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    Tolkingen av ditt fødselshoroskop begynner på følgende side.

    Du vil se at tolkingen av ditt horoskop er skrevet i et enkelt språk, og ikke overlesset med astrologiske
begreper. Hvis et utsagn står i motsetning til et annet, representerer dette motsatte egenskaper som kan vise
seg til forskjellige tider i ditt liv. For eksempel kan et utsagn om at du er meget sosial og selskapelig, stå i
kontrast til et annet om at du foretrekker ensomhet. Tilsynelatende er dette selvmotsigende, men det betyr at
du vakler mellom disse to tendensene. Til tider trenger du mye selskap, til andre tider foretrekker du
ensomheten.

    De astrologiske faktorene denne tolkningen er basert på finner du også. Disse er inkludert av hensyn til
astrologer og astrologistudenter. Hvis du ikke har studert astrologi, vil disse astrologiske faktorene være
meningsløse for deg, og du kan se bort fra dem.

    Hvis du finner denne tolkningen av ditt fødselshoroskop interessant og informativ, vil du kanskje ønske å
diskutere ditt fødselshoroskop med en profesjonell astrolog for å lære mer om hva astrologien kan fortelle om
ditt liv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Tolkningen av ditt fødselshoroskop er basert på planetenes posisjoner i ditt fødselsøyeblikk. Av hensyn til
astrologistudenter er disse posisjonene, sammen med annen teknisk informasjon, gjengitt nedenfor:

Sol  7 Lib 43 Pluto  1 Vir 21
Måne 12 Cap 38 N. Node 11 Sco 05
Merkur 21 Vir 26 Asc. 24 Vir 47
Venus 19 Sco 46 MC 22 Gem 18
Mars  4 Lib 32 2. hus 15 Lib 48
Jupiter 11 Lib 10 3. hus 14 Sco 08
Saturn  9 Sag 38 5. hus  2 Aqu 05
Uranus 10 Leo 41 6. hus  2 Pis 08
Neptun  1 Sco 26

Tropisk  Placidus   Standardtid observert
GMT: 04:05:00   Tidssone: 1 timer Øst
Lengde og breddegrad: 59 N 55    10 Ø 45   

Aspekter og orbs:
konjunksjon :  8  grd  00  min trigon :  6  grd  00  min
opposisjon :  8  grd  00  min sekstil :  5  grd  00  min
kvadratur :  8  grd  00  min kvinkuns :  3  grd  00  min
konjunkt Asc :  8  grd  00  min over,  8 grd 00 min under
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Kapittel 1: Generell karakteristikk

     Dine fundamentale behov, verdier og måten du orienterer deg på i livet, er symbolisert ved de fire
astrologiske elementer. Enhver person har sin egen unike balanse av disse fire grunnleggende energiene: Ild
(varme, inspirasjon, entusiasme), jord (praktisk innstilling, realisme, materielle interesser), luft (sosiale og
intellektuelle egenskaper), og vann (emosjonelle behov og følelser).

    Din elementsammensetning er beskrevet nedenfor. Husk at de fleste mennesker er "ubalanserte" eller har
en viss slagside når det gjelder elementbalansen. Hvis du mangler et bestemt element (eventuelt flere
elementer), betyr det ganske enkelt at du trenger å bevisst utvikle denne siden av din natur for å lære å godta
og/eller kunne jobbe hardere i denne dimensjonen av livet.

    Av og til har vi en tendens til å overvurdere det elementet vi mangler, som en slags kompensasjon for noe
vi mangler, men i de fleste tilfeller vil vi neglisjere det eller ignorere det. Egenskapene nedenfor vil bli
gjentatt og forklart mer grundig i det følgende kapittel.

    Du verdsetter orden og trygghet i ditt liv, og foretrekker å ha med kjente størrelser å gjøre, og å følge klart
definerte retningslinjer for å nå dine mål. Fornuften mer enn følelsene styrer deg, og du tenker på en klar,
praktisk og snusfornuftig måte. Du føler deg ikke vel i selskap med noe som er tåkete, emosjonelt impulsivt
eller ekstremistisk, og ting som ikke kan forklares på en rasjonell måte. Selv åndelige og mystiske emner, hvis
du har noen interesse for slikt i det hele tatt, må enten ha en vitenskapelig bakgrunn eller være bevist gjennom
din personlige erfaring og praksis.

    Du tenker grundig gjennom en situasjon før du bestemmer hvilken kurs du skal legge deg på. Du måler og
analyserer det hele omhyggelig, og en kan stole på at du kommer opp med en rettferdig, fornuftig og
gjennomtenkt løsning, uansett hva slags situasjon du måtte møte.

    Du er i stand til å takle praktiske områder meget effektivt, og du bruker både din deduktive
resonneringsevne og dine ferdigheter med hendene. Det kan imidlertid være lett å bli altfor "voksen" og miste
kontakten med det spontane, lekende, vibrerende og barnslige i deg selv. Du kan bli for kontrollert,
organisert, og ikke tillate dine følelser, dine lekende impulser å uttrykke seg for fullt. En viss tørrhet og
tomhet er resultatet. Du trenger å lære å verdsette en viss grad av "kreativt kaos".

    Du har en tendens til å være altfor beskjeden eller usikker på deg selv, og søke andre for inspirasjon,
motivasjon, bekreftelse og anerkjennelse. Du kan være litt passiv, og må lære deg å ta initiativet og motivere
deg selv.

    En manglende varme (enten fysisk, emosjonelt, eller på begge områder) vil være merkbar, og vise seg som
et lavt energinivå, blekhet, mangel på farge i huden, eller en tendens til å lett fryse. Emosjonelt vil det merkes
som en kjølig, eller fraværende holdning, med liten entusiasme, engasjement og glede. Å spise varme,
krydrete retter, å bo i et varmt og solrikt område, og å bruke ild i hverdagslivet (tenne levende lys, bruke peis
eller vedovn til å varme opp boligen) kan hjelpe til å opprette denne balansen. Det kan også være gunstig å
være mye sammen med varme, humoristiske og positive mennesker, og å utvikle en filosofi basert på åndelig
optimisme. Alt dette kan bidra til å tenne livsgnisten i deg.

    På den positive side er det usannsynlig at du blir overdrevent egosentrisk, og du har mye tålmodighet og en
evne til å skape fred og ro rundt deg.
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Astrologiske tendenser analysert i kapittel 1:

Luft og jord er sterkt (F,E,A,W skåre = 3,23,18,5)

Ild er svakt (F,E,A,W skåre = 3,23,18,5)

Kapittel 2: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad

    Følgende er en beskrivelse av din mest grunnleggende holdning til livet, måten andre oppfatter deg på, og
måten du gir inntrykk av å være på; ditt ansikt utad. I kapittel 3 vil du lese om "Ditt innerste: Din virkelige
motivasjon", som beskriver hvordan du innerst inne er, og hvor dine sanne prioriteringer ligger. Les dette
kapittelet og det neste, og sammenligne dem. Det kan være store forskjeller mellom dem. Noe som kan bety
at "ditt indre jeg" ikke skinner igjennom, og at noen kan få seg en overraskelse når de lærer deg å kjenne på et
mer dypere nivå. Dette kapittelet beskriver klærne du går i, din rolle i livet, mens kapittel 3 forteller om den
virkelige personen bak kostymen.

    Beskjeden, fordringsløs, og ofte heller stille og tilbakeholden. En person som er fornøyd med å være i
bakgrunnen, være en assistent, opptre i en støttende rolle heller enn som leder. Du er meget ydmyk i din
selvvurdering, og du har en utpreget perfeksjonistisk holdning, med en tendens til å være overdrevent kritisk.
Uansett hvor godt du gjør noe, så ser du alltid svakheter i det, og finner måter du kan forbedre det på. Ofte
kan du rett og slett unnlate å prøve deg, fordi du stiller så høye krav til deg selv at du er sikker på å mislykkes.

    Du har sans for detaljer, og blir frustrert når ting ikke blir gjort nøyaktig slik du ønsker det. Selv om det
kan dreie seg om noe som andre ville kalle en bagatell. Du er vanskelig å tilfredsstille, og dine relasjoner med
andre kan lide på grunn av dette. Du er også meget sensitiv for alt som virker forstyrrende, og du er meget
selektiv i valg av mat, klær, venner etc. Orden i dine omgivelser er meget viktig for deg.

    Du nærmer deg de fleste situasjoner med forsiktighet, og aldri uten å vurdere realistisk all risiko og alle
fordeler som er involvert. Med mindre noe virker opplagt og sikkert, holder du deg på avstand. Du har en
tendens til å undervurdere dine egne evner, og mangler tro og tillit til livet. Noe som hemmer din spontanitet.
Du har en uvane med å bekymre deg. På den andre side skjer det sjelden at du snubler, og det du gjør er som
regel meget godt utført.

    Andre betrakter deg som selvhjulpen og selvstendig. Du har en sterk følelse av hva som passer seg.
Høflighet, gode manerer og korrekt oppførsel er viktig for deg. Din klare, kjølige, objektive og nøktern
holdning er det en først ser hos deg, og selv om du er meget hjelpsom og omsorgsfull, så utstråler du ikke så
mye sympati at man ser din hjelpsomme side med det samme. Du kan virke mer forretningsmessig og saklig,
og også mer konservativ enn du virkelig er. Du er den rette personen å oppsøke for å få tekniske råd eller en
upartisk mening, men kanskje ikke for følelsesmessig støtte.

    Du er meget observant, intelligent, og har et stort behov for å lære mer, og for å forbedre ting. Du er
derimot ikke særlig ambisiøs, og er som regel fornøyd med en relativ enkel posisjon i livet, og streber ikke
etter en strålende karriere.

    Du er mentalt aktiv og rastløs, og du liker å snakke, kommunisere og utveksle ideer med andre. Du har lett
for å uttrykke deg, og passer til aktiviteter som innebærer å presentere ideer for andre mennesker, som for
eksempel undervisning, salg etc.

3



    Du misliker sterkt de daglige rutiner og er alltid beredt å utfordre livet. Du reagerer spontant på mennesker
rundt deg, har lett for å komme i kontakt med andre, og blir også sterkt stimulert av dem.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 2:

Jomfru stigende

Merkur konjunkt Asc.

Asc. konjunkt Uranus/N. Node

Kapittel 3: Ditt innerste jeg: Det som egentlig motiverer deg

    Selv om du opptrer på en litt fjern og selvtilstrekkelig måte til tider (som beskrevet i forrige kapittel), så er
du innerst inne veldig opptatt av andre mennesker og livets sosiale side. Du har store forventninger til dine
relasjoner, og det kan være vanskelig for deg å innse at det er vanskeligere for andre å leve opp til disse
kravene enn for deg selv. For deg kan det virke som om du bare forventer litt høflighet, men sannheten er at
du kan bli ganske opprørt av heller små feil eller forglemmelser forårsaket av din partner eller en venn.

    Harmoni og balanse er dine grunntoner. Du forstår instinktivt behovet for å tilpasse deg andres interesser
og behov, og du er alltid oppriktig, samtidig som du har et ønske om å komme den andre til møtes på
halvveien. Taktfull, diplomatisk, og med atskillig sosial bevissthet, gjør du alt du kan for å unngå konflikter
og disharmoni. Du uttrykker en samarbeidets og kompromissets ånd, og ofte oppnår du ved hjelp av din sjarm
og diskresjon noe som ville være umulig å oppnå gjennom en direkte og konfronterende måte.

    Det å komme godt ut av det med andre, og å tilfredsstille andre, kan bli FOR viktig for deg, da du kan bli
for avhengig av andres bifall og oppfatninger for å kunne gjøre opp dine egne meninger. Du vil sjelden
handle uten å søke råd og tilbakemelding fra andre mennesker. Du foretrekker å dele, og å gjøre ting sammen
med andre heller enn for deg selv. Å være alene føles meget unaturlig for deg. Du har et sterkt behov for en
partner og et intimt forhold til noen.

    Du investerer en god del av din energi i kjærlighet, og er meget idealistisk og romantisk når det gjelder
ekteskapet. Du søker gjerne en partner som er like intellektuell som deg selv, og som kan gi deg både mentalt,
fysisk og emosjonelt stimuli. Du er en tankefull, omtenksom venn eller kjæreste, og du setter stor pris på de
tradisjonelle symboler på kjærligheten - kurtise, blomster etc. Relasjoner er som en kunst for deg. Noe som
krever tid, oppmerksomhet og en kreativ innsats. Du setter pris på en partner som er subtil og behagelig i sin
væremåte, og som ikke opptrer tregt og plumpt..

    Ærlighet og rettferdighet, både i ditt personlige liv og i samfunnet, er ekstremt viktig for deg. Er det noe du
slåss mot, så handler det ofte om noe du føler er urettferdig og ubalansert. Balanse er meget viktig for deg ,
og du har stor tro på moderasjon i alle ting, og unngår alt fanatisk og ekstremt av enhver art.

    Du har også et stort behov for vakre, harmoniske omgivelser, og har en naturlig sans for artistisk stil og
ynde. Noe som reflekteres i måten du klær deg på, i ditt valg av møbler, og måten du arrangerer ting i
hjemmet og på arbeidsplassen, etc. Alt må være estetisk tilfredsstillende og passende. Arbeid med mennesker
som rådgiver, megler - eller på et artistisk område som f.eks. design eller fotografering, ville være givende for
deg.

     Du har en klar forståelse av deg selv, og derfor gir du et sterkt inntrykk av hvem du er og hva du ønsker.
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Selvsikker og selvmotivert som du er, kan du være en leder - en som andre søker for å finne veien. Ofte kan
du imidlertid konkurrere med og komme opp i konflikter med andre sterke individer. Du føler behov for å ha
kontroll over ditt eget liv, og du kan bli for selvopptatt, altfor oppslukt av egne interesser, og til tider ikke bry
deg med andre i det hele tatt.

    Du kan ofte ha motstridende følelser overfor noe, for dine bevisste hensikter er ofte i konflikt med dine
ubevisste emosjonelle behov og drifter. Du blir trukket i to forskjellige retninger. Du kan ha vanskelig for å
tilfredsstille både ditt behov for å være et individ, ditt behov for nære relasjoner og tilhørighet. Du kan også
sende ut motstridende signaler, slik at andre ikke alltid vet hvordan de skal forholde seg til deg, eller vet hva
du egentlig ønsker. Dermed skaper du forvirring eller konflikt i nære relasjoner.

    Du er pågående, energisk, aktiv, modig og vital. Du har sterke fysiske drifter som gir seg uttrykk i
seksualitet og lidenskap, et ønske om å konkurrere med andre, og en vilje til å kjempe. Du har en seirende
innstilling, og viljen til å vinne.

    Du er velsignet med en overflod av optimisme, selvtillit og glad sjenerøsitet. Din gode vilje og vennlighet
gjør at du vinner mange allierte. Du har også store visjoner og mål, og et ønske om å gjøre stor suksess. Du
forventer det beste, og vanligvis får du det også.

    Selv om du har masse energi, holder du ofte noe tilbake. Å lære å stå ut med frustrasjoner, og tålmodig
overvinne hindringer i ditt liv (eller overvinne din egen forsiktighet og motstand!) er en av dine oppgaver her
i livet.

    Du har imidlertid også en tyngre side som hindrer din optimisme fra å ta helt av og demmer opp for
urealistiske forestillinger. Du har en tendens til å vippe mellom tro, visjoner, ambisiøse mål, og din
forsiktighet og realisme (eller frykt!). Du stoler ikke på hell og lykke alene, og du godtar at det er behov for
hardt arbeid for å lykkes. Din mer tvilende, eller "tyngre" side er omtalt nedenfor.

     Du har en sunn selvkontroll og selvdisiplin. Du utstråler en ganske ansvarsbevisst, tillitsvekkende, og solid
selvfølelse som vil vinne tillit hos andre, og spesielt hos dine overordnede.

    Selv om du tar deg selv og ditt ansvar seriøst, er det også en del av deg som gjør opprør mot regler og
restriksjoner, og reagerer på ytre autoriteter. Du kan oppleve en konflikt mellom å måtte innrette deg etter
andre, etterkomme dine forpliktelser, og det å frigjøre deg fra disse. Din mer "ville" side er omtalt
nedenfor.

     Du er en original! Du utstråler en slags elektrisk spenning rundt de tingene du interesserer deg for, og
overfører dette til andre, men du går fort lei av det meste. Du har ingenting imot å være litt uvanlig, eller å
bryte med enkelte regler og normer.

    Du føler deg fysisk sterk og sunn, og har et sunt seksualliv. Dine handlinger er styrt av en sterk æresfølelse
og integritet. Du er ambisiøs, og du har utvilsomt et organisasjonstalent, og et sterkt ønske om å lykkes. Noe
som sannsynligvis leder til suksess innenfor ditt yrkesfelt.

    Du har en tendens til å tvinge din vilje på andre på en heller hensynsløs måte, men på den andre siden kan
du også oppleve at andre forsøker å presse deg til noe. Du har behov for å være lederen, og du har også et
sterkt ønske om å bli en publikumsfigur.
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Astrologiske tendenser analysert i kapittel 3:

Ascendant i Jomfruen og Sol i Vekten

Sun i Vekten

Sol i 1. hus

Sol kvadratur Måne

Sol konjunkt Mars

Sol konjunkt Jupiter

Sol i aspekt til Mars og Saturn

Sol i aspekt til Jupiter og Saturn

Sol sekstil Saturn

Sol i aspekt til Saturn og Uranus

Sol sekstil Uranus

Sol konjunkt Mars/Jupiter

Sol konjunkt Pluto/N. Node

Kapittel 4: Mentale interesser og ressurser

    Du er en nøyaktig perfeksjonist, med et klart, logisk, analytisk sinnelag, og anlegg for arbeid som krever
omhyggelig oppmerksomhet rundt detaljer og effektiv organisering. Jordnær og pragmatisk som du er, har du
en tendens til å utvikle spesialkunnskaper og teknisk ekspertise på et eller annet praktisk område.
Kunnskaper, ideer, og teorier interesserer deg egentlig ikke, med mindre de er nyttige på en konkret måte. Du
har en tendens til å analysere, måle og dissekere alt, og du kan lett gå glipp av nyanser, grader av følelse og
mening. Din styrke er din nøyaktige tenkning, din faglige dyktighet og din mestring av tekniske detaljer. Du
er meget dyktig i det du gjør, og kritisk til andres arbeid hvis det ikke lever opp til din høye standard.

     Du er ikke så ivrig etter å meddele deg, selv om du har masse å si. Dine tanker har en tendens til å drive
rundt, og du kan ha vanskelig for å studere fakta som ikke har noe særlig farge eller fantasiappell. Din
intuisjon og ditt førsteinntrykk vil som regel være meget nøyaktig, og du er avhengig av denne intuisjonen når
du skal fatte beslutninger.

    Du setter pris på det estetiske, og har en fin formsans, og sans for design og skjønnhet. Du har evnen til å
utvikle store tekniske ferdigheter som artist, designer, håndverker eller forfatter. Du kan også være involvert i
salg av skjønnhetsprodukter, kunstneriske produkter, kosmetikk, smykker etc.

    Du har evnen til å komme godt overens med andre mennesker, og har også et talent for å oppløse stress
mellom andre mennesker. Din humoristiske sans, taktfullhet og personlige sjarm er til stor hjelp for deg i
ethvert nært samarbeidsprosjekt.

    Du har evnen til å påvirke andre til å tenke på samme måte som du gjør, og kan ha stor suksess i en
propagandakampanje. Du tenker i store dimensjoner og har gode talegaver. Du er opptatt av emner som
omfatter et helhetlig bilde av verden.

    Du kan ha en del merkelige opplevelser og kan være opptatt av å utforske det ubevisste eller en eller annen
slags ny bevissthet. Du er nysgjerrig på alt mystisk og okkult, og du kan beskjeftige deg mye med å utforske
overnaturlige emner.
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Astrologiske tendenser analysert i kapittel 4:

Merkur i Jomfru

Merkur i 12. hus

Merkur sekstil Venus

Merkur konjunkt Jupiter/Pluto

Merkur konjunkt Uranus/Neptun

Kapittel 5: Emosjoner: Stemninger, følelser, kjærlighet

    Seriøs og ansvarsfull som du er, har du en tendens til å forsøke å bære hele verden på dine skuldre, og du
lar sjelden noen få vite at du selv trenger hjelp og støtte. Du fornekter eller ignorerer dine egne emosjonelle
behov, og føler kanskje at andre ikke ville akseptere deg hvis du framstår som "svak". Du misliker spesielt
følelsesmessig avhengighet, og forventer både av deg selv og andre (også barn) at de skal opptre "voksent".
Du må lære deg å godta at ingen er selvtilstrekkelig hele tiden, og lære deg å være mer tolerant overfor dine
"barnslige" følelsesmessige behov og ønsker. For andre kan du framstå som en tøff person med bein i nesa.
Du har gjerne en litt fornuftsmessig innstilling til deres personlige problemer og følelser. Likevel er det ingen
som er slik en trofast venn som du. Dine følelser og din lojalitet ligger dypt, men det er ikke så ofte du lar
andre få vite hvor mye du bryr deg. Du må også lære deg å slappe av, lære å like deg selv, og kanskje tillate
deg å være mer barn av og til.

     Du føler en sterk tilknytning til fortiden, stedet hvor du vokste opp, din arv og dine familietradisjoner. Du
kan faktisk ha vanskelig for å avvenne deg med vaner og roller du lærte som barn. Båndet til din mor er svært
sterkt, og du kan søke en "moderlig" partner, eller ha et sterkt ønske om å bli ivaretatt og beskyttet av din
ektefelle, eller andre familiemedlemmer.

    Du har en humørfylt og optimistisk væremåte, og er varm, åpen og vennlig i din omgang med andre. Din
følelsesmessige sjenerøsitet og mangel på smålighet er godt kjent blant dine venner, og menneskene søker
deg ofte for å få hjelp, sympati og gode råd. Du er alltid villig til å overse andres feil, og av og til kan du også
være for sjenerøs og vennlig.

     Du kan ha en del underlige krumspring, være ganske egenrådig, eller ha spesielle vaner, og du kan føle at
du ikke passer sammen med "normale" mennesker. Du kan være tilhenger av det eksentriske, eller ha
merkelig smak og atferd. Å etablere en stødig rutine og rytme i ditt liv kan være fordelaktig, men det er ikke
lett. Ideelt sett kan du skape deg en unik livsstil som gir deg mye personlig rom, frihet og fleksibilitet til å
følge din egen, noe uregelmessige rytme - samtidig som du sørger for litt orden og konsistens i tilværelsen.
Det er en stadig følelsesmessig misnøye eller rastløshet i deg, som kan gjenspeiles i ustabile personlige
relasjoner av typen "av/på". Enten du er bevisst det eller ikke, har du et sterkt behov for variasjon og
spenning.

    Du har et sterkt behov for en dyp, intens og lidenskapelig union med et menneske du elsker, og du former
sterke følelsesmessige bånd til mennesker du omgås. Du er i en union med personen du elsker, på et meget
dypt følelsesmessig nivå, og du er ofte ekstremt opptatt av å ha vedkommende for deg selv, og kan være
ekstremt sjalu på en hvilken som helst trussel mot denne unionen. Du kan også være ganske krevende mot din
partner. Du kan ha en tendens til å være litt skeptisk og mistenksom også på de mer platonske og
vennskapelige forbindelser din partner har. Hvis du noensinne blir utsatt for utroskap, er du i stand til å hate
med samme kraft og intensitet som du en gang elsket. Du har en tendens å tiltrekke deg mennesker med en
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aura av mystikk rundt seg.

     Vakre, elegante og harmoniske omgivelser er svært viktig for deg, og du har en medfødt sans for stil,
design og form. Sosialt sett er også god dannelse og høflighet viktig for deg, og du unngår instinktivt alt som
smaker av råhet og disharmoni.

     Du liker å snakke om kjærlighet, relasjoner, kunst og livets vakre sider. Du liker kunstneriske
mennesker.

    Du gjør et sterkt inntrykk på andre, og tiltrekker deg mennesker som ønsker å ta vare på  deg. Noe som kan
føre til at du blir altfor avhengig av andre. Partnerforhold er viktig for deg, og du kan være tilbøyelig til å
forandre livsstil for kjærlighetens skyld.

    Din energi og ditt initiativ ser ut til å ligge litt lavt, og kan ofte hemme seksuallivet. Dine urealistiske
idealer angående relasjoner kan gjøre deg desillusjonert. Du kan oppleve det som de vanlige, dødelige
mennesker er skuffende, og foretrekker heller dine fantasier.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 5:

Måne i Steinbukken

Måne i 4. hus

Måne kvadratur Jupiter

Måne kvinkuns Uranus

Venus i Skorpionen

Venus i 3. hus

Venus konjunkt Måne/Asc.

Venus konjunkt Saturn/Neptun

Kapittel 6: Energi og ambisjoner: Hvordan du når dine mål

    Du vakler mellom å være for pågående, konfronterende og å insistere på å gjøre ting på din egen måte - og
å være for ivrig etter å tilfredsstille andre, uten et klart, definitivt mål for deg selv. Du streber etter en balanse
mellom å opptre uavhengig og hevde deg selv - og samarbeide og være gjensidig avhengig av andre. Du kan
til tider føle deg frustrert over at du ikke ganske enkelt kan gjøre det DU ønsker, men alltid må tilpasse deg
andres behov og ønsker. Eller du kan nøle med å opptre på en positiv, selvsikker måte hvis du ikke har støtte
fra andre mennesker. Uansett, så er du ingen ensom ulv. Du når dine mål ved å samarbeide og forene krefter
med andre, ved å spille på lag. Du er meget opptatt av ærlighet og rettferdighet, og du kan bli meget indignert,
og er ikke redd for å si fra hvis noen blir utnyttet. Du unngår ekstremisme og favoriserer en balansert og
moderat tilnærming til livet. Det er usannsynlig at du kommer til å overanstrenge deg, eller bli fanatisk
opptatt av å nå dine mål.

     Du er et menneske som handler og som oppnår noe. Energisk, modig og ofte utålmodig, vil du kjøre fram
dine planer uansett andres betenkeligheter. Ofte kan du faktisk oppleve det som om andre bare står i veien for
deg, og du vil foretrekke å jobbe for deg selv.

    Du har en positiv, optimistisk holdning til det meste, og trives med livets utfordringer. Du har mye
selvtillit, og en sterk vilje til å lykkes. Du er meget opptatt av hvor mye du kan gjøre, og hvor langt du kan nå.
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Uansett hva du oppnår, hviler du ikke på dine laurbær. Du vil videre, og ønsker å gå i gang med enda større
oppgaver. Du er framtidsrettet, initiativrik og entusiastisk når det gjelder nye prosjekter. Du trives ikke i
situasjoner som ikke byr på utfordringer og mulighet for vekst og ekspansjon i framtiden. Uansett hvor trygge
og tilfredsstillende de måtte være på andre måter. Du liker konkurranse, men i hovedsak konkurrerer du med
deg selv, for å se hvor mye av dine visjoner og potensial du klarer å virkeliggjøre. Du er en god leder som
inspirerer andre, og skaper mot og selvtillit. Vanligvis har du en god helse og sterk vitalitet.

     Du har både tålmodighet og utholdenhet til å virkeliggjøre dine visjoner og trekke dem ned på jorden. En
fin balanse mellom hardt arbeid, en realistisk innstilling, og en positiv, håpefull ånd. Du vokser gjennom å
følge systemer og planer, og ta et steg i gangen. Suksess over natten, eller plutselig innsikt er ikke det du tar
sikte på. Din tålmodige, velbalanserte tilnærming gir deg troverdighet blant forskjellige typer mennesker, og
du har en tendens til å skaffe deg et ry for å være i stand til å gjøre store ting uten å verken spenne buen for
høyt eller bli for fordringsfull.

    Du har evnen til å omsette nye ideer og innskytelser til det praktiske liv. Du er beredt og villig til å
nyttegjøre deg av nye ideer og metoder, og du har også evnen til å vinne forståelse for en ny idé og for å
praktisere den.

     For å oppnå dine langsiktige mål og ambisjoner, må prosessen være interessant og mentalt stimulerende.
Du blir fort lei av arbeid som ikke gir deg intellektuelle utfordringer. Du trenger også mye variasjon og
sosiale stimuli. Et problem kan være at du har en tendens til å si feil ting til feil tid, eller til feil person. Du
trenger å vokte dine ord. Din tunge, eller kanskje også din humoristiske sans, kan av og til skape problemer
med overordnede.

     Av og til kan dine følelsesmessige eller dine romantiske interesser avlede deg fra yrkesmessig framgang
og i å oppnå dine langsiktige mål. Vennskap med kolleger, og spesielt overordnede, kan være mangelvare,
eller vise seg å være til skade for deg på en indirekte måte. Det virker som du må velge enten forretninger
eller fornøyelse - arbeid eller kjærlighet. Disse to områdene ser ikke ut til å gå særlig bra sammen i ditt
tilfelle.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 6:

Mars i Vekten

Mars i 1. hus

Mars konjunkt Jupiter

Jupiter sekstil Saturn

Saturn trigon Uranus

Merkur kvadratur MC

Venus kvinkuns MC
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Kapittel 7: Vekst og ekspansjon: Områder hvor du trives

     Din styrke ligger i din evne til å samarbeide, å være diplomatisk og å vite akkurat hva slags atferd som
kreves uansett hvilken sosial situasjon du befinner deg i. Du har også en sterk rettferdighetssans, og en vilje
til å lytte til motpartens synspunkter og oppfatninger, og evnen til å være upartisk og moderat heller enn
ekstrem og ensidig.

     Du har et optimistisk syn på livet og på andre virker du som en jovial, tillitsvekkende og ekspansiv person.
Du gjør det du kan for å oppmuntre og hjelpe andre mennesker, og din sjenerøsitet og mangel på smålighet
gjør deg meget populær.

     På grunn av at du betrakter deg som en heldig person, kan du oppleve det som om du kan lykkes med hva
som helst uten negative konsekvenser. Du kan ha en tendens til å gå ut over dine grenser, og har til tider liten
sans for moderasjon (eller forsiktighet).

     Du er alltid åpen for det nye, og villig til å kaste deg ut i eksperimenter med en åpen innstilling. Du er også
meget entusiastisk når det gjelder å lære ting, vokse og ekspandere. Som et resultat av denne positive
innstillingen, melder deg seg ofte muligheter og uventet suksess i ditt liv. Du liker forandringer, oppdagelser,
og du liker å dele din spenning med andre. En glad og positiv forventning, og en overraskende sans for humor
som av og til kan sjokkere, er to av dine sterkeste sider.

    Din forestillingsevne og fantasi blir sterkt stimulert og du har store håp for framtiden. Du kan ha talenter
som poet eller skuespiller. Du vil også ha en intellektuell interesse for de metafysiske og åndelige områder.

    Du er meget romantisk og vil sannsynligvis oppleve mye lykke i kjærlighetslivet. Dine kreative talenter er
også meget sterke, og du liker å skape vakre omgivelser. Noe du også kan høste betraktelig anerkjennelse
for.

    Du har lett for å tilpasse deg enhver situasjon, men du  kan også være litt rastløs i din søken etter suksess.
Du kan ha det litt for travelt til å gi deg tid til et skikkelig måltid, noe som kan være skadelig for din
fordøyelse. Av og til vil du oppleve at en plutselig oppløsning av spenning kan gi deg en enorm lettelse.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 7:

Jupiter i Vekten

Jupiter i 1. hus

Jupiter sekstil Uranus

Jupiter konjunkt Merkur/Neptun

Jupiter konjunkt Venus/Pluto

Jupiter konjunkt Saturn/Uranus
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Kapittel 8: Områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg

     Du kan ha en kritisk, kynisk holdning til mange religioner og filosofiske retninger. Uten å være klar over
det, kan du hindre deg i å verdsette nye synspunkter og holdninger. Du er mer rigid og dogmatisk enn du er
klar over. Din tilnærming har også en tendens til å være for intellektuell eller moralistisk. Du tar dine egne
politiske oppfatninger og åndelige filosofi meget seriøst, og det gnager og bekymrer deg hvis du ikke er 100%
sikker på en ideologi eller teori.

     Du er et ganske alvorlig menneske, og kan ha vanskelig for å ta del i overfladiske samtaler, eller utveksle
følelsesmessige, personlige meninger.

     Du forsøker å være strengt nøyaktig og er kritisk innstilt til mennesker som overdriver eller snakker om
emner de i virkeligheten vet lite om. Du holder dine tanker og meninger for deg selv inntil du har tenkt det
hele grundig igjennom. Av og til kan din stillhet være litt ubehagelig for andre.

     Dine konsentrasjonsevner er meget gode, men din kunnskapsbredde er kanskje ikke like stor.

    Nå skal vi belyse atferdsmønstre som du instinktivt tyr til når du er under stress. Hovedsakelig en ubevisst
prosess, og en prosess som du er tilbøyelig til å overdrive - fordi den er så vanlig og lett å ty til. Retningen du
må følge for å oppnå balanse, større bevissthet og helhet, er også beskrevet.

    Du er i stand til å motstå ytre påvirkning, og å holde deg konstant og stødig på ditt spor, men under stress
kan du blir direkte gjenstridig og urokkelig, og motsetter deg enhver forandring, uansett hvor nødvendig og
ønskelig denne forandringen måtte være. Hvis du hårdnakket forsøker å holde fast ved status quo og alt det du
har, er det stor fare for at du ikke legger merke til de subtile signaler du mottar om at du må gjøre noe
annerledes. Av den grunn oppstår det ofte kriser.

    Du trenger å lære om grensene for din mulighet til å kontrollere livet, og å akseptere og ønske forandringer
velkommen, og akseptere tap av det vante, for å kunne tillate nytt liv og ny vekst å finne sted. Det å kunne
slippe taket, er en viktig livslekse for ditt vedkommende. Du trenger også å utvikle en balansert holdning til
appetitt og begjær, da du har en tendens til å skjemme deg bort, eller ty til selvfornektelse.

    Området hvor du mest sannsynlig vil kjempe med disse aspektene er i din omgang med penger, materiell
sikkerhet, konkrete verdier og eiendommer. Egenskapene som er beskrevet ovenfor, må integreres på en
konkret måte. For eksempel i måten du tjener penger på, i din verdiskapning, og i måten du bygger opp en
trygg materiell base, og hva du gjør med ressursene du har. Forsøk å unngå å bli overinvolvert, og vikle deg
inn i andre menneskers pengesaker, forretninger og personlige forhold.

    Du kan ha anlegg for sladder, eller en tendens å spre rykter om andre. Eller du selv kan til tider bli et offer
for andres rykter. Din oppfatning av partnerskap og familie har en tendens til å være litt urealistisk. Du har
også en tendens til å vise en fin fasade utad, og late som du har et harmonisk liv, uansett hvordan du har
det.

    Du tilbyr hjelp og beskyttelse til menneskene rundt deg, og du stimulerer moralske verdier. Du kjemper for
sosial rettferdighet og gjør mye uselvisk arbeid i samfunnets tjeneste. Du benytter deg ikke av personlige
fordeler, og lever i harmoni med alle.
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Astrologiske tendenser analysert i kapittel 8:

Saturn i Skytten

Saturn i 3. hus

N. Node i Skorpionen

N. Node i 2. hus

N. Node konjunkt Venus/Neptun

N. Node konjunkt Jupiter/Saturn

Kapittel 9: Originalitet og fantasi

Områder hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget

     Du har mange uvanlige, kanskje også eksentriske venner, og vil sannsynligvis slutte deg til grupper,
foreninger, organisasjoner eller klubber som dyrker progressive eller ukonvensjonelle ideer,
samfunnsforandringer, eller oppfinnsomhet i en eller annen form. Du er dynamisk og kreativ i forretninger og
innen organisasjoner.

     Det kan oppstå mye forvirring med hensyn til penger, økonomi, og eiendomsforhold. Kanskje disse
tingene egentlig betyr veldig lite for deg. Eller kanskje du rett og slett ikke vet hvordan du skal takle dem på
en realistisk, effektiv måte.

     Du tjener gjerne til livets opphold gjennom kunstneriske, musikalske, eller meget fantasirike aktiviteter.

     Du kan ha en dyp aversjon mot grupper, klubber eller organisasjoner av alle slag. Hvis du likevel blir
involvert i slike grupper, vil det sannsynligvis være på grunn av behov for intens personlig vekst,
forandringer, eller healing. Eller det vil være knyttet til sosiale forandringer og behovet for å forandre
samfunnet på en eller annen måte.

    Det virker som du har en del frykt og tvil i deg, og en generell mistillit som hemmer deg følelsesmessig. Du
lengter etter fremmede steder og alt som er utenfor rekkevidde. Usikkerhet og manglende tro på deg selv, kan
forårsake hyppige depresjonstilstander.

    Du søker etter evig lykke, og dine fantasibilder har en tendens til å være ganske skjønnmalte. Du har lett
for å overse livets realiteter, og kan også bli forelsket i et menneske fordi vedkommende virker så perfekt. For
deretter å få problemer med å akseptere vedkommendes feil og svakheter, og ende opp som et skuffet
menneske.

    Det virker som du har mye mindre bevegelsesfrihet enn de fleste mennesker på grunn av press og et behov
for å få ting unnagjort. Du er ikke særlig flink til å ivareta dine egne interesser, og du kan tiltrekke deg
mennesker som utnytter deg.

    Du har en tendens til å overbelaste din tankevirksomhet, og kan ha et konstant behov for dyp intellektuell
utforskning av ideer og tanker som du tror på. Du er meget standhaftig i alt du gjør, og du har gode evner i
matematikk. Se imidlertid opp for en tendens til å ville gjøre for mye samtidig. Du trenger å lære å koble
av.

    Du har utholdenhet og styrke til å oppnå suksess uansett hvilke vansker du står overfor. Din
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konkurranseevne kan få deg til å automatisk bli ganske dominerende i de fleste relasjoner, og du vil gjerne ha
kontroll over alt.

    Du har en stor organisasjonsevne, og evne til å velge de rette mennesker til rett jobb, og du kan oppnå mye
med å jobbe sammen med andre. Med  ditt sterke behov for å lykkes, kan du være tilbøyelig til å bruke makt,
hvis du tror at dette er nødvendig.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 9:

Uranus i 11. hus

Neptun i 2. hus

Pluto i 11. hus

Neptun konjunkt Merkur/Saturn

Neptun konjunkt Venus/Jupiter

Neptun konjunkt Saturn/Asc.

Pluto konjunkt Merkur/Uranus

Pluto konjunkt Uranus/Asc.

Pluto konjunkt N. Node/MC

Kapittel 10: Generasjonspåvirkning: Din aldersgruppe

    I dette kapittelet vil vi diskutere karakteristiske trekk ved din generasjon. Det er selvsagt ikke sikkert at du
deler alle disse egenskapene med din generasjon, men du kan være sterkt påvirket av den tonen som hersker i
denne generasjonen.

    Det første emnet er "Den ubevisste og emosjonelle drivkraften i din aldersgruppe". I denne seksjonen vil vi
beskrive en dypt følt trang, nesten tvangspreget, som karakteriserer din aldersgruppe. Denne driften kommer
til overflaten med stor styrke og kraft, og etterlater seg derfor mange forandringer og omveltninger i sitt
kjølvann. Det andre avsnittet handler om "Idealene og illusjonene i din aldersgruppe", og beskriver
drømmene, fantasiene og de åndelige mål for din aldersgruppe. Det tredje og siste emne er "Hva er nytt og
forskjellig i din aldersgruppe", som beskriver områder hvor du og din generasjon er oppfinnsomme, uvanlige,
og områder hvor det også kan være mye ustabilitet og upålitelighet.

    Karakteristikken nedenfor påvirker en menneskegruppe som er født innenfor en bestemt tidsperiode som
strekker seg over flere år. Det er en eller flere forskjellige astrologiske faktorer beskrevet i hver av de tre
seksjonene nedenfor.

De ubevisste og følelsesmessige strømninger i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe født innen en 30-års periode, som blir drevet fram av behovet for å finne en etisk
standard, og en klar forståelse for hva som er galt og hva som er riktig. Det er et ubevisst behov for å utslette
all verdens ondskap og skape en perfekt og ryddig verden. Dere har en avskyfølelse for alt som er stygt,
skittent eller grotesk. Merkelig nok kan det også forekomme at dere blir fascinert av disse samme tingene som
er så usmakelige, og ofte kan dere ha en følelse av håpløshet og desperasjon når det gjelder verdenstilstanden.

    Disse indre, emosjonelle og konfliktfylte egenskapene, er reflektert i holdninger og livsstil hos din
aldersgruppe. De fleste mennesker i din aldersgruppe er konservative og etiske, og en liten minoritet går til
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den motsatte ytterlighet, og setter pris på å være spesielle og uvanlige i sin opptreden, sjuskete, eller kanskje
til og med groteske i sine manerer og utseende. Det virker som det ikke finnes noen mellomting for din
generasjon. Vanligvis oppstår den opprørske type atferd i ungdommen, og begynner deretter å avta.
Aldersgruppen har en tendens til å bli meget konservativ senere i livet.

    Denne aldersgruppen er ikke særlig god til å inngå kompromisser, og har gjerne sterke oppfatninger om
hva som er rett og galt. Dere har en sterk følelse av at dere må utrydde det onde i verden. Rettnok er det å
fostre gode gjerninger prisverdig, men en kategorisk og ensidig respons overfor sammensatte emner er ikke
særlig nyttig. Aldersgruppen din vil gjennomgå store forandringer i holdninger til det Gode og det Vonde, og
kan svinge til det helt ekstreme. Aldersgruppen kan også bidra med veldig mye innen felt som medisin og
omsorg, økologi og utdanning.

Idealer og illusjoner i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe mennesker født innen en 14-års tidsperiode som har en intens psykisk sensitivitet og
forestillingsevne. Aldersgruppen din er tiltrukket av det fremmende, underlige og uvanlige. Sansen for det
makabre og bisarre er stor, og dette reflekteres gjennom musikken, kunsten og motene i din aldersgruppe.
Romaner og filmer med mystikk og åndeløs spenning er også populære i denne aldersgruppen. Depresjoner,
stoffmisbruk og suicid skårer også ganske høyt i din aldersgruppe. Dere har en dyp sans for mystikk, og
østlige religioner og meditasjon er meget tiltrekkende for denne aldersgruppen.

     Hele den generasjonen du tilhører har enorme muligheter for åndelig gjenfødsel og oppvåkning. Dette er
ikke noe som vil bli tredd nedover hodene på dere, eller noe som vil skje som følge av uunngåelige hendelser,
men noe som kommer fra en indre lengsel og en naturlig trang til å søke i dybden.

Hva er nytt og annerledes i din aldersgruppe

    Du tilhører en gruppe mennesker født innen en 7-årsperiode som er uvanlig egenrådige, stolte og
egoistiske. Dere er en gruppe som kjemper mot autoriteter og insisterer på å gjøre ting på deres egen måte.
Foreldre og skolelærere opplevde det som ekstremt vanskelig å disiplinere denne aldersgruppen. Regjeringer
som undertrykker individuell uttrykksmåte og frihet, møter en hel del motstand fra din aldersgruppe, og dere
gjør opprør mot enhver form for tyranni eller undertrykkende lover og regler.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 10:

Pluto i Jomfru

Neptun i Skorpionen

Neptun sekstil Pluto

Uranus i Løve
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