind i en drømmeverden. Lyt til fornuftens
stemme og arbejd i etaper med kontrollable mål.

Pluto i Løve Retrograde
Da denne planet var retrograd ved din fødsel, har du en

PERSONAL - TRANSCENDENS: Bobler og balloner.

instinktiv viden om og føler dig tiltrukket af de følgende

Hvis du er en drømmernatur, er det nu dine drømme får

karakteregenskaber og aktiviteter. Du er tilbøjelig til at være

vinger og bærer dig ind i et surrealistisk landskab. Hvis du

indadvendt i disse sager og går din helt egen vej i stærk
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magtmisbrug bag en eller anden professionel facade, eller

kontrast til den vej, andre vælger.

at du lærer at ruste din personlige magt eller psykologiske

Pluto i 4. Hus
PROFESSIONAL

indsigt i din karriere. Ligegyldigt hvordan omstændigheder
-

TRANSFORMATION:

Fornyede

er, føler du muligvis en vis ængstelse på grund af

fundamenter.

omstændigheder, der tilsyneladende ligger uden for din

Dine professionelle interesser kan have forbindelse med

kontrol. Sørg for at stå på god fod med juridiske og

sociale eller miljømæssige reformer, for du er meget

økonomiske autoriteter eller udslet i det mindste dine spor,

opmærksom

En

hvis du ikke gør det! I denne periode kan det handle om

pludselig forandring i dine egne omgivelser kan føre til, at du

store penge og stor profit eller tab, så sørg for at få den

bliver opslugt af økologiske spørgsmål. På grund af

bedste økonomiske rådgivning.

på

forureningsfaktorer

i

samfundet.

erfaringer i din tidlige barndom er du muligvis også
interesseret i følelsesmæssige problemer og psykologi. Du
vil egne dig godt til at arbejde med de hjemløse og
uprivilegerede i samfundet. Du ved, hvordan man forhandler
i magtens korridorer med hensyn til lokale og nationale
interesser.

PERSONAL - TRANSFORMATION: Magtspil.
Det er et spring i din forståelse af underbevidsthedens magt,
som former dit liv i denne periode. Du vælger muligvis at
udvikle din følelsesmæssige indsigt ved at lære mere om
psykologi på en eller anden måde. Hvis du nærer nogen
form for skjult angst eller fobier, kan du forvente, de vil være

PERSONAL - TRANSFORMATION: Fornyede fundamenter.

mere akutte eller komme op til overfladen nu. Selv om det

Der har været nogle dybt foruroligende ting i din barndom.

kan være forstyrrende, er det en enestående lejlighed til at

Du har talent for at se om bag andres følelsesmæssige

forstå dit sinds hemmelige mekanismer og eliminere de

facade, og du har kunnet mærke skjulte omstændigheder,

negative effekter af fortrængninger. Du kan blive den

hemmeligheder eller forstyrrende toner i dine forældres

dristige opdager af et eller anden meget mørkt område.

forhold. En af dine forældre havde måske et skjult psykisk
problem, eller der fandtes måske endog en eller anden form
for tyranni i din barndom. Ligegyldigt hvad, er du stadig
påvirket af et ubevidst mønster, som saboterer dine forsøg
på et skabe harmoni i din familie. Det er farligt, hvis du for
intenst ønsker at skabe idealhjemmet, for sådanne ønsker
skjuler en ubevidst frygt for omvæltninger, og rummer derfor

Saturn transiting opposition Pluto
12-04-2022 -> 26-02-2023
Stærke ydre indflydelser vil bringe forandringer, dilemmaer
eller separation nu. Der er stor sandsynlighed for rejser eller
større afstand i denne forbindelse.

kimen til selvdestruktion i familieforhold. Utilfredshed på

PROFESSIONAL - TRANSFORMATION: Båndlagt magt.

hjemmefronten kan manifestere sig som et ønske om at

Medmindre du har stærke Skorpion-træk, føles denne

nedbryde eksisterende strukturer, konstant flytte om på

indflydelse nok ikke særlig stærkt. Det er en periode, hvor

møblerne eller forgæves forsøg på at forme dine børns

du bliver konfronteret med magtmanifestationer i samfundet,

udvikling. Parforhold og børn kan vække en enorm psykisk

og det kan blive nødvendigt for dig at opbyde dine reserver

indsigt i dig. Du skal være forsigtig med at købe fast

af styrke og beslutsomhed for at klare situationer, der synes

ejendom. Der kan opstå problemer med afløb og kloaker,

hinsides din kontrol. Pas på, når du kommer i berøring med

toiletter eller fundamentet.

politiet,

skattemyndig hederne

underverdenen,

Jupiter transiting kvadrat Pluto

for

du

vil

eller
højst

personer

sandsynligt

fra
møde

mennesker eller grupper, som er i stand til at ydmyge dig.

26-04-2024 -> 21-05-2024

Professionelt set er du nødt til at se nøjere på, hvad der

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

foregår under overfladen. Eliminér alle korrupte elementer
og kik nøjere på dine motivationer, når du hævder din magt.

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

PERSONAL - TRANSFORMATION: Båndlagt magt.

dit liv.

Selv om denne indflydelse somme tider er subtil, kan den
udløse magtfulde elementer i din underbevidsthed. Hvis du

PROFESSIONAL - TRANSFORMATION: Magtspil.
I denne periode bliver du indviet i brugen af magt og
hemmelighedsfuldhed i din professionelle sfære. Det kan
skyldes, at du opdager skjulte forhold, korruption eller

er offer for følelsesmæssige tilstande som fx jalousi eller
paranoia, er tiden inde til nu at gøre en indsats for at komme
dem til livs. Dybtliggende psykologiske komplekser, som
manifesterer sig som besættende opførsel, dukker op til
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overfladen nu, og jo mere du prøver at undertrykke dem,
des større magt vil de have over dig. Et sikkert faretegn er,
hvis du begynder at anklage andre mennesker for dårlig
opførsel, eller hvis du føler, at du bliver skygget eller forfulgt.
Indre dæmoner manifesterer sig i ydre begivenheder, men
løsningerne skal alligevel findes inden i dig selv. Du kan
komme i kontakt med arketypiske kræfter, fx gennem
shamanisme.

Krebs
PROFESSIONAL - SKÆBNE: Blive voksen.
At opnå professionel succes indbefatter i dit tilfælde, at du
overvinder en tendens til at være afhængig og en følelse af
at være sårbar. Tidligt i din karriere vælger du måske et job
inden for omsorgsarbejde eller et job, der giver dig tryghed.
Du forventer at blive forsørget og passet på. Som tiden går,
opdager du, at prisen for afhængighed er en følelse af at

Uranus transiting kvadrat Pluto

blive kvalt. Der opstår et indre behov for at manifestere dine
lederevner, og det vil ofte føre en magtfuld følelsesmæssig

10-08-2023 -> 31-12-2025

overgangsperiode med sig, hvor du demonstrativt tager

Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne

ansvaret for dit liv. På det tidspunkt ønsker du måske endog

indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte

at begynde for dig selv og blive din egen herre, og du

dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i

opbyder stor beslutsomhed og selvdisciplin under denne

dit liv.

proces. Nye forretningstalenter afløser din sårbare blødhed,

PROFESSIONAL - TRANSCENDENS: Uforudsigelig magt.

som tidligere var karakteristisk for dit væsen.

Medmindre du har stærke Skorpion-træk, går denne

PERSONAL - SKÆBNE: Blive voksen.

indflydelse ubemærket hen over hovedet på de fleste

Du er stærkt knyttet til bånd fra fortiden, og din familie kan

mennesker. Generelt opleves den som helt ukontrollable

spille en uhyre vigtig rolle ved at fastholde dig i

kræfter, der afslører skjulte brister eller hemmelige affærer i

afhængighedsfølelser. På et eller andet tidspunkt i dit liv

organisationer. Magtfulde og hemmelige kræfter i samfundet

skal disse bånd klippes over, så du får mulighed for at tage

kan kollidere med din karriere på en helt uforudsigelig

ansvaret for dit eget liv. Som ung føler du dig fristet til at

måde. Det er en tid med ekstremisme og voldsom

manipulere med dine partnere ved at appellere til deres

usikkerhed, og hvad planer angår, bør der være et vist

beskyttertrang, og det resulterer i, at du bliver fastholdt i en

spillerum. Trusler i denne periode kan vække dyb angst.

barnerolle. Der er faktisk en voksen inden i dig, som er

Hvis du arbejder med computere, skal du være opmærksom

bristefærdig efter at komme ud, og jo før du manifesterer din

på virus og andre uforudsigelige begivenheder. Tiden er

modenhed i så henseende, des mere tilfreds bliver du. Børn

gunstig til mobilisering af dine teknologiske kræfter og

og familie er noget af et dilemma for dig, måske fordi du

konsolidering af din magt.

instinktivt

PERSONAL - TRANSFORMATION: Uforudsigelig magt.
Dem, der er sensitive nok til at føle denne indflydelse, kan
forvente en magtfuld vækkelse af underbevidste kræfter.
Det kan være en meget foruroligende hændelse, for du kan
føle, at du kun har ringe bevidst kontrol over de dybe
fortrængninger, som kan vælde op til overfladen og
dominere din bevidsthed. Tiden er velegnet til gruppeterapi

føler

det

store

ansvar,

som

følger

med

forældrerollen. Det er lettere at opfostre en familie, når du
tager springet fra afhængighed til selvtilstrækkelighed. Du er
et følelsesbetonet menneske, men med alderen lærer du
alligevel, at det er værdigere at vise selvbeherskelse.

N. Måneknude i 7. Hus, S. Måneknude i 1.
Hus

eller større psykologisk indsigt. Du kan interessere dig for

PROFESSIONAL - SKÆBNE: Opdage andre.

arketypiske kræfter, fx shamanisme og okkulte kræfter, men

I den mellemste del af dit liv kommer du ud for et større

du skal passe meget på ikke at blive betaget af sådanne

vendepunkt angående dit forhold til andre. Tidligt i livet

kræfter. Voldsomme billeder kan komme op til overfladen i

koncentrerer du de fleste af dine instinkter om at bevare din

dine drømme og i vågen tilstand, og denne proces skal nok

personlige frihed og uafhængighed. Professionelt vil du blive

opfattes som en indre forårsrengøring i form af et elektrisk

splittet i din holdning til, om du skal samarbejde med andre

uvejr, der klarer atmosfæren.

eller klare dig på egen hånd. Når du er midt i 30'erne, vil du
sikkert acceptere nødvendigheden af at opbygge forskellige

Destiny

kontakter og vigtige professionelle forbindelser, og det vil
resultere i succes. Det er vigtigt for dig at holde op med at

N. Måneknude i Stenbuk, S. Måneknude i

lægge vægt på individuel tilfredshed og i stedet koncentrere
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dig mere bevidst om at imødekomme andres behov.
PERSONAL - SKÆBNE: Opdage andre.
Din selvtilstrækkelighed er ikke et problem for dig, men du
har meget at lære i intime forhold med hensyn til værdien af
kompromiser og til at se tingene fra en anden synsvinkel.
Med alderen opdager du, at du finder mindre og mindre
tilfredshed ved udelukkende at tilfredsstille personlige
interesser, og det fører til en radikal udskiftning af dine
personlige

værdier.

Den

største

personlige

udvikling

kommer i dine intime forhold, efterhånden som du stræber
efter

at

udskifte

dine

egocentriske

interesser

med

partnerskabsånden. Der kan komme et større vendepunkt i
denne anledning omkring 37-års alderen. Jo større dybde i
dine personlige forhold, des større tilfredshed føler du.

Jupiter transiting kvadrat N. Måneknude
16-05-2022 -> 04-02-2023
Mange irritationsfaktorer opstår som resultat af denne
indflydelse, men hvis du bruger perioden til at igangsætte
dynamiske forandringer, kan du gøre betydelige fremskridt i
dit liv.
PROFESSIONAL - SKÆBNE: Forstå din karma.
Du kan forvente en udvidelse af din kontaktkreds i denne
periode, specielt hvad angår mennesker, der søger
indflydelse i stor målestok i samfundet. Opinionsdannere,
rådgivere og udlændinge kan give dig nyt perspektiv i
forbindelse med fremtidig planlægning. Du føler sikkert, at
din skæbne hænger sammen med en større plan. Større
bevidsthed om, i hvilken retning du ønsker dit liv skal gå,
kan betyde, at du skal foretage et par justeringer. Lad ikke
svulstige ideer om din skæbne eller personlige betydning
føre dig på afveje.
PERSONAL - SKÆBNE: Forstå din karma.
Det er en periode, hvor møder har særlig betydning med
hensyn til karma og din vækst som et individuelt væsen. Du
får muligvis stærke oplevelser i forbindelse med en eller
anden aktivitet i en gruppe og opnår større indsigt i din sjæl
og skæbne som et menneskeligt væsen. Der er også en
stærk tendens til at lade sig drage ind i et net af spirituelle
illusioner - men du får så sandelig også udbytterige
oplevelser. Du tiltrækkes af partnere, som har stor
betydning for dig, på godt og ondt.

www.astrowow.com
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SOL, MÅNE OG PLANETER
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. www.astrowow.com

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.
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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.
www.astrowow.com
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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.
www.astrowow.com
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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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