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INNLEDNING
Astro Vision Årshoroskop adskiller seg fra andre EDB-horoskoper ved, at programmet lager en
syntese fra alle de aspekter, du måtte ha innenfor det kommende år, innen en utskrift finner sted.
Ennvidere ved, at det ikke kun er det progressive horoskop og aspekter fra transit planeter, som
tas i betraktning, men selve fødselshoroskopet innregnes også i tydningen. Herved etterleves en
viktig astrologisk regel, nemlig at transitter og progressjoner kun kan utløse, hva som allerede
ligger som muligheter i fødselshoroskopet.
Programmet uttaler seg derfor ofte meget konkret, for eks. om du flytter eller ikke. Da den
konkrete astrologi er vanskeligere å arbeide med enn den psykologiske, som er en mer utviklet
del av astrologien, er de konkrete utsagn ikke sikre, men holder med 70-80 prosents nøyaktighet.
Årshoroskopet faller i tre deler. Første del inneholder for det meste psykologiske informasjoner. Annen del forteller om viktige perioder i året, såvel de gunstige som de mer vanskelige og
seriøse. Siste del beskriver, hvordan året forløper innen for en rekke viktige livsområder.
Tolkningen av ditt årshoroskop er utarbeidet for den et-årige perioden, som begynner den
28. november 2012. Vi ønsker deg god fornøyelse med gjennomlesningen av horoskopet.
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FØRSTE DEL
PERSONLIG VEKST
Det kommende år er viktig for deg, fordi det byr på noen utviklingsmuligheter, hvor du kan
utvikle noen egenskaper, som i årene fremover kommer til å prege din personlighet. Det er
således snakk om en innflytelse, der har en vedvarende virkning på din personlighet, som her
ikke begrenser seg til det neste år alene. I en annen forstand er det snakk om sterke muligheter,
som du kan forsterke ved selv å arbeide med.
Du kan nå med hell utvikle større optimisme, få mer overblikk, likeså stiger ditt behov for å
vite mer. Hermed kan du i denne periode merke, at din tillit til deg selv, til andre og til livet
vokser, kanskje fort, kanskje langsomt, men fasit er, at du er ved å føle deg bedre tilpass, samt
har det bedre med dine omgivelser.
Du vil satse på dine venner og sosiale relasjoner. Samvær betyr mer for deg enn normalt. I de
kommende år utvikler du deg meget mentalt eller filosofisk. Du vil arbeide med livsanskuelse,
med filosofi eller religion med den fasit, at du vil forstå livet som din plass i livet langt bedre.
Denne filosofiske interesse vil være med deg i mange år fremover, og det er nå den utvikles eller
stiger markant.
Samtidig skal du regne med, at du nå ikke er innstilt på å få suksess gjennom mye hårdt
arbeide og mye av selvdisiplin. På en måte ønsker du, at denne suksess skal komme naturlig eller av seg selv. En annen innstilling er, at du vil leve livet fullt ut, og at du også vil nyte det. Og
mye taler for, at dette er mulig - eller i det minste en del mer enn vanlig. Du kommer også til å
pleie deg selv mer, kanskje med at du vil leve mer enkelt og dermed overskuelig.
Den omtalte positive periode med vekst og muligheter gjelder hele året, men du skulle især
kunne merke dette omkring maj 2013, hvor det er snakk om ekstra positive muligheter.
Det kommende år gir deg en vekstmulighet, fordi du kan utvikle egenskaper som mer
tålmodighet, disiplin og ansvar. Som helhet er perioden stabiliserende for deg. Du vil være mer
seriøs, enn du pleier og tenke en del over ditt liv og over din fortid, alt sammen for å skape nye
fremtidsplaner, som skal løpe som en rød tråd mellom fortid og nåtid. Det er også en god tid til å
legge planer, og satse på fremgang, også selv om det vil koste en del innsats.
En annen virkning av alt dette er, at du blir mer ambisiøs, eller tør erkjenne de ambisjoner, du
har. Du er nå ikke lengere tilfreds med normale resultater, ønsker å yte mer, og ønsker mer
anerkjennelse. Det er også sannsynlig, at du ønsker å nå et høyere sosialt trinn.
Ditt følelsesliv nyanseres
Din utvikling består i, at du nå kan fjerne noen hemninger, som tidligere har plaget deg under
denne prosess, bli mer fri i ditt uttrykk. Hva denne prosess ikke viser er, om du skal frigøre deg
fra noe, som du føler binder deg, for aåfå den ønskede grad av frihet. Selv om prosessen
prinsipielt gavner deg, kan du risikere for en tid å bli for frihetsbetonet samt egosentrisk på et
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følelsesmessig plan.
Undertiden vil du oppleve, at du ikke er tilfreds med ditt følelsesliv, men samtidig skal du
passe på med å gjøre andre til syndebukk for dette. Sannsynligheten er nemlig stor for, at du
under alle omstendigheter vil være utilfreds. Det kan jo også handle om deg selv. Hva du
mangler for å skape din egen glede eller lykke, kan det kommende år være vanskelig å erkjenne.
Men arbeider du med det, kan det komme senere på året, eller om 1-2 år fra nå. I den periode,
hvor du er utilfreds, ønsker du hele tiden fornyelse. Du vil snart være et sted, snart et annet, nok
mer utadvendt enn vanlig, men samtidig heller ikke særlig stabil sosialt. Undertiden søker du
utfordringer og stimulasjon fra andre til en grad, hvor du kan komme i selskap med mennesker,
som du ellers ville holde deg på avstand av. Litt mer kritisk sans og måtehold kunne hjelpe.
Selvtillit
De tidligere omtalte psykologiske forhold påvirker din selvtillit, og her er en omtale av,
hvordan denne er det kommende år.
Den er i det kommende år normal eller gjennomsnitlig, således at du kan klare de utfordringer, du stilles overfor, og skulle disse være store eller nye for deg, ja, så kan du ved å tro på deg
selv oppnå den grad av selvtillit, som skal til.
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ANNEN DEL
VIKTIGE PERIODER OG MULIGHETER
Nå beskrives en rekke viktige perioder i ditt horoskop for det kommende år. Hver periode har sin
spesielle innflytelse. Du skal betrakte det følgende som et resymé over de forskjellige energier,
som hersker i ditt årshoroskop. Andre steder i teksten er noen av disse perioder innarbeidede,
men her nevnes de i deres rene form. Oppgis en enkelt måned kan innflytelsen starte måneden
før og strekke seg til måneden etter.

Tiden omkring april 2013 er generelt heldig og især for å arbeide dypt og ransakende. Du kan
hermed komme til en del innsikt eller erkjennelse, mest av psykologisk art. Perioden er god for
terapi, såfremt du ønsker det, eller arbeider med dette. God for økonomi. Likeledes for å bringe
noen av fortidens problemer til løsning. Du får større mot og gjennomslagskraft i denne periode,
hvor du bl.a. bør bruke tiden til å oppnå noe, du gjerne vil.
Tiden omkring maj 2013 er generelt heldig og især for studier, kurser, mindre reiser, samt for
kommunikasjon og bindende skriftlige avtaler (men, vi kan ikke garantere, at du ikke skriver
under på noe dumt. Det avhenger av, hvor realistisk du pleier å være). Tiden er god til
ansøkninger, å selge deg selv.
Tiden omkring maj 2013 er generelt heldig og især heldig for, hvordan du har det med dine
følelser, samt heldig for parforhold. Denne tid er gunstig til å være åpen i, og turde skape kontakt
til andre.
Tiden omkring juni 2013 er generelt heldig og især for reiser, studier og økonomi. Denne tid
kan gi gode muligheter, derfor bør du være åpen og turde gjøre noe.
Tiden omkring september 2013 er generelt heldig og især for å prøve eller gjøre noe nytt.
Ennvidere gunstig for reiser, for gruppearbeide eller arbeide med en organisasjon eller i en
forening. I denne tid kan der også inntreffe uventede, men positive begivenheter. Da du er mer
åpen end sedvanlig, kan du møte mennesker, som du ikke hadde regnet med å møte.
Hvis der i det foregående er nevnt en måned, som både er heldig og vanskelig, så er det ikke,
fordi der er en feil. Der er i såfall snakk om en tid med blandede innflytelser, og der vil da meget
vel i den pågjeldende måned kunne opptre positive begivenheter, som begynner å løse opp for de
problemer, som er omtalt for denne måned.
Innen vi slutter dette avsnitt, blir du presentert for en rekke muligheter; muligheter du kan
gripe og utnytte, og som også gir deg stigende selvtillit. Du skal forstå disse muligheter som noe,
som kommer, primært såfremt du er åpen eller tror på dem. De skapes gjennom tillit og positive
tanker. Der er altså ikke snakk om, at du skal arbeide meget for disse muligheter, snarere ha tillit.
Det er din indre holdning (åpenhet, tro, tillit), som vil skape resultatene.
Du er inne i en tid, hvor du ønsker å påvirke andre, og hvor du omvendt søker idealer hos
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andre, mennesker som du ser opp til eller idealiserer. Å være sammen med andre på likeverdige
betingelser, som et likebyrdig forhold, er, hva du søker og vil vokse ved. Personlig vekst består
altså i den kvalitet, du kan oppnå i ditt forhold til andre, og de egenskaper og evner, som du kan
vise/gi andre. Det er en tid, hvor du blir bevisst om, hva andre/samfunnet kan bruke deg til - eller
bruke av dine evner.
Du vil også møte nye mennesker, eller du kan utbygge eksisterende forhold. Du vil
oppmuntre andre, gi av ditt overskudd, og vil omvendt oppleve, at andre er villige til å bruke
deres overskudd på deg. Du vil også få et forøket behov for å lære, spesielt om samfunnet eller
omkring generelle spørsmål vedr. livsanskuelse og evt. religion. Ditt behov for å lære kan også
medføre, at du vil reise og oppleve andre kulturer.
Det kommende år er godt for ditt samvær med andre. Dette gjelder i bred forstand. Du vil
forbedre ditt parforhold, og vil mot `årets` slutning ha det bedre. Du er mer utadvendt, og det er
ditt samvær og din vekselvirkning med andre, hvor du påvirker, men også mottar, som kan
skape mye personlig vekst for deg. På litt lengere sikt vil du så finne nye ressurser frem, som du
kan anvende overfor andre. Dette er din neste fase, som kommer innenfor max. 1½ år.
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TREDIE DEL
TANKEVIRKSOMHED
Her beskrives noen innflytelser og psykologiske forhold, som især vedrører ditt intellekt. Disse
innflytelser vil kunne gjøre seg gjeldende på områder som for eks. skriftlig arbeide og
kommunikasjon, læreprosesser og studier.
Du er mer utadvendt end sedvanlig, hvorved din lyst til å snakke med andre, såvel som evnen
til det forbedres. Skal du på kurs eller (videre)utdannelse, vil dette ikke være spesielt krevende
for deg. Dog gjelder: Studerer du logiske fag, som for. naturvitenskap, har du mer lyst til kreativ
tenkning, og skal så gjøre en innsats for å konsentrere deg med de logiske analyser. Studerer du
derimot et kunstnerisk eller kreativt område, vil du føle deg særdeles inspirert, og kan yte meget.
Du får perioder, hvor du kommuniserer godt med andre, du har tillit til din evne til å få en
samtale i gang. Åpen og oppsøkende vil du på denne måte møte en del mennesker. Lever du av å
kommunisere (for eks.: du er selger), vil dette bidra til, at du kan klare utfordringene. Er du i tvil,
skal du kommunisere. Du kan møte flere mennesker enn du pleier, fordi din tale er mer levende.
HVIS DU ER STUDERENDE:
Du har det fint med dine studier, men bør passe på, at du ikke tar utfordringene for lett.
Prinsipielt sett er du rimelig heldig, men dette bør ikke få deg til å sjuske med innsatsen.
Du vil få flere heldige perioder, som kun vil gagne deg. Som helhet er året lett for dine
studier.

KJÆRLIGHET OG PARFORHOLD

HVIS DU HAR ET PARFORHOLD:
Året er alt i alt normalt for parforhold. Du er hverken spesielt heldig eller uheldig. Ditt
parforhold vil derfor bestå og oppføre seg som det pleier, men hadde du krise siste år, er
forholdet på vei inn i en forbedring.
HVIS DU IKKE HAR ET PARFORHOLD:
Året er gjennomsnitlig for deg. De astrologiske innflytelser er slike, at er du vant til å møte en
partner innenfor 1-2 år etter, at du har avsluttet et forhold, vil du møte en ny det kommende år,
men er dette ikke tilfellet skal du ikke regne med, at det vil skje, medmindre du blir mer åpen og
oppsøkende. Du kan møte en kjæreste omkring marts 2013, men tidspunktet er dog forbundet
med noe usikkerhet. Se videre for andre mulige møtetidspunkter i avsnittet "Gunstige Perioder".
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Ditt Sexliv
Dette avsnitt sluttes med en vurdering av ditt sexliv for det kommende år.
Ditt sexliv er ganske tilfredsstillende, såfremt du har en partner, men vil mest følge ditt
fødselshoroskop, dvs. ditt alminnelige nivå. Har du normalt et heftig sexliv, ja, så fortsetter
dette, men tilhører du den mer tilbakeholdende type, ja, så fortsetter du med en neddempet form
for sex.

ERHVERV OG ØKONOMI
For å oppnå større nøyagtighet, skriver vi i det følgende prognosen for det erhvervsmessige
område i flere versjoner, inndelt etter de forskjellige muligheter for din erhvervsmessige status.
Vi anvender til dette formål følgende kategorier:
LEDER: Hermed forstås et arbeide, hvor du er mellomleder eller desidert leder, altså har
andre under deg, men uten selv å eie firmaet. En arbeidsformann, bankfullmektig eller direktør
er for eks. leder.
SELVSTENDIG: Du eier selv det, som gir deg din inntektskilde. Det er likegyldig, hvor
mange ansatte du har. Du kan eie en mindre forretning eller et stort multinasjonalt firma. Les
også, hva som står under "Du er Leder", når du leser horoskopet.
LØNNSMOTTAKER: Du er ikke leder, eller på et lavt nivå, hvor du for eks. kun har 1-3
under deg. Skulle dette være tilfellet, les da også, hva som står under "Du er Leder". Er du
arbeidsmann, kontordame, servitrise el. lign., er du lønnsmottaker.
KUNSTNER: Du kan være musiker, skuespiller, forfatter, maler, grafiker, designer, billedhugger, danser, eller ha et arbeide, der er meget kreativt, hvor du skal finne-på eller oppfinne.
ARBEIDSFRI: Du er uten arbeide, men tilknyttet arbeidsmarkedet, hvorved du er arbeidssøkende, men er du for eks. hjemmegående og ikke har lyst til annet, les da under "Lønnsmottaker".
STUDERENDE: Du er i gang med en utdannelse, kanskje du går i skole, på HF, gymnaset, er
elev, står i lære, går på universitetet eller tar en mellomutdannelse, som for eks. pedagog eller
tekniker. Det er ikke avgjørende om du er Student-berettiget eller ikke.
HVIS DU ER LEDER:
Året er meget positivt for deg, og du fungerer godt med de utfordringene som du har. Du vil
være på høyde med de situasjoner, som oppstår, vil klare å løse problemene, og du skal regne
med en del ekspansjon på det område, som du arbeider med. Der kommer flere sjanser eller gode
muligheter, som du kan gripe, situasjoner som er et resultat av tidligere innsatser.
HVIS DU ER SELVSTENDIG:
Året er som helhet ganske givende for deg. Det vil gå godt, og du vil forøke omsetningen i
forhold til siste år. Var forrige år vanskelig, vil det nå være snakk om stor fremgang og
stabilisering av din virksomhet.
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HVIS DU ER LØNNSMOT0TAKER:
Året er meget givende for deg rent arbeidsmessig. Du fungerer godt med dine utfordringer,
og kan forvente fremgang. Skulle du ønske å skifte arbeide, er der gode muligheter for dette, dog
bør du ikke forlate det nåværende arbeide, før du har funnet et nytt. Du er motivert og yter en god
innsats. Året er som helhet meget stabilt for deg, der er utfordringer, men de er rimelig
forutsigelige, således at det ikke er noe, som kommer uventet på deg.
HVIS DU ER ARBEIDSLEDIG
Året er heldig for deg, hvilket betyr, at du kan finne et givende arbeide, såfremt du ønsker det.
Og ønsker du det ikke, er der flere muligheter for andre aktiviteter, som involverer deg på en
givende måte, og som er med til å stabilisere din selvfølelse. Der er ikke noe, som tyder på, at du
er i en kritisk tilstand. Faktisk vil du få det utmerket med ditt manglende arbeide.
HVIS DU ER KUNSTNER:
Året er meget givende for deg og gir større inntekter. Der er flere sjanser det kommende år, og
du kan regne med god feedback på dine produkter og prestasjoner. Ønsker du å bli kunstner, og
gjerne vil inn på f.eks. en utdannelse, har du mye hell det kommende år, som du under alle
omstendigheter bør prøve. Er du i forveien en anerkjent kunstner vil året være meget suksessrikt
for deg. For alle gjelder, at året er preget av fremgang og givende høydepunkter.
HVIS DU ER STUDERENDE:
Søker du arbeide ved siden av dine studier, er året meget heldig. Likeledes vil det gå godt
med et evt. nåværende deltidsarbeide. Du kan forbedre dine arbeidsmessige vilkår. Du har store
potensialer for å klare deg godt med ditt arbeide.
De enkelte måneder
I noen årshoroskoper er det en graf over, hvordan de enkelte måneder blir i forhold til
hverandre. Dette er ikke teknisk mulig å lage i ditt årshoroskop. Den astrologiske forklaring er,
at du har meget få saturn- og jupiteraspekter i det kommende år. Vurderingen er dog, at maj 2013
blir den beste måned. Samt at november 2013 blir den vanskeligste. Denne vurdering er
uavhengig av, hva som er ditt erhverv.
Økonomi
HVIS DU ER SELVSTENDIG:
Du har et særdeles godt år rent økonomisk. Du har fremgang med ditt erverv, og det smitter
meget av rent økonomisk. Du kan bygge opp en del ressurser, samtidig med, at du kan betale
ekstra avdrag på evt. lån som avtalt.
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HVIS DU ER LØNMODTAGER:
Året er særdeles positivt økonomisk. Du får flere penger mellom hendene, kommer til å tjene
mer, bl.a. gjennom den fremgang du har arbeidsmessig.

ANDRE LIVSOMRÅDER
Vennskap
& sosiale aktiviteter
Året er rimelig godt for vennskaper, dvs. året er hverken spesielt godt eller dårlig, snarere
middels. Du vil derfor bevare de vennskaper, du har i forveien, men ønsker du nye, bør du selv
gjøre en bevisst innsats for dette.
Hobby-aktiviteter
Året viser, at du får mulighet og har tid til å gjøre noe ved dine hobbies. Friluftsliv eller sport
kan du bli interessert i, likeledes bringer året flere fornøyelser end vanlig, hvilket skyldes, at du
blir mere åpen og livsbekreftigende.
Litt om dagligdagen
Vi har allerede omtalt, at ditt arbeide det kommende år går godt. Dette betyr selvfølgelig, at
du har de beste forutsetninger for å få noe ut av din hverdag.
Livsanskuelse
Du vil arbeide meget med din livsanskuelse, mer finne frem til, hva som for deg er livets
mening, hva din religion er (eller livsanskuelse). Du vil filosofere mer og føle, at du får mer og
mer overbliKk over din tilværelse, hvilket gjør deg sterkere, det styrker din personlighet.
Likeledes kan den forøkede viten og det overblikk, som du finner, senere hjelpe deg i ditt
erhverv, hvor du vil stå sterkere, eller du kan finne ut av, at du kanskje senere skal arbeide på en
annen måte eller med noe nytt, fordi dette nå mer er i overensstemmelse med din livsanskuelse.
Om reiser
Alt tyder på, at du ikke kommer ut å reise, og gjør du det, er det kun snakk om en enkelt
mindre reise. Dette forutsetter dog, at du ikke skal reise i forbindelse med ditt erhverv. Er ditt
arbeide forbundet med utlandet, ja, så vil det være reiser i forbindelse med ditt erhverv, men det
vil ikke være snakk om større ferie-reiser.
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Boligforhold
Du vil sannsynligvis ikke flytte i det kommende år, men det kan ikke utelukkes, at du vil
foreta forandringer i ditt hjem.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
I det forrige blev forskjellige livsområder analysert fra en mer "skjebnemessig" synsvinkel. Her
følger en supplerende omtale av noen forhold i forbindelse med forskjellige livsområder. Det
dreier seg om muligheter, som du med en liten innsats kan virkeliggjøre. Du kan virkeliggjøre
disse muligheter, såfremt du ønsker det, og omvendt kan du la være, såfremt du ikke ønsker
denne utvikling.
Det kommende år vil i perioder få noen medfødte optimistiske sider frem i deg, som kan
fornye din selvtillit. På en engasjert måte kan du derfor gå i gang med dine planer, eller hva du
ellers skal foreta deg. Året bringer perioder med fred og ro, samtidig fremgang, og mange
positive sosiale opplevelser.
Du ønsker nå å vise andre, hvem du er. Ønsker mer innflytelse og vil arbeide for det. Større
selvstendighet. God personlig vekst. Du ønsker nyskapelse, og vil forandre deg, såfremt det er
påkrevet. Er som helhet fleksibel.
I det kommende år har du mange planer, føler deg inspirert, vil noe nytt. Ofte en del hell.
Skaper hurtigere kontakt til andre enn vanlig.
I det kommende år vil du ikke gi opp. Du har mer styrke enn vanlig, ønsker å kjempe og vise
din rett. Ønsker suksess. Samtidig er du villig til å "fjerne" de hindringer, som er deg i veien,
også villig til å bryte med andre mennesker. I denne prosess skal du dog tenke deg om to ganger,
især såfremt du i forveien hører til den spontane type, som ofte oppdager, at du befinner deg i en
"ny" situasjon.
Du får muligheten for å sementere din ervervsmessige posisjon. I årets løp kommer det en del
ervervsmessige utfordringer, som det er opp til deg selv å leve opp til. Selvdisiplin, struktur,
ansvar er noen nøkkelord, som du meget lett får bruk for.
Perioden handler også om å definere mer langtrekkende målsetninger. Arbeider du med på
dette, kan du også klarlegge dette som perioden skrider frem.
Ditt horoskop sier i seg selv ikke direkte, hvordan det går med erverv. Du kan oppleve
desidert fremgang, som et resultat av tidligere ansvar, flid og konsentrasjon. Andre opplever
perioden som givende vanskeligheter, motstand og skuffelser, men her spiller det en rolle, hvor
seriøst du tidligere har arbeidet, især med dine personlige målsetninger. Er dette blitt ignorert,
kan året by på en del vanskeligheter. Du kan også oppleve en tid, hvor arbeidet krever mye
innsats, hvor der er overarbeide etc.
Perioden er god til å definere, eller redefinere dine ambisjoner, god til å skape karriere for deg
selv, men det krever, at du arbeider meget, og at dine personlige målsetninger, dét du vil, er
veldefineret.
Hermed slutter vi tolkningen av ditt årshoroskop.
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