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     Tolkningen av ditt fødselshoroskop er basert på planetenes posisjoner i ditt fødselsøyeblikk. For de som

måtte ha interesse for astrologi er disse planetposisjonene gjengitt nedenfor, sammen med annen teknisk

informasjon:

Sol      xxx posisjon er  7 grd. 43 min. i Vekten     xxx

Måne     xxx posisjon er 12 grd. 38 min. i Steinbukkenxxx

Merkur   xxx posisjon er 21 grd. 26 min. i Jomfruen   xxx

Venus    xxx posisjon er 19 grd. 46 min. i Skorpionen xxx

Mars     xxx posisjon er  4 grd. 32 min. i Vekten     xxx

Jupiter  xxx posisjon er 11 grd. 10 min. i Vekten     xxx

Saturn   xxx posisjon er  9 grd. 38 min. i Skytten    xxx

Uranus   xxx posisjon er 10 grd. 41 min. i Løven      xxx

Neptun   xxx posisjon er  1 grd. 26 min. i Skorpionen xxx

Pluto    xxx posisjon er  1 grd. 21 min. i Jomfruen   xxx

Asc.     xxx posisjon er 24 grd. 47 min. i Jomfruen   xxx

MC       xxx posisjon er 22 grd. 18 min. i Tvillingenexxx

2. hus   xxx posisjon er 15 grd. 48 min. i Vekten     xxx

3. hus   xxx posisjon er 14 grd. 08 min. i Skorpionen xxx

5. hus   xxx posisjon er  2 grd. 05 min. i Vannmannen xxx

6. hus   xxx posisjon er  2 grd. 08 min. i Fiskene    xxx

Tropisk Zodiak   Standardtid observert.

Hussystem: PLACIDUS

GMT: 04:05:00     Tidssone: 1 timer Øst.

Lengde og breddegrad: 59 N 55         10 Ø 45   
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Psyke og Eros relasjonspotensialrapport

     Psyke og Eros Relasjonspotensialanalyse består av de to første seksjonene av hele Psyke og Eros

relasjonsanalyse. Denne forkortede versjonen av hele rapporten beskriver de emosjonelle behovene,

temperamentet, fikse ideer og emner som hver person tar med seg inn i forholdet. For en analyse av hvordan

dere går sammen, se de to siste seksjoner av hele Psyke og Eros relasjonsanalysen. Denne er også tilgjengelig

separat som Psyke og Eros kompatibilitetsanalyse.

Fiskene på 7. husspiss

     Du er en perfeksjonist. Ingen stiller høyere krav til deg enn det du selv gjør. Selv om du kan virke rolig og

tilbakeholden, er du ekstremt romantisk og seksuell. Dine høyeste idealer kretser rundt relasjoner. Når du er

skuffet, trekker du deg inn i deg selv.

     Menneskene du har kontakt med er en av to typer. Enten er de romantiske, sensitive og følelsesmessig

uttrykksfulle - eller de har av en eller annen grunn blitt såret i livet og vekker din medlidenhet. Dine

forbindelser er enten lykksalig intime, eller følelsesmessig isolerende.

     Du skulle ønske at du slapp å bekymre deg så mye om de verdslige og praktiske detaljene i livet, og du har

sann ærefrykt for drømmere og romantikere som klarer å komme seg igjennom livet uten slike bekymringer -

takket være mennesker som deg som ivaretar alle disse trettende detaljene for dem.

     Du føler deg tiltrukket av mennesker som virker sensitive og eteriske. Ideelt sett er de også emosjonelle og

følsomme. Av og til kan de imidlertid være snille, men følelsesmessig tilbaketrukne, og du blir nødt til å søke

alternative relasjoner. For deg har kjærligheten et element av offer i seg.

Neptun, styrer av 7. hus, er i  2.:

     Med hensyn til praktiske saker lar du sjelden virkeligheten forstyrre din livsstil. Helt sikker ikke med dine

sjenerøse vaner. Menneskene som du jobber sammen med ville beskrive deg som analytisk, detaljorientert og

hardtarbeidende. De ville også bemerke at du har en spesiell visjon, eller et unikt talent som du anvender på

alt du gjør. De som kjenner deg litt bedre vil bekrefte ditt skarpe analytiske sinnelag, men kan også avsløre at

du har lett for å bekymre deg, og at du er en drømmer som ikke har den klare oppfatning av din selvverdi som

andre ville anta.

     Du er både sympatisk og empatisk, og har en effektiv måte å takle andre mennesker på. Du sanser intuitivt

deres behov og motiver. Du føler deg tiltrukket av sensitive, vennlige mennesker, som ofte trenger din hjelp

enten økonomisk, følelsesmessig, eller begge deler. Det økonomiske båndet mellom deg og din partner er

vanligvis komplisert og uklart. Noe som først blir klart etter at forholdet eventuelt tar slutt. Du er så

idealistisk og romantisk at når du bryr deg om noen tar du på deg mye ansvar for å lindre lidelser og skape

mer glede og fred i sinnet. Den minst ønskelige konsekvensen av dette er en økonomisk og følelsesmessig

avhengighet som kan ødelegge forholdet. Balanse krever at dere tar vare på hverandre på forskjellige måter.

Da vil dype og rudimentære behov og lengsler hos dere begge bli oppfylt og kunne uttrykkes. Når ønsket om

å hjelpe går bare i en retning, vil det oppstå ergrelse og den seksuelle interessen forsvinner. Relasjoner trives

med kjærlighet, ikke med for mange forpliktelser.
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Merkur kvadratur MC med en orb mellom 1/2 og 1 grad

     Ingen har noensinne tvilt på det faktum at du er intelligent. Dine ideer har imidlertid en tendens til å skape

vansker i forhold til autoriteter eller mennesker i ledende stillinger. Noe som gir deg to alternativer: En

kontinuerlig kamp, eller tilbaketrekning til din egen uavhengige sfære.

Måne kvadratur Jupiter med en orb mellom 1 og 3 grader

     Du har en tendens til å dramatisere din følelsesmessige tilstand. Når tingene går ganske godt, er du i

ekstase, og når ting ikke er slik de burde være, lider du av den verste desperasjon som noensinne har plaget

menneskeheten. Andre kan oppleve deg som litt selvopptatt eller oppblåst til tider.

Venus halvkvadratur Mars med en orb mindre enn 1 grad 1 degree

     Du hadde ikke noen særlig lykkelig barndom, og selv om det ikke er noe du ønsker mer enn et nært

kjærlighetsforhold, kan du også frykte dette. Du har sannsynligvis et aktivt seksualliv, men kan ha vansker

med å vedkjenne deg kjærlige følelser, avhengighet eller sårbarhet.

Sol konjunkt Mars med en orb mellom 3 og 5 grader

     Hvis du handler ut fra dine naturlige instinkter, er du aggressiv, seksuell og konkurranseorientert. Hvis du

ikke gjør det, kan du være en smule passiv og fryktsom, med en god del undertrykt sinne som kommer til syne

gjennom dårlig humør. Dine egobehov er usedvanlig sterke.

Sol konjunkt Jupiter med en orb mellom 3 og 5 grader

     Du har en jovial, hyggelig væremåte som vekker tillit hos andre. Det kan av og til overraske deg å oppleve

hvordan folk stoler på deg ved å betro deg sine innerste tanker. Moralsk integritet er viktig for deg, og selv

om du ikke er dømmende, vil du likevel ikke krenke et prinsipp.

Merkur konjunkt Asc. med en orb mellom 3 og 5 grader

     Du er ekstremt verbal og flink til å kommunisere, og du har ingen vansker med formidle dine tanker og

ideer på en klar og forståelig måte. Til tider kan du imidlertid bli litt for munnrapp, og bruke snakketøyet til å

beskytte din følelsesmessige sårbarhet.

Sol kvadratur Måne med en orb mellom 3 og 5 grader

     I din oppvekst var det en avstand mellom dine foreldre enten på det fysiske eller følelsesmessige plan. Du

opplevde ikke at mor/far, mann/kvinne, yin/yang fungerte som en enhet. Derfor kan du ha vanskelig med i det

minste et intimt forhold.

Sol sekstil Saturn med en orb mellom 3 og 5 grader

     Du er seriøs, ansvarsbevisst, velorganisert, og beskyttende. Du ivaretar menneskene som står deg nær, og

sørger også for at deres praktiske behov blir ivaretatt. For deg er et forhold vellykket når det faller inn i en

behagelig, hyggelig rutine.
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Sol sekstil Uranus med en orb mellom 3 og 5 grader

     Du har et unikt livssyn og  har vært heldig nok til å finne venner og partnere som du kan dele dette med.

Dine relasjoner vil være mest vellykkede når dere begge har en felles interesse, et felles mål eller prosjekt

som opptar dere like mye.

Merkur sekstil Venus med en orb mellom 3 og 5 grader

     Du er kreativ og sjarmerende. Du snakker godt for deg, lever godt, og er glad i mennesker som har god

smak, vidd, gode manerer, og som deler dine estetiske interesser. Mennesker du er følelsesmessig interessert i

må også være på ditt nivå rent intellektuelt, ellers vil interessen snart begynne å blekne.

Sol danner ingen aspekter til Asc.

     Andre mennesker får ikke et riktig førsteinntrykk av deg. På grunn av skyhet eller mangel på selvtillit, har

du tatt på deg en maske som ikke helt er i samsvar med den personen du opplever at du selv er. Dette skaper

komplikasjoner i personlige relasjoner.

Måne danner ingen aspekter til Merkur

     Det virker som den emosjonelle og den rasjonelle siden ved din natur skifter om å uttrykke seg. Du kan

enten være totalt distansert og objektiv i forhold til en situasjon, eller så følelsesmessig involvert at du ikke

har noe perspektiv på situasjonen i det hele tatt. Du har ikke kontakt med følelsene dine.
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