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Introduksjon

     Denne astrologiske barnetolkningen har blitt utformet som en guide for Sander's foreldre, med et spesielt
formål, nemlig å yte hjelp med hensyn til Sander's vekst og kulturelle oppdragelse, å understreke og forsterke
hans verdier, og å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisst mulige misforståelser eller mulige problemer som
Sander kan møte i løpet av sitt liv.

     Kapittel 1 beskriver hvordan Sander virkelig er (Solposisjonen i horoskopet), måten hans personlighet
uttrykker seg på (Ascendanttegnet). Kapittel 2 og 3 beskriver mors og fars innflytelse på Sander, noe som
IKKE er det samme som en beskrivelse av deres personligheter, men måten Sander opplever dem på, og
hvilke karakteregenskaper han tilegner seg fra hver enkelt av dem. I horoskopet til en av hans søsken, vil
beskrivelsen av foreldrene kunne være helt ulik, på grunn av at forskjellige individer har forskjellig
perspektiv. Kapittel 4 utfyller beskrivelsen av Sander's temperament med å fokusere på hans sinn, hans
innstilling til utdannelse, og hans intellektuelle kapasitet.

     Kapittel 5 beskriver Sander's skjebne, hans yrke, og muligheter for å lykkes i den materielle verden. For å
få et mer fullstendig bilde av Sander's yrkesmuligheter, er det nødvendig å kombinere det som står i dette
kapittelet med det som står i kapittel 1 og alle andre relevante opplysninger i denne tolkningen.

     Kapittel 6 analyserer Sander's helsetilstand, enkelte tendenser eller muligheter for fysiske sykdommer blir
nevnt, noe som IKKE betyr at Sander vil få disse, en etter en. Det betyr at dette er hans svake områder, og at
han kan være utsatt for en eller flere av disse mulighetene. Som et supplement er enkelte anbefalinger for en
bedre ernæring nevnt. VENNLIGST KONSULTER EN LEGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE
PROBLEMER SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BARNETS HELSE! FØLG LEGENS RÅD OG DEN
MEDIKASJON ELLER TERAPI HAN/HUN ANBEFALER! ASTROLOGI BØR ALDRI BRUKES SOM
ERSTATNING FOR PROFESJONELL MEDISINSK BEHANDLING!!!

     Til slutt beskriver kapittel 7 den astrologiske påvirkningen fra de ytterste planetene, noe som påvirker alle
barn som ble født i den samme tidsperiode, med felles ideer og atferd, og derfor felles generasjonstrekk.

     Det er sannsynlig at du kan finne enkelte selvmotsigelser i denne tolkningen. Dette er på grunn av at
enkelte planeter kan være gunstige på enkelte livsområder, mens andre planeter kan være mindre
hjelpsomme, og kanskje også virke destruktivt. Dette betyr at Sander kan ha både positive og negative
opplevelser på samme felt. Bruk din intuisjon og sunne fornuft til å komme fram til din egen konklusjon. Men
husk at ethvert barn, uansett hvilket tegn han/hun ble født under, trenger KJÆRLIGHET for å kunne vokse på
rette måten.
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Astrologiske data

For alle som har litt kjennskap til astrologi, er planetposisjonene i
fødselstidspunktet, og annen teknisk informasjon oppgitt nedenfor:
 
Sol 27 Lib 20 Neptun 28 Aqu 15
Måne  8 Leo 50 Pluto  5 Cap 12
Merkur 11 Sco 50 Asc. 15 Vir 57
Venus 14 Sco 43 MC  9 Gem 38
Mars 18 Leo 46 2. hus  5 Lib 56
Jupiter  6 Tau 22 3. hus  3 Sco 06
Saturn 21 Lib 04 5. hus 20 Cap 00
Uranus  1 Ari 37 6. hus 21 Aqu 46

Tropisk  Placidus   Sommertid observert
GMT: 02:00:00   Tidssone: 1 timer Øst
Bredde og lengdegrader: 58 N 27    8 E 48   

Aspekter og orbs:
konjunkt :  7 Deg 00 Min
opposisjon :  6 Deg 00 Min
kvadratur :  6 Deg 00 Min
trigon :  6 Deg 00 Min
sekstil :  4 Deg 00 Min
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*** Kapittel 1 ***

Generell beskrivelse av barnet: Dets essensielle natur og

personlighet. Den fysiske kroppen og barndommen.

Sol i Vekten:

     Vektens barn er yndig, avdempet og sjarmerende. Hans karakteristiske
trekk er diplomatiske, og han beseirer alle med sitt vakre smil. Han er
sosial, og liker å være sammen med andre mennesker. I ung alder
begynner han å søke en indre balanse gjennom å skape harmoni.
Aggressivitet gjør ham ille til mote. Han kan ikke stå ut med krangler og
høyrøstede diskusjoner. Han søker alltid fredfulle steder, varme farger,
behagelig musikk. Dette er viktig å huske på når en skal takle barnets
aggressivitet. Han kan miste kontrollen i intense eller tøffe omgivelser.
Hvis for eksempel soverommet er dekorert på en behagelig og harmonisk
måte, kan dette bidra til at han får mer kontroll over sitt temperament. Et
av de største problemer han står overfor, er å måtte ta en bestemmelse. Hans indre likevekt svinger fram og
tilbake, fra den ene av sakens sider til den andre, og skaper tvil og usikkerhet. Han misliker sterkt å måtte ta
raske beslutninger, fordi presset gjør ham enda mer forvirret. Foreldrene burde ikke skrike til ham, beordre
ham, eller skjelle ham ut, da dette kan bidra til at han som voksen utvikler nevrotiske trekk i forhold til det å
ta beslutninger. Poenget er å snakke rolig og tålmodig til ham. Han blir bare gjenstridig når han er forvirret.
Forsiktighet er en av hans beste egenskaper. Han liker ikke å bli involvert i bråk, eller å ta feil. I diskusjoner
vil han være upartisk, og vil være fredsstifteren som glatter over motsetningene og finner likeverdige
løsninger. Han vet hva balanse og rettferdighet betyr, og dette må bli kultivert av barnets foreldre. Den beste
måten å gjøre dette på er gjennom eksempler - i hjemmet, gjennom å behandle søsken på en likeverdig måte,
og gi det samme ansvar til alle. Han kan ha intense aktivitetsperioder, etterfulgt av perioder med passivitet.
Det er meget lurt å ikke forstyrre ham mens han slapper av. Hans indre behov for balanse vil likevel snart
sette ham i bevegelse igjen. Han kan imidlertid være litt lat, og liker som regel ikke fysiske anstrengelser.
Han er en ekspert i å få hjerter til å smelte, spesielt foreldrenes. Han er meget sympatisk, og på grunn av dette
vil han som regel få det som de vil. Den negative siden ved dette er at han kan bli et bortskjemt barn. Det er
derfor veldig viktig at foreldrene klarer å kombinere kjærlighet og disiplin.

     Sander har lett for å tilpasse seg skolen hvis han finner den rette balansen i hjemmet. Fordi han har et
oppvakt og logisk sinn, er nysgjerrig, og liker å lære litt om alt, er han en meget god student. Ettersom han
misliker uorden, vil han hjelpe til å holde huset rent. I ungdomsårene vil han ha et stort behov for selvpleie,
og vil sannsynligvis erobre badet i timevis. Foreldrene må huske på at fred, skjønnhet og komfort er en del av
den harmoni dette barnet søker. Han vil tidlig vise sin dyktighet som sjarmør, og han vil alltid være omgitt av
romantikk.

     Dette barnet har flere kreative egenskaper, og han er meget uttrykksfull på kunstneriske områder. Han vil
være meget lykkelig over å kunne synge eller spille på et musikkinstrument, eller få undervisning i litteratur,
kunst eller håndverk. Med hensyn til kostholdet, kan han ha en tendens til å velge søte ting, noe som eventuelt
kan forårsake framtidige vektproblemer. Hvis foreldrene klarer å gi han harmoniske omgivelser å vokse opp i,
vil barnet alltid være opptatt av å ivareta foreldrene og deres hjem.
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Jomfruen som stigende tegn (Ascendant):

     Sander's kan være tynn og spinkel. Hans bevegelser vil være myke og rolige, men han har livlige øyne som
gir uttrykk for stor intelligens. Hans nysgjerrighet, og hans ønske om å vite alt, vil være merkbart allerede i
ung alder. Allerede i vuggen vil han observere og studere alt som foregår rundt ham. Etter hvert som han
vokser opp, vil han vise stor interesse for detaljer, og vil være meget kresen i sine preferanser. Selv om han
har et oppvakt sinn, så er hans skyhet hans største ulempe. Denne astrale påvirkningen gjør at han skjuler sitt
virkelige potensiale fordi han føler seg utilstrekkelig eller usikker. Foreldrene må hjelpe Sander med å jobbe
for å bli kvitt denne følelsen. Hans sensitivitet kan få ham til å lukke seg og trekke seg tilbake når det dukker
opp problemer. Hvis hans Sol (som beskrevet ovenfor) er plassert i et sterkt tegn, vil denne styrken sjelden bli
vist i hans personlighet. Sander kan derimot leve et intenst indre liv, men dette trenger ikke om å komme til
syne utad. Han må læres, på en forsiktig måte, hvordan han skal kunne gi uttrykk for sine følelser, hvordan
han skal stole på sine egne beslutninger, og hvordan han kan handle i samsvar med dette. Mest sannsynlig vil
han analysere hvert et steg i sin atferd, av og til bare i sin fantasi. Han kan bruke sykdom som en måte å få
oppmerksomhet på, eller en måte å be om beskyttelse eller kjærlighet på. Hvis hans foreldre alltid gir respons
på dette, kan hun bli en hypokonder.

     Barndommen er styrt av Merkur og kan være full av opplevelser som vil øke hans kunnskaper og
intelligens. Han vil føle en dragning mot vitenskapen generelt, og vil alltid se etter logiske svar på ethvert
spørsmål. Hans familie kan ha økonomiske problemer eller være emosjonelt ustabile, noe som kan påvirke
hans sensitivitet på en dyptgående måte. Hans ubevisste kan holde fast på dette, og omforme det til frykt og
fobier i framtiden. Foreldrene må huske at uansett hvor sterkt soltegnet hans er, så vil denne ascendanten
gjøre ham meget sensitiv, skjør, og lett påvirkelig. Vanligvis vil Sander's frykt være frykten til de voksne som
han omgås. Den beste medisin er kjærlighet og logisk, konsenkvent atferd. Sander's usikkerhet manifesterer
seg sterkest i ungdomsårene. Han finner mer sikkerhet og balanse som voksen.
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*** Kapittel 2 ***

Morsfigur: emosjoner, følelser, evnen til å elske og dele med andre.

Måne i Løven:

     Sander har behov for alles oppmerksomhet, og hans oppførsel vil alltid
bli lagt merke til. Hans følelser vil være spontane, åpne, og heftige, og kan
virke litt overdrevne. Han vil være meget sta, og vil generelt sett ikke
gjøre ting han blir bedt om. Hans medfødte autoritet vil gjøre ham
opprørsk, og han kan være litt dominerende. Sander vil utvikle en sterk
selvfølelse og stolthet. Noe som bidrar til å gi ham den status han
fortjener. Han vil uttrykke sin sympati ganske åpenlyst, og hans kjærlighet
vil være klar og spontan. Gleden vil alltid gjenspeiles i ansiktsuttrykket.

     Det er meget sannsynlig at Sander vil ha en sterk mor, meget trofast og
dyktig. Av sin mor vil han lære seg å uttrykke seg på en avslappet og trygg måte, å gi uttrykk for det han
føler, og å finne kreative svar på problemer. Det er sannsynlig at Sander vil arve en sterk kunstnerisk
følsomhet som kan gjøre ham berømt hvis den blir utviklet. Han trenger anerkjennelse av sine foreldre, selv
om han kan virke trygg og selvsikker. Han vil alltid trenge følelsesmessig støtte for å kunne virkeliggjøre sitt
fulle potensiale. Sander elsker livet i seg selv, og hvis han får egne barn, vil han oppdra dem til å leve et fritt
og glederikt liv.

Måne i 11. hus:

     Sander vil ha mange venner og vil møte mange mennesker som kan hjelpe ham og beskytte ham. Han vil
bli meget populær, og vil ofte ha flere kvinner enn menn blant sine venner. Selv om han nå og da kan bli
skuffet av sine venner, så vil ikke dette forandre hans åpne og sosiale innstilling. Hans oppfatninger vil ikke
være forutinntatte, men objektive, og han vil ofte forandre sine mål. Sander liker å dele alt, og vil alltid ha
behov for å være sammen med de menneskene han er glad i.

Måne kvadratur Merkur:

     Sander vil ha en strålende intelligens og har en tendens til å tenke mye. Han vil ha et rastløs sinn, og være
ustabil og engstelig. Han kan til tider opptre irrasjonelt, styrt av sine impulser og følelser. Sander må lære å
kontrollere sitt sterke ego, og ikke bli så lett sint, og ta beslutninger på en mindre impulsiv måte.

Måne kvadratur Venus:

     Enhver mangel på harmoni i Sander's omgivelser vil påvirke hans følelsesmessige verden. Han kan ha
mange forskjellige følelser på samme tid. Han vil ha en tendens til å være litt lunefull. Han kan være lat,
ettergivende og altfor godtroende. Det er svært viktig at han utvikler gode kostvaner, og lærer seg å rydde.

Måne kvadratur Jupiter:

     Sander vil sannsynligvis ha en overbeskyttende mor, og som konsekvens av dette, vil han reagere med en
ubekymret, passiv og uengasjert innstilling hele livet igjennom. Han vil måtte lære å kontrollere sin holdning
til penger, da han har en tendens til å ødsle. Sander vil gjerne oppleve alt, noe som kan tappe ham for fysisk
energi. Sander føler seg tiltrukket av det lettvinte liv, og vil ikke alltid følge opp sine forpliktelser.
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Venus i Skorpionen:

     Hans kjærlighet vil være intens og varig. Sander vil være lidenskapelig
og vi oppleve turbulente kjærlighetshistorier på grunn av sjalusi og et
sterkt behov for å dominere. Han kan ha vanskelig for å uttrykke sine
følelser verbalt på grunn av deres dybde og kompleksitet. Sander vil ikke
like kortvarige eller overfladiske relasjoner, og allerede i ung alder vil han
vise en meget selektiv innstilling i sin sosiale verden. Som et resultat av
dette, vil Sander ha heller få venner, men han vil alltid være lojal mot
dem, og de kan være venner for alltid. Hans seksualliv vil også være
intenst, så det er svært viktig å få full informasjon om mulige
konsekvenser av hans atferd. Han kan være meget egoistisk og tøff i måten
han uttrykker seg på, og selv om han av og til kan komme opp i trøbbel, så vil han aldri slutte å være ærlig og
oppriktig.

Venus i 3. hus:

     Generelt sett vil Sander ha stor glede av kontakten med søsken og slektninger. Han vil vise en forfinet
uttrykksmåte. Hvis han har kunstneriske anlegg, kan Sander kombinere sitt intellekt med sin store kreativitet
og bli en god skribent. Han vil ikke like verken krangling eller primitive talemåter. Sander vil forsøke å bruke
overtalelser istedenfor makt for å oppnå sine mål.

Venus Kvadratur Mars:

     Det er meget sannsynlig at Sander vil ha et stormfullt forhold til den av foreldrene som er av motsatt
kjønn, og det samme kan også gjenta seg i mer romantiske relasjoner i voksen alder. Det vil være meget
viktig for ham å løse slike konflikter og maktkamper for å kunne oppleve en god framtid. Sander kan være
meget dominerende, sjalu, og meget direkte i sin væremåte. Hans følelser vil være intense og vil bli uttrykt på
en glødende måte. Han kan lett svinge fra kjærlighet til hat og omvendt. Sander vil forme relasjoner i ung
alder, og kan oppleve at det er mye dramatikk knyttet til slike situasjoner.

Jupiter i Tyren:

     Sander vil utvikle en sterk sans for det han eier. Han vil være flink i å
styre sin økonomi, og han vil nyte godt av overflod, kanskje ved hjelp av
egen virksomhet. Sander vil nyte "det søte liv", og kan ha en tendens til å
være ekstravagant, og kanskje også ødsel. Sander kan være meget sta, og
liker ikke å bli presset til å gjøre noe.

Jupiter i 9. hus:

     Sander vil være interessert i filosofiske og religiøse emner. Han vil ha stor glede av å lære om forskjellige
nasjoner, kulturer, språk, og vil helt sikkert reise mye. Sander vil oppleve lykke og selvrealisering i utlandet.
Hvis han ikke bor i utlandet, vil han reise veldig mye, og ha stor glede av sine turer. En god utdannelse er
viktig, og han kan få en doktorgrad, eller annen framstående diplom eller sertifikat gjennom sitt yrke.
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Jupiter Trigon Pluto:

     Sander vil gjennom sine handlinger gi uttrykk for entusiasme og vitalitet, og alle i hans omkrets vil bli
påvirket av hans energi. Sander vil ha gode organisasjonsevner, og kan gjøre det godt i yrker som er relatert
til forretninger, politikk eller utdanning. Han vil vise interesse for nesten alt mulig, og det vil ikke være noen
grenser for hans muligheter. Sander vil være en positiv, konstruktiv og vellykket person.

Neptun i 6. hus:

     Sander kan ha enkelte plager som det er vanskelig å diagnostisere. Kroppen vil være meget sensitiv
overfor alle sorter medikamenter, og han kan være allergisk mot mange av dem. Sander kan også oppleve en
del skuffelser på jobben hvis han i altfor stor grad idealiserer sine medarbeidere eller sin sjef. Hans  sterke
følelser kan skygge for et mer objektivt syn. I mange tilfeller vil han søke ensomhet for å finne ro i sjelen.
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*** Kapittel 3 ***

Farsfigur: autoritet, makt, evne til å ta ansvar og å forsvare seg.

Sol i 2. hus:

     Sander liker å eie ting (leker, bøker etc.) og kan ha mer enn han egentlig trenger. Sander vil sannsynligvis
lære av sin far å verdsette seg selv etter alt det han eier. Han kan legge merke til at faren bekymrer seg over
sine materielle problemer og bruker mye tid på disse tingene. I framtiden vil Sander være på utkikk etter et
godt liv, med komfort og eiendeler som vil øke hans sosiale status. Sander må lære å dele ting med andre, og
å utvikle ikke-materielle verdier. I løpet av sitt liv vil han få mulighet til å tjene anseelige pengebeløp, men
han vil også ha en tendens til å kvitte seg med dette ganske fort.

Sol Konjunkt Saturn:

     Denne astrologiske tendensen kan enten skape et behov for bedre kontakt med far, eller indikere en meget
streng far. Uansett, så vil Sander ha behov for fars anerkjennelse for å modnes, lykkes og utvikle
ansvarsbevissthet. Sander vil arbeide hardt, og vil legge all sin energi i sin yrkesmessige utvikling. Sander
kan være en kald, materialistisk, og beregnende person som er altfor opptatt av verdslig suksess. Hans
prinsipper og ideer vil være svært modne for hans alder, og som voksen kan han være dogmatisk, rigid, og
autoritær. Sander må lære seg å være mer fleksibel, og hans far må vise ham den følelsesmessige verdens
verdi.

Sol Trigon Neptun:

     Sander vil være en visjonær, en idealist, og en meget intuitiv person. Denne energien kan kanaliseres
gjennom musikk og litteratur, selv om hans persepsjon også kan lede ham til områder som forskning,
investeringer, etc. Sander vil være meget romantisk, og livet vil være fullt av visjoner og idealer som vil bli
realisert litt etter litt. Han vil være svært hengiven overfor sitt hjem og sin familie, fordi han alltid vil trenge
et harmonisk sted hvor sjelen kan finne ro og fred.

Saturn i Vekten:

     Sander trenger mye tid for å ta en beslutning, selv om han kan virke
preget av ubesluttsomhet, så vil han likevel velge riktig til slutt. Han kan
være meget tilbakeholden og vil sannsynligvis ha visse problemer i sitt
sosiale liv. Selv om Sander vil ha få venner, så vil de bestandig stille opp.
Sander vil ha en sterk rettferdighetssans, og vil være en god dommer eller
advokat. Han vil alltid være meget diplomatisk og vil gi uttrykk for sine
oppfatninger på en korrekt måte. Denne astrologiske posisjonen kan
indikere et sent ekteskap, eller gi en seriøs ektefelle.

Saturn i 2. hus:

      Sander kan bli oppfostret i en familie der alle er opptatt av penger, eller har økonomiske problemer. Som
et resultat av dette, vil Sander være svært opptatt av slike ting. Han vil være svært forsiktig, og vil alltid
forsøke å spare penger, da han er redd for å være foruten. Denne astrologiske posisjonen betyr ikke at Sander
ikke vil være i stand til å tjene penger, men at det vil skje sakte og gradvis. Sander må jobbe hardt og
utholdende for å nå sine mål, og han er nødt til å overvinne sine bekymringer og sin engstelse. Sander kan
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tjene penger på investeringer i faste eiendom.

Mars i Løven:

     Sander vil være et meget stolt menneske, og vil trives med å gjøre ting
på eget initiativ. Hvis han vet at noen forventer noe av ham, vil han jobbe
meget hardt for å tilfredsstille vedkommende. Han kan også være meget
nærtagende på grunn av sin verdighet. Han vil ikke tolerere å bli holdt ap
med, eller bli utsatt for kritikk av sin personlighet. Sander kan være meget
dominerende og egoistisk, selv om han også er utadvendt, sympatisk og
dynamisk. Han kan være meget generøs og gi klart uttrykk for sine
følelser. Noe som gir ham stor suksess i det sosiale liv. Sander vil være sta
og vil kreve at foreldrene lar ham få leve på den måten han velger. Til mer
noen forsøker å få ham til å forandre sine mål, til mer vil han holde fast
ved dem, og han kan også bli ganske aggressiv i denne sammenheng. Sander vil ikke like å vise fram den
svake og myke siden ved sin personlighet. Noe som kan påvirke hans måte å gi uttrykk for sin kjærlighet
på.

Mars i 11. hus

     Sander vil jobbe meget hardt for å nå sine mål, både på det materielle område så vel som på det åndelige
område. Han vil være en samfunnsleder, og det vil være meget lett for ham å finne nye venner, selv om det
kan oppstå en del krangler eller misstemning i forhold til disse på grunn av hans pågående og krevende natur.
Hans energi må kanaliseres til kreative områder. Sander må lære å utvikle forsiktighet og klokskap i sin atferd
for å unngå konfrontasjoner med andre. Sander kan være svært kranglevoren og lite fleksibel, og han kan
være heller oppfarende. Men når han engang har funnet seg en venn, vil han være beskyttende og hengiven
overfor vedkommende.

Mars Sekstil Saturn:

     Sander vil vise utmerkede evner til å bruke sin energi på en organisert og disiplinert måte. Han vet når han
kan gå videre, og når han bør stanse. Hans konstruktive energi kan bidra til at han gjør det godt innen
militære eller som ingeniør. Sander vil være edel, trofast, og vise respekt for andres rettigheter. Han vil
ivareta sine venner og sin familie, og vil vise sterk lojalitet i kjærlighetslivet.

Uranus i 7. hus:

     Sander vil velge en originalt, annerledes og kreativ person til ektefelle. Måten forholdet fungerer på vil
ikke være særlig konvensjonelt, og vennskapet vil være det sterkeste båndet mellom dem. Frihet og tillit vil
være svært viktig for dem for å oppnå den suksess de ønsker. Sander kan bli gift meget plutselig, og i ung
alder. Sander's sterke behov for uavhengighet kan gjøre ham ustabil i et forhold. Hans arbeid i forhold til et
publikum kan være utmerket, spesielt hvis han jobber med kunstneriske eller litterære emner.

Pluto i 4. hus:

     Alt Sander opplever i hjemmet vil merke dypt hans ubevisste, og vil stadig dukke opp i hans liv. Sander vil
kjenne seg sterkere knyttet til den strengeste av foreldrene (enten han vil det eller ikke). Selv som voksen vil
han føle behov for å konsultere vedkommende, eller søke hans anerkjennelse. Det er også mulig at han kan bli
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rik som voksen.
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*** Kapittel 4 ***

Mentalitet: intelligens og evne til kommunikasjon.

Merkur i Skorpionen:

     Sander vil ha et intuitivt og nysgjerrig sinn. Han vil være svært glad i
alt som er skjult, mystisk, eller uoppklart. Hans vitebegjærlige natur vil få
ham til å først utforske familielivet, og deretter verden i sin helhet. I sine
studier vil han vise større interesse for naturen enn noe annet emne.
Senere i livet vil han fatte interesse for metafysikk og esoteriske emner.
Sander vil ha stor glede av å kjenne andres hemmeligheter, men vil holde
sine egne godt skjult. Hans vurderingsevne kan bli påvirket av hans
intense følelsesverden. Sander bør unngå å ta beslutninger når han er sint,
for i slike øyeblikk mangler han evnen til å se sammenhenger og tenke
logisk. Hans humor vil være skarp og sarkastisk. Generelt sett vil Sander
gi uttrykk for sine ideer slik de oppstår, uten særlig omtanke, foredling eller diplomati. Mange mennesker vil
oppfatte Sander som aggressiv, da han vil være oppriktig og rett på sak. Hans ideer kan være fastlåste og
uforanderlige. Han vil ikke være hemmet av frykt, og han kan endatil utfordre foreldrenes autoritet. Hans
kommunikasjon kan på en eller annen måte være litt begrenset, grunnet mangel på selvtillit. Han må lære å bli
mer fleksibel og tilpasse seg nye situasjoner, og unngå å bli dominerende og hensynsløs.

Merkur i 3. hus:

     Sander vil være meget intelligent og vil alltid søke kunnskap. Hans rastløse sinn gjør at han er ivrig til å
spørre, og diskutere med alle han kommer i kontakt med. Det kan være en viss fare for at han vil vite litt om
alt, men aldri konsentrere seg om å mestre noen av emnene. Sander vil ikke trives med å tilbringe en lang
periode på samme sted, enten det gjelder klasserommet eller hjemmet. Han vil dra ut på mange korte reiser
som vil berike hans intellektuelle evner og hans evne til å kommunisere med andre.  Han kan ha spesielle
litterære talenter, og kan også være en god journalist eller forsker. Generelt sett vil Sander ha en god
kommunikasjon med alle, og spesielt med sine søsken.

Merkur Konjunkt Venus:

     Sander's kommunikasjon vil være varm, myk, og behagelig. Han vil alltid forsøke å komme med det rette
ord i rette øyeblikk. Han vil være meget veltalende, og kan gjøre det godt som taler. Han er ikke alltid helt
logisk, ettersom hans sinn ofte vil bli preget av følelser og hans opphøyde sans for skjønnhet. Han kan ha
enkelte problemer med abstrakt vitenskap, som for eksempel matematikk, for han jobber bedre med konkrete
bilder.

Merkur Opposisjon Jupiter:

     Sander vil ha et skarpt, men ikke særlig velorganisert sinn. Han kan trekke konklusjoner ganske raskt, uten
å kjenne til fakta. Sander må lære mer selvdisiplin, lære å konsentrere seg mer om detaljer, og å være mer
utholdende i sine prosjekter. Han vil være meget generøs og optimistisk, men hans overdrevne positive syn
kan gjøre at han beveger seg langt borte fra realiteten.
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Skorpionen på 3. husspiss:

     Sander vil være en meget intuitiv og spørrende person. Til tross for sine interesser innen vitenskap og
forskning, vil hans sinn jobbe bedre gjennom å følge intuisjonen enn å følge logisk deduksjon. Han vil ha lett
for å oppfange andres indre eller skjulte følelser uten problemer, og avsløre løgner uten noe virkelig bevis.
Han kan også ha utallige paranormale opplevelser, som for eksempel telepati. Sander kan være en smule
tilbakeholden og reservert. Han liker ikke å snakke så mye om seg selv, og hvis hans følelser blir såret, eller
noen fornærmer ham, kan han føle et sterkt nag inni seg. Han må lære å uttrykke seg på en friere måte, og å
takle sin aggresjon på en konstruktiv måte. Hvis han har anlegg for litteratur, kan han senere i livet gjøre det
godt som skribent.
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*** Kapittel 5 ***

Skjebne: yrke, muligheter for suksess og sosial anerkjennelse.

Tvilling MC

     Sander's skjebne vil lede ham langs forskjellige veier, i konstant søken etter forandring, og han vil
sannsynligvis ha mer en et yrke. Hans store intelligens vil gjøre det mulig for ham å lykkes i nesten alt han
begynner på, selv om han ikke har noen fullstendig utdannelse innen faget. Han er svært hyggelig, har en god
hukommelse, en sterk overtalelsesevne, og talenter, men hans største problem er at han har lett for å kjede seg
når det blir mye rutine, og han kan også være ustadig. Dette er også en av grunnene til at Sander må velge et
yrke som gir ham mulighet til å komme i kontakt med forskjellige mennesker, å reise til forskjellige steder, og
innrette seg etter forskjellige skikker. Det bør aldri være mangel på kommunikasjon i hans yrke, da dette er
nødvendig for at han skal føle seg tilfreds. Andre mennesker kan ha en sterk innflytelse på ham, og mange av
de forandringer han foretar seg kan ha sin bakgrunn i påvirkning fra familie, kjæreste eller venner.

     Han kan velge et av følgende yrker (eller flere av dem samtidig): Journalist, taler, skribent,
forretningsmann, professor, underholdningsartist, språklærer, sjåfør, oversetter, kunstkritiker etc, og mange
andre yrker hvor han opptrer som en mellommann.

     Hans eldre søsken (hvis han har noen), kan spille en foreldrerolle i livet hans. Senere kan de også drive
forretninger sammen, eller være tilknyttet hverandre gjennom yrket. Slektninger og venner født under
Tvillingenes tegn vil ha en sterk innflytelse på hans skjebne.
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*** Kapittel 6 ***

Helse: mulige fysiske problemer og anbefalinger angående diett og ernæring.

Sol i Vekten:

     Vekten symboliserer nyrene, urinblæren, binyrene og urinrøret. Sander's hovedproblem vil være at han har
en tendens til å være litt lat. Å holde seg i ro og ha det komfortabelt betyr fravær av bevegelse, og som en
konsekvens av dette, kan det oppstå sirkulasjonsproblemer så vel som vektproblemer. For å unngå problemer
med nyrene og urinveiene, bør han drikke mye rent mineralvann og unngå salt. Sander trenger et harmonisk
og fredelig sted for å utvikle seg. Den indre balansen vil være svært viktig, og denne balansen vil bli
gjenspeilt i helsetilstanden. Hvis Sander ble oppfostret i et hjem med stadig krangel, støy, skriking, og
spenning, kan han bli alvorlig syk. Behagelig musikk har en helbredende kraft på hans kropp, på samme måte
som myke farger og kontakt med naturen.

     For å bevare sin helse, kan det være fornuftig å følge disse rådene: Han må begrense inntaket av alt søtt,
pasta, og alle produkter laget av hvetemel, og erstatte disse med proteiner som er lettere å fordøye, som for
eksempel fisk og fjærkre, frisk ost, soya og soyaprodukter. Han bør drikke mye rent vann daglig, og det kan
være bra å drive med idrett, danse, svømme, eller gå i trimrommet (men det må være aktiviteter som er
lystbetonte). Unngå rødt kjøtt og skalldyr. Han må hvile seg på trivelige, rolige og godt ventilerte steder. Han
må ha en eller annen kunstnerisk aktivitet å hygge seg med. Han må kvitte seg med sitt nag og sin irritasjon,
og forsøke å unngå å gå mye opp i vekt. Framfor alt er det nødvendig å finne en helhetlig balanse.

Saturn i Vekten:

     Denne astrologiske posisjonen kan resultere i at prosessen som utskiller urinen fra blodet, nyrene, eller
urinrøret, fungerer dårlig. Den kan gi urinretensjon, skape problemer med nyrestein, eller blodsykdommer
som et resultat av dårlig fungerende nyrer.

Vannmannen på 6. husspiss:

     De kortsiktige problemer som kan oppstå med hensyn til Sander's helse, har sitt opphav i nervøse
sammenbrudd, stress, elektrisitet i kroppen, og mangel på B-vitaminer. Det er svært viktig for Sander å lære å
slappe av og la sine nerver få hvile.

     For å forhindre problemer kan han inkludere følgende elementer i kostholdet: salater, uraffinerte korn,
valnøtter og frø, asparges, korn, linser, vannkarse, soya, kålhoder, kokosnøtter, druer, sitron, ananas,
peanøtter, hvetekimer, bipollen, eggeplommer, og all mat som er rik på B-vitaminer.

     De langsiktige problemer i tilknytning til Sander's helse kan stamme fra manglende tilførsel av oksygen til
kroppen, mangel på vitamin A og D, og magnesium. De mest vanlige problemområder vil være
sirkulasjonssystemet, noe som forårsaker mangelfullt blodomløp i armer og bein, hjertebank og
hjerteproblemer generelt.

     Han bør følge det kosthold som er nevnt ovenfor, pluss spise selleri, gulrøtter, brokkoli, blålusern, linser,
grønn og rød pepper, fersk eller tørket fersken, kirsebær, epler, sitron, appelsin, frisk ost, yoghurt, og
solsikkefrø. Han bør unngå stekt og fet mat, og han bør ikke drikke alkohol eller røyke, og bør også sørge for
plenty fysisk aktivitet.
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Neptun i 6. hus:

     Sander kan ha helseproblemer som er vanskelig å diagnostisere, noe som kan resultere i mangelfull
behandling eller feilaktig medisinering, som igjen kan forårsake toksiske forhold. Han bør unngå sterke
medisiner, og holde seg til naturlige legemidler for å forhindre forgiftning. Han bør også unngå enhver form
for alkohol, nikotin eller beroligende medisiner. Generelt sett vil Sander's problemer oppstå i hans
følelsesmessige verden, og oppstå under tider med emosjonelle kriser eller familiekriser.
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*** Kapittel 7 ***

Generasjonspåvirkning: ideer og følelser som er felles for barnets

aldersgruppe.

Uranus i Væren:

     Sander ble født i en pionerergenerasjon - en generasjon av uavhengige
mennesker som tror på seg selv, arbeider besluttsomt for sine mål, og gjør
opprør mot andres krav. Sander tilhører den rastløse gruppe mennesker
som vil bryte med mange tradisjoner og gamle vaner. Dannelsen og
introduksjonen av nye ideer vil være en annen del av deres viktige bidrag.
Sannsynligvis vil han utvise en enorm mental energi, som, hvis brukt på
en konstruktiv måte, kan resultere i mye oppfinnsom produktivitet. I
motsatt fall kan det øke hans opprørstrang, ukontrollerte atferd, og
fanatisme, og bidra til at han misbruker sine talenter.

Uranus Kvadratur Pluto:

     Sander vil være meget utålmodig og en virkelig fighter. Han blir lett sint, og kan tilegne seg en negativ
eller destruktiv holdning til det han misliker. Han vil ha sterke politiske idealer, og vil kjempe mot
urettferdighet. Sander vil ikke tolerere å bli begrenset eller hindret i sin uttrykksmåte, og vil kjempe mot
enhver undertrykker.

Neptun i Vannmannen:

     Sander's generasjon vil være progressiv og tolerant når det gjelder å
godta nye filosofiske og religiøse ideer. De vil ha sterk intuisjon og
inspirasjon til å skape noe nytt på mange felt. Vitenskapelige framskritt vil
være bemerkelsesverdige i denne perioden, og oppfinnelse av maskiner og
nye elementer for å forbedre hverdagen vil være overraskende i sin
originalitet. Som en del av denne generasjonen vil Sander ha en distansert
følelsesmessig holdning, en evne til å forstå abstraksjoner, og mye
kreativitet som vil bli anvendt på en praktisk og glimrende måte. Han vil
være opptatt av humanitære saker, og lever i en periode da sosiale
reformer vil lede til begynnelsen av en fredfylt og harmonisk verden.
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Pluto i Steinbukken:

     Sander's generasjon vil ha en praktisk og realistisk oppfatning av livet.
De vil jobbe meget hardt for å forbedre samfunnsforholdene på ethvert
område. Mange av dem vil være store politiske ledere og økonomiske
omformere. De vil være ivrige etter å ta ansvar, og alltid rede til handling,
men kan som en konsekvens komme til å neglisjere sine emosjonelle
behov. Som en del av denne gruppen, vil Sander vise stor utholdenhet,
store ambisjoner, og evnen til å organisere og lede på en effektiv måte.
Han kan være meget konservativ og materialistisk. Han bør lære seg å
uttrykke sine følelser mer åpent.

17


