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     Fra et esoterisk synspunkt er ditt horoskop et portrett av din sjels intensjoner i dette livet. Leksene du må
lære, egenskaper som må utvikles, problemer som må løses, service som må ytes. Fra et slikt perspektiv blir
valgene en tar i det daglige liv, få konsekvenser som også kan strekke seg utover dette livet.

     Denne tolkningen er skrevet for å hjelpe deg å klargjøre dine lekser og dine mål, belyse det du kjemper
med, og oppmuntre deg til å bevege deg i samsvar med dine sanne mål.

     Lykke til på ferden...

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

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 :  5 grd 00 Min Trigon       :  4 grd 00 Min
Opposisjon  :  5 grd 00 Min Sekstil     :  3 grd 00 Min
Kvadratur   :  4 grd 00 Min Kvinkuns    :  3 grd 00 Min
Konjunkt Asc :  3 Deg 00 Min over,  5 Deg 00 Min under
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Kapittel 1: Månen

     Månens plassering i ditt fødselshoroskop er meget viktig sett fra et karmisk perspektiv, da den viser
akkumulerte karmiske tendenser, både positive og negative, som du bærer med deg fra dine tidligere
inkarnasjoner på jorden.

     Selv om Solen avdekker dine mål, dine intensjoner, og lekser du må lære i denne livssyklusen, så
representerer MÅNEN det du allerede har gjort og utviklet. Med andre ord det som er instinktivt og naturlig
for deg, og som du har en tendens til å gjøre om igjen og om igjen. Din barndom blir også reflektert gjennom
Månens plassering, da det er gjennom barndomsforholdene ethver uløst tema fra tidligere liv blir restimulert.
Din ubevisste predisposisjon er indikert ved måneposisjonen. Det er det psykiske avtrykk fra fortiden.
Måneknutene (Månens noder) beskriver atferdsmønstre fra fortiden, i tillegg til at de gir en beskrivelse av en
vei i livet som er skapt av foreldede eller overdrevne atferdsmønstre og vaner.

Måne i Steinbukken:

     Du reagerer instinktivt på utfordringer eller stress ved å undertrykke enhver følelse som kan virke
forstyrrende på det du jobber med for øyeblikket, og du tar kontroll over situasjonen på en usentimental,
forretningsmessig måte. Du kan bli superansvarsfull eller bli fullstendig oppslukt av jobben - eller gjøre andre
ting for å holde en følelse av hjelpeløshet eller andre uakseptable følelser på avstand. "Ikke la deg plage -
organiser!" er ditt motto.

     I din barndom, og tidligere liv har du lært å ikke forvente at andre skal ta vare på deg. Du har lært å stole
på deg selv følelsesmessig, og å undertrykke eller neglisjere egne behov for omsorg og komfort for å kunne
overleve. Som et resultat av dette har du utviklet en seighet, en manglende tillit, og en underliggende kynisme
som kan virke hemmende på din evne til å etablere følelsesmessig kontakt og intimitet med andre mennesker.
Du ønsker bevis på andres kjærlighet eller gode vilje. Et eller annet konkret som beviser deres lojalitet og
hengivenhet, og du kan "teste ut" dine venner eller din kjæreste over en lang periode før du gir opp ditt
forsvar og tillater deg ekte nærhet til vedkommende. Eller du kan bry deg veldig mye om dem, men på grunn
av at din emosjonelle selvkontroll er så dypt inngrodd, kan det være umulig for deg å kommunisere og
uttrykke følelsene åpent, direkte, og med varme. Du kan for eksempel gi gaver, og kanskje også penger,
istedenfor å vise din kjærlighet (gjennom samvær med vedkommende, berøring, lytting, deling av følelser).
Du frykter avhengighet, og kan være intolerant overfor andres manglende selvdisiplin, følelsesmessige
nytelsessyke, eller nød, og overfor barnslig atferd hos alle, selv små barn. Du fikk ikke lov til å gi uttrykk for
slike følelser, enten på grunn av din livssituasjon, eller på grunn av en heller kritisk, streng, autoritær
oppfostring. Uansett hva som måtte være årsaken, absorberte du budskapet om at "livet er en kamp", "ingen
er interessert i å ivareta meg", og kanskje også "jeg fortjener ikke at mine behov blir tilfredsstilt". Det er stor
sannsynlighet for at den anerkjennelse og kjærlighet du fikk ikke var ubetinget, men var avhengig av korrekt
oppførsel, prestasjoner, ansvarsbevissthet, og av at du ikke var til byrde for noen. Det kan være vanskelig for
deg å huske en tid i livet ditt da du skulle ha fått lov til å være et sorgløst og uskyldig barn, ikke bare en liten
voksen.

     På grunn av disse underbevisste avtrykkene, og selvoppfatningen, kan du oppleve en slags kronisk, lett
depresjon, og utvikle en viss pessimisme og negativitet. Du kan ha en tvangspreget forestilling om at du må
prestere noe i materialistiske termer for at du skal kunne ha det bra. Eller du kan føle deg tilfreds i en rolle
som beskytter og forsørger, der du skaper stabilitet og trygghet for andre, mens du (enda en gang) neglisjerer
dine egne behov for å kunne gjøre dette.
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     Sosialt sett kan du stå ut med lange perioder med heller magre og vanskelige forhold, takket være dine
tidligere opplevelser av mangler og vanskeligheter. Dette kan være til din fordel, for eksempel hvis du satser
på et eller annet akademisk eller yrkesmessig mål, eller ethvert prosjekt som krever en fornekting av
umiddelbar tilfredsstillelse til fordel for et mer langsiktig mål. Også i ditt følelsesmessige liv, og i privatlivet
er du villig til å stå ut med vanskelige tider. Til tider kan du imidlertid holde fast ved noen eller noe fordi du
er vant til å eksistere med et minimum av omsorg (både emosjonelt og på andre måter), og du kan ikke se for
deg eller godta muligheten til noe bedre. Trygghet er ekstremt viktig for deg, og du er villig til å ofre eller
forsake mye for å opprettholde denne. En sterk frykt for fattigdom og følelsesmessig eller materiell nød ligger
bak dette, selv om du aldri har opplevd noe slikt i ditt nåværende liv. Minner om slik nød fra tidligere liv vil
etter alt å dømme fortsette å påvirke deg, med mindre du bevisst forandrer eller reprogrammerer din
innstilling (flotter deg litt, og utfordrer de gamle mønstrene). På samme måte er også en overdreven
opptatthet av ditt ry og offentlige stilling, passende formuleringer, strikse samfunnsnormer og regler, å vinne
anerkjennelse hos de riktige menneskene, ritualisert etikette, og så videre, dypt rotfestet i deg. Du har lært deg
å bøye deg for autoriteter, og oppnå en viss grad av sikkerhet og trygghet til gjengjeld. Sannsynligvis
forventer du at andre skal gjøre det samme. Du kan være følelsesmessig tørr, virke fjern og uberørt, og når du
blir presset til det ekstreme, har du en svært kontrollert selvdisiplin.

     Det ville være en stor fordel for deg om du kunne lære å slappe av, og ikke bære hele verdens byrder på
dine skuldre, og innse at livet ikke bare er kamp, plikter og arbeid.

Måne kvadratur Jupiter:

     Tidligere liv med luksus, behag, og det som betraktes som det gode liv, har skapt visse tendenser hos deg
som du bærer med deg over i denne livssyklusen. En viss optimisme, en ta for gitt innstilling om at du vil få
alt du trenger, og en sjenerøs legning som gjør at du har lett for å dele dine goder med andre. Når du handler
ut fra disse instinktene, er du svært åpen og gavmild, og kanskje også litt ukritisk og ekstravagant. Med en
slik godhjertet, broderlig innstilling kan du støtte mennesker eller saker uten å først undersøke dem skikkelig.
Fra tidligere liv har du hatt en stor, varm familie rundt deg, mange venner, og en stor omgangskrets. Du var
populær og innflytelsesrik i sosiale sammenhenger. Et engasjement i politikk, lov og/eller religion (i den grad
kirken var med på å diktere og organisere menneskers liv) er indikert, og dette har du med deg over til dette
livet som et ønske om samme popularitet og begunstigelse som du engang fikk. Ønsket om å gjøre noe godt,
og bidra til at den vanlige mann får det bedre er et positivt uttrykk for dette, og du har også instinktiv
kunnskap om hvordan du skal kunne appellere til massene. Men vær forsiktig med å ta snarveier, handlinger
basert på grådighet, eller forsøke å få noe uten særlig anstrengelse. Å forsøke å "kjøpe" seg venner, eller
oppnå en overfladisk popularitet for å stive opp din egen verdifølelse er negative muligheter. En tendens til å
overdrive ved å leve et liv i overflod, delta i masse selskaper, overdrevent inntak av mat, drikke, eller å flotte
seg med bare det beste, bør holdes i sjakk. Hvis du opplever problemer med vekten, vannlatingsproblemer,
problemer med galleblære eller lever, kan dette være et karmisk resultat av sløsing og overforbruk, frø som
ble sådd i tidligere liv. Moderasjon og nøkternhet trengs, spesielt i forhold til fett og alkohol.

Måne kvinkuns Uranus:

     I dine tidligere liv har det vært mye rystelser og plutselige forandringer, muligens etterfulgt av politiske
eller samfunnsmessige forandringer. Du ble tvunget til å velge mellom ditt hjem og alt det familiære, versus
frihet eller dine idealer. Du utviklet deg til å bli svært fleksibel, lærte å leve fra det ene øyeblikk til det andre,
og du opplevde i svært liten grad en solid, varig hjemmebase. Du levde et litt uortodoks og uforutsigbart liv
som ga deg mye frihet og ville eventyr, selv om det også medførte en viss usikkerhet på mange måter.
(Mønsteret med hyppige forandringer, bevegelse, og rystelser i hjemmet kan muligens ha gjentatt seg også i

3



dine tidlige år i dette livet).

     Det du bærer med deg fra tidligere liv til din nåværende situasjon, er en merkelig, følelsesmessig
nervøsitet, og en anspent, rastløs følelsesmessig tilstand, som til tider kan medføre en sterk belastning på
nervesystemet, og eventuelt utbrenthet. Sammen med dette vil du også ha et behov for stimuli, og en sans for
det nye, bisarre, og kanskje også perverse. Du føler at du var ikke ment for et "normalt", konvensjonelt, rolig
liv, selv om du av og til kan lengte etter det behag en slik livsstil synes å gi. Et behov for total følelsesmessig
frihet og frigjøring fra tidligere forhold og hemninger kan tvinge deg til å foreta et nesten totalt brudd med
familie og slektninger, og kanskje også ta et nytt navn, ny religion, eller livsstil enn den du er vant med. Alt
dette kan være fordelaktig for deg - inntil et punkt. Men pass på så du ikke blir for ekstrem og forsøker å
kvitte deg med alt fra fortiden, og "kaste babyen ut med badevannet". Det vil bare bidra til å avskjære deg fra
viktige sider hos deg selv.

      Dette behovet for følelsesmessig frihet og spenning kan også virke forstyrrende inn på etableringen av
dype, varige relasjoner. Du frykter å bli fanget i monotoni og kjedsomhet hvis du går inn i et permanent
forhold. Ethvert langtidsforhold du etablerer må ha mye personlig rom, og rom for forandringer og
spontanitet i seg.

     Når du er i ubalanse kan du lett miste bakkekontakten, og kan være utsatt for følelsesmessige svingninger.
Positivt sett kan du bli svært inspirert av musikk, kunst, eller kreative områder. Når du føler deg i balanse har
du en fin rytmesans, og din spontane intuitive innsikt og impulser vil som regel treffe blink.

Nordlige node i Skorpionen:

     I tidligere inkarnasjoner har du utviklet en vane med å holde hardnakket fast på det som var ditt.
Oppbygging av trygghet og sikkerhet rundt deg var meget viktig. Du beveger deg nå mot en mer lidenskapelig
og følelsesmessig intens livsopplevelse, da du gir slipp på dine tvangspregede bestrebelser etter å
opprettholde status quo.

Nordlige node i 2. hus:

     Du kan oppleve at legninger fra tidligere liv blir aktivert når temaer som har med deling, felles verdier,
eller arv kommer inn i bildet, eller hvis du slår dine ressurser sammen med et annet menneske i et felles
prosjekt. Du lykkes best i dine økonomiske affærer når du anvender din nye innstilling (vekstretning).

Kapittel 2: Solen

     Solen i ditt fødselshoroskop representerer den primære kreative drivkraften i dette livet, egenskapene som
du vil utvikle (eller som utvikles videre) og uttrykke, og ditt nåværende livsfokus. Dette kan være i harmoni
med dine instinkter og dine emosjonelle vaner, eller gå i helt andre retninger. Solen representerer din bevisste
identitet i dette livet.

Sol i Vekten:

     I dette livet vil ditt veiledende prinsipp, eller din underliggende motivasjon være den gylne middelvei, den
ideelle balansetilstand, og symmetri. Den moderate kurs som unngår det ekstreme, den gylne middelvei.

     Et essensielt aspekt ved din vei gjennom livet innebærer å bringe sammen, og skape harmoni mellom
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motsatte energier, å finne en balanse og et møtepunkt mellom disse, og skape broer slik at interrelasjoner er
mulige.

     Begrepet relasjoner er nøkkelordet, enten dette dreier seg om forholdet mellom fargene i et maleri, mellom
gjenstander på kaminhyllen, mellom nasjoner, eller mellom to mennesker. Du har en høyt utviklet sans for stil
og harmoniske arrangementer, en sans for det korrekte, passende, og for vakre relasjoner. Estetikk er svært
viktig for deg i dine omgivelser, hos mennesker, i måten ting blir gjort på. Du er flink (i både positiv og
negativ forstand) i din måte å møte livet på.

     I personlige relasjoner gjør du det godt innen kompromissets og diplomatiets kunst. Din subtile kontakt,
og din fine lydhørhet for hva som trengs for å opprettholde harmonien (eller i det minste en vedvarende
interaksjonsflyt) mellom de to partene, er til stor nytte for deg i denne sammenheng. På ditt beste er du
omtenksom og hensynsfull, taktfull, behagelig, og plettfri i dine manerer. Du ser saker fra et "vi/oss"
perspektiv og ikke bare en "jeg/meg" synsvinkel. Ditt ønske om å skape samhold, eller opprettholde hyggelige
relasjoner, kan gjøre at du unnlater å si den nakne sannhet hvis du har en mistanke om at den ikke er særlig
populær. Du kan avsky konflikter, og på ditt verste kan du gå på akkord med sannheten eller din egen
integritet for å unngå konflikter. Du kan være listig, flink i renkespill, eller kanskje også falsk. Du kan være
sjarmerende på en manipulerende måte. Kanskje du ikke direkte lyver, men du kan pynte på sannheten for å
gjøre den mer akseptabel, mer behagelig. Å spille solo er ikke din vei i livet, og på grunn av ditt behov for
andre (eller i det minste en viktig person), kan du mangle selvtillit.

     Du er meget bevisst polariteter, livets yin/yang, og "det andre" (medaljens bakside, den andre personen, de
andre mulighetene, det motsatte synspunkt), og har både evnen og et ønske om å forene disse, skape en
syntese som inkluderer begge oppfatninger i ditt eget sentrum. Ditt behov for enighet og andres anerkjennelse
kan gjøre deg ubesluttsom, usikker på deg selv, og ikke særlig interessert å lage bølger. Men selv om du
ønsker å tilpasse deg og inngå en god del kompromisser, har du en sterk indre sans for rettferdighet og
balanse. Gjensidighet og likeverdighet i relasjoner er så viktig for deg at du vil vanligvis reagere når din
oppfatning av rettferdighet blir krenket.

     Fordi du innerst inne er en idealist, er det av og til vanskelig for deg å akseptere at livet ikke alltid er
rettferdig, og at det har sine skitne sider, en viss stygghet. Og det faktum at du også har følelser og impulser
som ikke er så vakre eller hyggelige, er også noe som kan være vanskelig for deg å godta. Du holder gjerne
fast ved en oppfatning om hvordan både du selv og andre burde oppføre seg ideelt sett, selv om ikke dette
samsvarer med virkeligheten. Følelsesmessig ærlighet er ikke din sterke side, mens det å søke den ideelle
kjærlighet, den ideelle harmoni og skjønnhet, og forsøke å leve etter dette, er derimot din styrke. Å bringe
mennesker sammen, å opptre som moderator, eller jobbe med relasjoner, stimulerer din styrke. Med din sans
for rettferdighet, og evne til å se begge sider ved en sak, kan du føle deg tiltrukket av lov og rett. (Ethvert
område som har med kunst eller estetikk å gjøre, tiltrekker deg også). Bak ethvert av disse valgene ligger
spørsmålet om balanse og sammensmelting, eller et møte mellom motsatte krefter - og dette er din oppgave i
dette livet.

     Du har en tendens å definere deg selv på den andres betingelser, og kan mangle en sterk selvfølelse når du
ikke har et forhold til betydningsfulle personer.
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Sol konjunkt Mars i Vekten:

     Du elsker livet, har en intensitet og en driv for å kjøre løpet ut, et behov for å oppleve alt fullt ut, som kan
kalles ekstrem, eller en besettelse. Trangen til å avdekke alt som er skjult under overflaten, motiverer deg
livet igjennom. Du er i større grad enn folk flest klar over medaljens bakside, den mørkere side, og du er
fascinert av denne. Livet handler om å få sannheten ut av skyggene, og du vil konfrontere de mørkere,
vemmelige, og onde sider ved menneskene (og deg selv) gjennom din reise gjennom livet.

     Du har en nesten uhyggelig og dyp innsikt i andre menneskers psyke og indre motiver, som du kan bruke
på godt og vondt. Det gir deg en subtil makt over mennesker, som kan brukes til å dominere over dem, eller
kontrollere dem. Eller du kan bli involvert i sterke, kontrollerende, manipulerende mennesker (som du har en
intens karmisk tilknytning til), som vil lære deg (eller tvinge deg) til å bruke din egen makt for å overleve.
Mange leksjoner som har med bruk av personlig vilje og makt å gjøre er på din sjels agenda. Pass på så du
ikke blir forgapt i din egen viktighet. Behovet for personlig ære og en tendens til å heve deg over andre kan
medføre stor fiasko. Å fokusere oppmerksomheten på store reformer eller forvandling av samfunnet, er en
positiv uttrykksmåte for denne indre drivkraften. Du kan imidlertid lett bli for fanatisk og overdrevent
nidkjær, og din glød kan skremme andre mennesker, eller skape en indre ubalanse. Uansett, så vil din rolle i
dette livet være å tvinge andre til å se og anerkjenne det de ikke ønsker å se. Du er utforskeren, den som i all
hemmelighet sonderer mysterier, spesielt hemmelighetene og de dypere aspekter i ditt soltegn (beskrevet
ovenfor).

Sol i Vekten konjunkt Jupiter:

     I dette livet har du mulighet til å gjøre mye godt. Du har en ekte åndelig optimisme, tro på deg selv og
framtiden, og en trang til å gjøre ting i stor skala. Du er mer opptatt av "hva som kan bli" (de større
mulighetene og potensialet) enn det som er, og gjennom din tro vil du kunne bidra til at disse mulighetene blir
til virkelighet. Du tror på mirakler, og dermed hjelper du også med å skape slike. Du bør imidlertid se opp for
en tendens til å overdrive, å love eller forvente for mye, miste bakkekontakten og bli oppblåst av din egen
viktighet og betydning.

Kapittel 3: Det stigende tegn (Ascendanten)

     Punktet som befant seg på den østlige horisont i det øyeblikk du ble født blir kalt ASCENDANTEN, eller
det stigende tegn. Mens Solen beskriver din bevisste retning og ditt nåværende livsfokus, og Månen dine
ubevisste legninger og fortiden, indikerer Ascendanten en væremåte som overskrider og omfatter både
fortiden, nåtiden, og framtiden. Den beskriver måten du takler og smelter sammen med den ytre verden på, og
måten du omsetter de energier beskrevet av Solen, Månen, og resten av ditt fødselshoroskop i ditt nåværende
liv på. Fra et esoterisk synspunkt blir alt filtrert gjennom Ascendanten. Den viser din sjels funksjon og er
således en viktig del av din skjebne.

Jomfruen stigende:

    Alt du foretar deg, gjør du på en dyktig måte, med en fin sans for håndverk og presisjon, perfeksjonisme,
omtenksomhet og sans for detaljer. Du er meget observant og har en sterk sensitivitet for alt og alle i dine
omgivelser. Derfor har du også et våkent øye for alle småting som andre ikke legger merke til, subtilitetene,
de fine poengene. Du oppfyller din sjels funksjon gjennom service, ved å assistere og hjelpe andre, kanskje
på en heller ydmyk, forsiktig, og lite prangende måte, og ved å gjøre en jobb for jobbens skyld, mer enn for
personlig anerkjennelse eller ære. Ditte beskjedne ønske om å være nyttig, og være til hjelp, din villighet til å
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stadig lære mer for å forbedre deg, og din vilje til å forandre eller justere deg i samsvar med den bevissthet du
har i et gitt øyeblikk, gjør deg i stand til å oppfylle din funksjon i dette livet. Når du er i ubalanse, kritiserer
du, bekymrer deg, blir altfor opptatt av deg selv og/eller din helse og kropp, og har en tendens til å gjøre
problemene større enn de er.

Jomfruen stigende og Merkur i Jomfruen:

     Din styrende planet, Merkur, er også i Jomfruens tegn, noe som indikerer et fint sinn med en forkjærlighet
for klare, logiske analyser, kategorisering og klassifisering, og utvikling av spesialiserte evner, teknikker, og
ekspertise på et eller annet praktisk område. Men med mindre andre faktorer i ditt horoskop indikerer et viss
vidsyn og en viss forståelse, kan du ha en tendens til å ikke se skogen for bare trær, eller glemme treet og bare
være opptatt av den spesielle type bark. Du kan fortape deg i detaljer, data, fakta, og ikke være i stand til å se
den helhetlige retning eller mening.

Kapittel 4: Saturn, din akilleshæl

     Karmisk sett, indikerer plasseringen av Saturn i ditt fødselshoroskop området hvor dine energimessige
blokkeringer, svakheter, og din frykt ligger, og områdene i ditt liv hvor de meste konsentrerte anstrengelser
og selvdisiplin kreves for å mestre og overvinne disse. Saturn peker også på sider ved ditt liv som kan bli din
sterkeste side hvis du er villig til å konfronteres med din frykt og vanskeligheter på en oppriktig og ærlig
måte, og jobbe tålmodig med dette.

Saturn i Skytten

     Din kamp i livet dreier seg om en søken etter mening og tro. Det vil være umulig for deg å godta standard
formularer for frelse og opplysning, selv om du kan være fristet til å søke tilflukt i et heller rigid religiøst
system eller et dogmatisk trossystem. Du vil imidlertid bli desillusjonert av dette, og oppleve at du mister
troen, eller du kan oppleve en åndelig krise som i sin kjerne egentlig er et rop om å gå dypere og søke etter
sannheten på en mer fokusert og ærlig måte. "Hva betyr alt sammen?" er ikke bare et retorisk spørsmål for
deg. Med mindre du oppdager - ikke bare intellektuelt, men på en direkte intuitiv måte - svarene som gir deg
en klar forvissing, er det fare for fortvilelse, håpløshet, en følelse av skjebnens vanmakt, eller frykt for
framtiden. Åndelige autoriteter, grupper, lærere, og undervisning, kan spille en viktig rolle i ditt liv, men du
må passe på så du ikke blir pålagt for store restriksjoner av dette, og dermed begrenser både deg selv og din
opplevelse av livet. På den andre siden kan bruken av ritualer og regelmessige andakter eller meditative
øvelser være svært nyttig for deg, så lenge du ikke blir opphengt i formen. Det er ånden, essensen du egentlig
søker. Du kan nemlig ha en tendens til å være pedantisk, bundet av regler og normer, sneversynt, spesielt i din
filosofiske, religiøse eller åndelige tenkning.

Saturn i 3. hus:

     Du vil jobbe svært hardt for å utvikle deg innen områder som har med verbal uttrykksmåte og
kommunikasjon å gjøre, og denne innsatsen for å kommunisere, kan gå gjennom atskillige faser. Først kan du
oppleve en smertefull manglende evne til å uttrykke deg i sosiale situasjoner, og å delta i den type
overfladisk, vennskaplige småsnakk som skaper velvilje blant naboer og bekjente. Du kan være alvorlig og
hemmet, selv i forhold til dine søsken, og du kan være redd for å si noe feil, eller for å bli latterliggjort. Å bli
ydmyket når du snakker, kan være noe av det du er mest redd for, og selv det å snakke i telefonen kan være
ubehagelig med mindre det er en seriøs eller nødvendig samtale. For deg er det mye lettere å diskutere fakta
og konkret informasjon enn å avdekke personlige følelser og oppfatninger. Du har en tendens til å forme dine
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egne oppfatninger og ideer i ensomhet, og dermed gå glipp av mye ved å ikke få tilbakemelding fra andre. Du
kan også være svært kritisk til andres taler eller ideer. Ikke bare redigerer du deg selv. Også menneskene
rundt deg er gjenstand for din kritikk. Å alltid korrigere andres ord eller tenkemåte vil neppe være særlig
populært, og hvis du tillater denne negative tendensen å blomstre, kan du oppleve at du blir sosialt isolert.
Men gjennom din kamp for å være klar og nøyaktig, og lære ditt sinn å kjenne, kan du også bli uvanlig
veltalende, og dermed forvandle din akilleshæl til en betydelig styrke.

Kapittel 5: De vanskelige aspektene

     Følgende er en beskrivelse av dine VIKTIGE LIVSUTFORDRINGER, både når det gjelder energiene du
må lære å utvikle og uttrykke på en positiv måte, og utfordringer som er resultatet av kamper og uløst
karmaproblematikk du har brakt med deg inn i dette livet.

Venus halvkvadratur Mars:

     I dette livet vil den erotiske impulsen i menneskelig kjærlighet, begjær, og seksuelle relasjoner, være i
fokus for din oppmerksomhet. En av dine oppgaver vil være å uttrykke dine seksuelle energier og din sterke
personlige tiltrekningskraft på en kjærlig og respektfull måte, eller i det minste på en måte som ikke er
skadelig for andre. Dominans over andre gjennom din seksualitet, eller å bli dominert av andre på samme
måte, kan også være et tema i dette livet. Dissonans eller turbulens i nære relasjoner, spesielt i tilknytning til
seksualdrift eller seksuelle behov, må takles med forsiktighet. Nøkkelen her er å uttrykke din lidenskap på
måter som er i samsvar med dine egne verdier og din sans for skjønnhet.

     På et annet plan vil utfordringen være å balansere og integrere de maskuline og feminine energier hos deg
selv. Det kan være til hjelp å bære vannmelonturmelin i denne sammenheng.

Kapittel 6: De myke aspekter

     Følgende er en beskrivelse av dine ANLEGG og din STYRKE, som kan hjelpe deg å jobbe med viktige
livsutfordringer. Disse er evner og egenskaper i hjerte, sinn og sjel som er ganske naturlige for deg. Du vil
sannsynligvis ta dem for gitt. Fordi disse representerer minste motstands vei for deg, kan du stole for mye på
dem til tider. Derfor får du noen tips om hva du bør være forsiktig med. Likevel vil dette være områder hvor
goder strømmer inn i ditt liv og/eller hvor du har betydelige indre ressurser.

Sol sekstil Saturn:

     Din evne til å konsentrere deg om en oppgave over lang tid er en styrke som du kan ta for gitt. Sammen
med denne har du også skarpsindig, klok, og du har ambisjoner som gjør det mulig for deg å nå dine
langsiktige mål. Selv om du kanskje kan være idealistisk og drømmende til tider, har du et godt grep om
virkeligheten, og forstår hva som må til for å lykkes på den praktiske og materielle vei. Du ønsker å bli en
tungvekter, en person med substans, noen som blir tatt seriøst. Derfor er du også villig til å ta på deg arbeidet,
utsette behovtilfredsstillelse, og bygge noe solid og varig i livet. Denne evnen til selvdisiplin, og evnen til å
skape og opprettholde stabilitet i livet ditt, er en evne du kan falle tilbake på når du møter utfordringer i livet.
Menn, og spesielt eldre menn, vil fatte interesse for din framgang, og vise seg å være en betydelig støtte for
deg når det gjelder å nå dine mål i livet.
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Sol sekstil Uranus:

     Du er gjerne litt annerledes, ligger et hestehode foran den store masse, og du er ikke den som bøyer deg
for tradisjonene for tradisjonenes skyld, eller klamrer deg til gamle, utslitte vaner eller metoder. Din styrke er
din forkjærlighet for originalitet og oppfinnelser, din kreative ånd, og din evne til å forutane framtidige
utviklinger før de inntreffer. Du er en avantgardist, og omfavner det nye lenge før det blir populært eller
akseptert av samfunnet som helhet. Derfor kan du også bli betraktet som en outsider, eller en trussel for mer
forsiktige individer eller institusjoner, men dette vil neppe bekymre deg noe særlig. Så lenge du føler deg fri
til å handle etter ditt hjerte, vil du være ganske lykkelig uten noen støtte fra det konservative element. Ditt
mot, og din vilje til å være unik og å være deg selv under alle forhold, er en del av din begavelse i livet. Du
oppmuntrer også andre å være sanne mot seg selv, og ikke bare være en del av saueflokken. En annen styrke
hos deg når du møter utfordringer, er at du vet når du skal handle, når du skal gi slipp på det trygge, og gjøre
forandringer til det bedre, til tross for mye usikkerhet og mange ukjente faktorer.

Merkur sekstil Venus:

     Det foregår et harmonisk samarbeid mellom hjerte og sinn, følelser og intellekt. Intellektuelt sett føler du
deg tiltrukket av kunststudier, og forståelsens og relasjonens kunst. PR arbeid eller det å bringe mennesker
sammen vil på en eller annen måte være et område som du egner deg godt for.

     Du har også en fantastisk sans for form og design, for kunstnerisk arrangement, og hvordan  ting passer
sammen på en yndig og behagelig måte. Hva du enn gjør, blir det gjort med stil og estetisk appell. Men du
kan bruke altfor mye og energi på de overfladiske sider ved moter og personlig utsmykking, kosmetisk
utseende, overfladisk sosialt samvær, og underholdende, men betydningløse aktiviteter.

     Din måte å snakke eller skrive på, eller din sangstemme, er en av dine verdifulle egenskaper. Du kan velge
å bære enkelte av disse steinene for å forsterke denne evnen. Gyllen beryll, lapis lazuli, klar kvartskrystall
eller smaragd.

Jupiter sekstil Saturn:

     Du vil ha en velutviklet forståelse for hvordan de større systemer i verden virker, og hvordan lykkes
innenfor rammene og begrensningene i den mundane verden. Forretninger i stor skala, lov og rett,
økonomiske prinsipper kan alt sammen være din sterke side. Din evne til å danne deg langsiktige mål og
planer, og være konsekvent i gjennomføringen av slike planer, er en verdifull egenskap. Du har visjoner og
optimisme, som du kombinerer med pragmatisme.

     Velsignelser, hjelp, veiledning, og styrke, vil du få fra eldre mennesker, og du har gjerne en spesiell
veileder eller bestefarsfigur som er spesielt innflytelsesrik.

Jupiter sekstil Uranus:

     Gjennom din åpenhet, optimisme og entusiasme for eventyr eller nye ideer, og din villighet til å ta sjanser
og gjøre noe uvanlig, strømmer velsignelse inn i ditt liv. I din villighet til å følge din inspirasjon, til å merke
seg spennende sammentreff og synkroniserte hendelser, peiler du deg inn på en høyere orden, og tiltrekker
deg hell og lykke. Du har også en meget god sans for timing, og det andre betrakter som ditt hell, skyldes i det
minste delvis din evne til å vite når du skal si ja til en mulighet. Faktisk kan dine positive forventninger bidra
til å skape slike muligheter. Å dele glede, moro, latter og lek, er også en av dine måter å gi fødsel til det nye i
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ditt liv. Oppdagelser og fordeler gjennom reiser er også indikert.

Saturn trigon Uranus:

     I tidligere inkarnasjoner har du vært en stabiliserende faktor i midten av store revolusjonære forandringer.
Du var et bindeledd mellom det gamle og det nye. Ved å fortsette med denne funksjonen i dette livet kan du
støtte reformer i samfunnet og i dine umiddelbare omgivelser uten å "droppe ut" eller totalt klippe over
båndet til det etablerte og til tradisjoner som du er en del av. Selv om du er åpen for framskritt og
oppfinnelser, så er du også praktisk og pragmatisk, og denne kombinasjonen er din styrke.

Neptun sekstil Pluto:

     Kollektivt sett er dette en tid i historien som gjør det mulig for deg og din generasjon å gjøre framskritt på
det åndelige plan gjennom en forhøyet bevissthet om de usynlige og uhåndgripelige verdener. En gjenfødsel
av åndelighet gjennom direkte kontakt med høyere krefter skjer i denne generasjonen. Denne kontakten kan ta
mange ulike former, inkludert en uimotståelig interesse for livet etter døden. Du kan være, men er ikke
nødvendigvis involvert i dette personlig, da det dreier seg mer om gruppekarma enn personlig karma.
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