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Introduksjon
Denne astrologiske barnetolkningen har blitt utformet som en guide for Adrian's foreldre, med et spesielt
formål, nemlig å yte hjelp med hensyn til Adrian's vekst og kulturelle oppdragelse, å understreke og forsterke
hans verdier, og å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisst mulige misforståelser eller mulige problemer som
Adrian kan møte i løpet av sitt liv.
Kapittel 1 beskriver hvordan Adrian virkelig er (Solposisjonen i horoskopet), måten hans personlighet
uttrykker seg på (Ascendanttegnet). Kapittel 2 og 3 beskriver mors og fars innflytelse på Adrian, noe som
IKKE er det samme som en beskrivelse av deres personligheter, men måten Adrian opplever dem på, og
hvilke karakteregenskaper han tilegner seg fra hver enkelt av dem. I horoskopet til en av hans søsken, vil
beskrivelsen av foreldrene kunne være helt ulik, på grunn av at forskjellige individer har forskjellig
perspektiv. Kapittel 4 utfyller beskrivelsen av Adrian's temperament med å fokusere på hans sinn, hans
innstilling til utdannelse, og hans intellektuelle kapasitet.
Kapittel 5 beskriver Adrian's skjebne, hans yrke, og muligheter for å lykkes i den materielle verden. For å
få et mer fullstendig bilde av Adrian's yrkesmuligheter, er det nødvendig å kombinere det som står i dette
kapittelet med det som står i kapittel 1 og alle andre relevante opplysninger i denne tolkningen.
Kapittel 6 analyserer Adrian's helsetilstand, enkelte tendenser eller muligheter for fysiske sykdommer blir
nevnt, noe som IKKE betyr at Adrian vil få disse, en etter en. Det betyr at dette er hans svake områder, og at
han kan være utsatt for en eller flere av disse mulighetene. Som et supplement er enkelte anbefalinger for en
bedre ernæring nevnt. VENNLIGST KONSULTER EN LEGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE
PROBLEMER SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BARNETS HELSE! FØLG LEGENS RÅD OG DEN
MEDIKASJON ELLER TERAPI HAN/HUN ANBEFALER! ASTROLOGI BØR ALDRI BRUKES SOM
ERSTATNING FOR PROFESJONELL MEDISINSK BEHANDLING!!!
Til slutt beskriver kapittel 7 den astrologiske påvirkningen fra de ytterste planetene, noe som påvirker alle
barn som ble født i den samme tidsperiode, med felles ideer og atferd, og derfor felles generasjonstrekk.
Det er sannsynlig at du kan finne enkelte selvmotsigelser i denne tolkningen. Dette er på grunn av at
enkelte planeter kan være gunstige på enkelte livsområder, mens andre planeter kan være mindre
hjelpsomme, og kanskje også virke destruktivt. Dette betyr at Adrian kan ha både positive og negative
opplevelser på samme felt. Bruk din intuisjon og sunne fornuft til å komme fram til din egen konklusjon. Men
husk at ethvert barn, uansett hvilket tegn han/hun ble født under, trenger KJÆRLIGHET for å kunne vokse på
rette måten.
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Astrologiske data
For alle som har litt kjennskap til astrologi, er planetposisjonene i
fødselstidspunktet, og annen teknisk informasjon oppgitt nedenfor:
Sol
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Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus

0
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Lib
Leo
Gem
Leo
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38
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42
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Neptun
Pluto
Asc.
MC
2. hus
3. hus
5. hus
6. hus

Tropisk Placidus Sommertid observert
GMT: 03:54:00 Tidssone: 1 timer Øst
Bredde og lengdegrader: 59 N 12 9 E 36
Aspekter og orbs:
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:
opposisjon
:
kvadratur
:
trigon
:
sekstil
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6
6
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Min
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9
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23
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23
9

Aqu
Sag
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Leo
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Cap
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09
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09
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*** Kapittel 1 ***
Generell beskrivelse av barnet: Dets essensielle natur og
personlighet. Den fysiske kroppen og barndommen.
Sol i Løven:
Løvens barn er alltid lykkelig og meget leken. Adrian kan virke
overkvalifisert, og han er meget klar over dette. Han er alltid ute etter alles
oppmerksomhet, og han får det som regel enten han vil eller ikke. Han
trenger alltid ros, og må behandles med vennlighet og anerkjennelse. Du
kan lett komme til å såre hans stolthet med misbilligelse eller kritikk, og
han kan da bli meget sta, og ulydig mot autoriteter. Han vil forsøke å
kontrollere sine venner, så det er viktig at han lærer hvor viktig det er å
vise rettferdighet og respektere hverandres rom, uansett hvem som måtte
være den sterkeste. Han bør aldri få kritikk når det er andre til stede. Helt
fra fødselen av vil Løvebarnet vise sin edelhet og opphøyethet. Alle vil
være glad i ham på grunn av hans karisma og utadvendte natur, og etter hvert som han vokser opp, kan han
komme til å utnytte dette gjennom å la andre gjøre ting for ham, uten at han trenger å løfte en finger. Foreldre
bør utøve sin autoritet, og bør ikke føle at de er nødt til å oppfylle ethvert ønske dette barnet måtte komme
med. Han må lære seg å adlyde foreldrene, og at han ikke kan behandle folk som tjenere. Hvis det er noe han
ønsker seg, er det en fordel om han forstår at det må jobbes for dette. Hvis ikke, er det en viss risiko for at han
kan bli bortskjemt, og utvikle seg til å bli en liten tyrann. Han vil alltid ha respekt for den sterkeste av
foreldrene. Adrian er ikke noe stille barn, men er full av energi, og alltid søkende etter utfordringer og risiko.
Han kan ha talenter innen idrett eller kunst. Hvis han virker sky, kan dette skyldes et slag mot hans
forfengelighet, kanskje av en overdrevent dominerende forelder, eller fordi han opplever at hans søsken får
mer oppmerksomhet enn han selv gjør. Jenter født under dette tegnet er kanskje ikke så veldig feminine, men
etter hvert som tiden går vil deres forfengelighet forandre dette.
Lærere kan regne med at de vil bli erstattet av slike barn! Slike barn vet hvordan de skal takle andre på en
effektiv måte, og fordi de liker å ha det moro, kan hele klassen bli forvandlet til et party. Det har ingen
hensikt å tvinge et Løvebarn til å gjøre noe. Den eneste måten å få ham til å bli flink på skolen, er å utfordre
hans stolthet og forfengelighet, og få ham til å ønske å bli bedre enn de andre. Han trenger ros for sine
prestasjoner, og overstrømmende kjærlighet, for å kunne være seg selv. Han vil ikke bare ha noe, men alt!
Han kan trenge mer penger enn sine brødre og søstre, ikke bare fordi han ødsler mye, men også fordi han
elsker kostbare gjenstander. Han vil vise dype og turbulente følelser på et tidlig alderstrinn. Han lever
lidenskapelig, og av og til kan han sette stor pris på å delta i skuespill. Venner og partnere (og han vil ha
mange) kan oppleve dramatiske følelser, med øyeblikk av ekstase, men også kjærlighetssorg. Han er meget
sosial, og elsker selskapeligheter. Han trenger frihet til å bevege seg og til å uttrykke seg. Hvis han ikke får
dette, vil han kreve det uansett.
For å kunne utvikle den kraft og styrke som er nødvendig for å lykkes i framtiden, bør han bli gitt
muligheten til å ta beslutninger. Å motta anerkjennelse for gode resultater vil være meget stimulerende for
ham. Løvens barn er født til å handle, lede, føre, å bli en konge! Det er ikke lett å temme en løveunge. Av og
til kan det virke umulig. For å gjøre det mulig er det viktig å bruke vennlig, men bestemt disiplin. Kjærlighet
og ømhet er den magiske nøkkelen som kan åpne hans hjerte. Foreldre må huske at selv om han kan virke
sterk, så frykter han innerst inne at han ikke er så sterk som han gir uttrykk for. Det er grunnen til at du må gi
ham en god klem hver kveld, og vise at du er veldig, veldig glad i ham.
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Løven som stigende tegn (Ascendant):
Adrian forsøker å få alle til å lytte til ham. Hans stemme vil være sterk, og dens kraft vil uttrykkes
gjennom hele hans kropp. Kroppen vil bære preg av en vital energi hele livet igjennom, så han trenger ikke
bekymre seg for sykdom. Hans karakter vil vanligvis være positiv og utadvendt. Adrian trenger masse
oppmerksomhet, og han forsøker alt han kan for å ikke bli passert ubemerket. Hans sjarmerende smil og hans
kjærlige åpenhet vil være hans forførende våpen for å overvinne uforberedte foreldre. Han har en medfødt
evne til å kommandere, og han vil vise dette på et tidlig tidspunkt. Etter hvert som han vokser opp, vil han
etablere sitt eget kongedømme ved å erobre hjertene til resten av familien. Adrian's stolthet er så stor at selv
om han blir såret, så vil han ikke vise smerten. Han har et edelt sinnelag, han brenner for en god sak, og han
vil kjempe innbitt mot urettferdighet. Hvis Solen (som vist ovenfor) er plassert i et svakt tegn, vil en
Løve-ascendant hjelpe ham til å finne mer styrke i egne overbevisninger, og forbedre vitalitet og mot. Han vil
være meget sta, spesielt når han blir sint. Adrian vil ha kunstneriske evner, og du vil sannsynligvis se ham
opptre (enten på scenen eller utenfor!). Hans væremåte vil alltid være dramatisk og overdreven, så vanligvis
trenger du ikke om å bekymre deg når han klager høylytt over noe. Han vil også ha en utviklet humoristisk
sans, og vil fylle huset med glede og munterhet.
Adrian's barndom er styrt av Solen, sentrum i vårt solsystem, og han kan oppleve det som han er det
viktigste i livet. Han vil være svært stolt av sin familie, og hvis noen av hans foreldre er berømte, vil dette øke
stoltheten. Adrian har behov for å beundre sine foreldre, men foreldrene må vokte seg for å skape et
urealistisk bilde av seg selve. Før eller senere vil han oppdage at det er bare en fasade, og dette vil bare
ødelegge hans selvtillit. Solen kan enten gi ham et liv i luksus, eller tanker om at det er viktig å tilhøre et
høyere sosialt skikt, men uansett vil hans mål være fokusert på materiell suksess. Adrian vil foretrekke dyre
ting og kjente merker. Foreldrene blir nødt til å oppmuntre hans åndelige verdier, som trofasthet, lojalitet etc.
Ydmykhet ligger ikke for ham. Han vil ikke være særlig glad over å måtte delta i hjemmets oppgaver, da han
mener at han ikke er født til slikt. Han kan også oppleve perioder da han føler seg ganske lat, og i perioder
kan han kreve for mye oppmerksomhet. Hvis noen av hans foreldre er litt svake, og gir etter for Adrian's
luner, vil han miste respekten for vedkommende. Det er meget viktig å være bestemt med ham, men det er
enda mer viktig å være oppriktig. For eksempel bør reglene i hjemmet gjelde for alle i familien. Hvis Adrian
får den støtte og kjærlighet han trenger for å styrke sine indre verdier, vil han bli en vinner i livet.
Mars i 1. hus:
Adrian vil være meget positiv, trygg, aktiv, og en "fighter" i alle ordets betydninger. Han vil være meget
sterk, og ha mye dynamisk energi som driver ham til å være i konstant bevegelse. Han må lære hvordan han
skal temme sin utålmodighet og aggressivitet, og kanalisere disse energiene på en mer konstruktiv måte. På
grunn av sin store entusiasme, vil Adrian ønske å ha kontroll, og vil ha lett for å ta på seg en lederrolle. Han
er praktisk, har evnen til å starte opp med nye ting, og vil ofte være den første til å avslutte noe. Et av
problemene han vil bli konfrontert med, er å kontrollere sin rastløshet og impulsivitet. Egenskaper som kan
bidra til at han ikke er utholdende nok når det trengs. Hans dynamiske energi kan bli kanalisert gjennom idrett
eller andre fysiske aktiviteter som krever muskelstyrke. Adrian vil like konkurranse og utfordringer. Han kan
føle en dragning mot risikofylte situasjoner. Noe som kan gjøre ham utsatt for brannskader, skrubbsår og fall.
Foreldrene må holde et øye med denne gutten når han lærer å gå, og i enda større grad når han begynner å
klatre i trær. Foreldrene må finne kreative måter å bruke sin energi på, heller enn å kontrollere og
undertrykke den. Foreldrene må også huske på at han er den fødte leder.
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*** Kapittel 2 ***
Morsfigur: emosjoner, følelser, evnen til å elske og dele med andre.
Måne i Vekten:
Adrian vil være en svært varm, snill og vennlig person. Han vil alltid
søke en ideell følelsesmessig balanse, og vil foretrekke rolige steder,
bekledd med myke farger og omgitt av sine venner. Adrian vil ha en sosial
innstilling, og hans personlige sjarm vil gjøre ham populær hos andre. Han
kan utvikle en sterk estetisk sans, og vil også ha kunstneriske evner. Hans
omtenksomme holdning kan gi ham problemer med å bestemme seg, fordi
han ikke ønsker å såre noens følelser.
Han vil lære av sin mor å uttrykke seg vennlig og høflig, forfinede
manérer, og en god smak. Hans mor bør også lære ham å si NEI til visse
personer og situasjoner, og til å ta beslutninger med større selvsikkerhet. Adrian vil være en stille og
fredselskende person. Han vil ha storslåtte idealer både i forhold til livet og menneskene, og kan derfor
oppleve en del skuffelser, selv om dette neppe vil forandre hans grunnleggende holdning. Han vil alltid
forsvare den hjelpeløse. Denne gutten kan ha en tendens til å være litt lunefull på grunn av at han blir påvirket
av vibrasjonene hos menneskene rundt seg. Rolig musikk kan hjelpe ham til å gjenfinne den indre balansen.
Adrian vil også føle seg tiltrukket av skip og alt som har med havet å gjøre.
Måne i 3. hus:
Hvis Adrian har søsken vil han ha et svært nært forhold til disse. Til tross for uenighet og krangler, vil han
trenge deres nærvær for å føle seg lykkelig. Adrian vil ha en rik fantasi, og kan ha vanskelig for å fokusere på
en ting over lang tid. Hans rastløshet vil gjøre at han reiser mye, spesielt gjelder dette relativt korte reiser. Det
er også sannsynlig at han vil skifte skole en eller flere ganger. Han vil lære bedre ved å lytte enn å lese. Han
vil være flink til å meddele seg. Følelser han ikke klarer å gi uttrykk for gjennom tale, vil han formidle
gjennom skriving.
Venus i Tvillingene:
Adrian vil elske variasjon og ønsker å bli kjent med alle typer
mennesker. Han vil kanskje ha lett for å kjede seg i sine relasjoner, og
foretrekker å være uavhengig. Adrian vil være yndig og varm i sin
uttrykksmåte, og han vil være glad i romantikk og poesi. Han vil ha et
meget godt forhold til sine søsken, naboer og slektninger. Kanskje vil han
reise mye, vanligvis korte reiser. Han har en litt forsiktig væremåte, og
han vil ikke ha så lett for å gi uttrykk for kjærlighet, da hans følelser
befinner seg på et mentalt plan. På grunn av hans ustabile følelsesliv, kan
Adrian ha mer enn et ekteskap.
Venus i 11. hus:
Adrian vil ha mange forskjellige venner. Han kan med hell jobbe i, eller samarbeide med en klubb eller en
filantropisk institusjon. Adrian vil ha en tendens til å være svært idealistisk, og vil drømme om en bedre
verden. Hans beste venner kan være bohemer, og vil også ha kunstneriske talenter. Adrian vil sannsynligvis
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gifte seg med en person som er involvert i kunst. Han vil være meget sosial og vil sette pris på andres
selskap.
Venus Opposisjon Pluto:
Adrian kan være krevende overfor menneskene han er glad i. Han kan være meget sjalu når en venn av
ham har en annen venn, og kan forsøke å vinne all oppmerksomhet. Hans følelsesmessige liv vil være svært
dypt, og svært sammensatt. Det er mulig at han vil vokse opp i en litt kaotisk familie, med intense
kjærlighetserklæringer så vel som konflikter. Hans lidenskap kan gjøre ham blind i enkelte situasjoner, og han
kan også bidra til at hans materielle og økonomiske liv blir ganske komplisert. Hans seksualitet kan også være
ganske intens, og det vil være i hans interesse at han får en god oppdragelse i denne sammenheng. Adrian vil
oppleve stormende romanser, og det kan skifte fra ekstrem kjærlighet til hat, og tilbake igjen.
Venus Kvadratur Jupiter:
Adrian kan ha overbeskyttende foreldre. Han vil ha en tendens til å overdrive alt, og kan også ha
manglende selvdisiplin i økonomiske saker. Hans overdrevne optimisme vil av og til gjøre at han blir
urealistisk. Foreldrene bør ikke være likeglade, men heller lære ham at han må jobbe for å oppnå det han
ønsker seg.
Venus Trigon Neptun:
Adrian vil ha livlig fantasi og mye sensitivitet, og hans uttrykksmåte vil være forfinet. Han vil være meget
romantisk og opptatt av det åndelige. Adrian kan kommunisere på det telepatiske plan, og til tider føle på seg,
eller vite hva som skjer med noen som er langt borte. Dette kan spesielt skje i forhold til hans mor. Adrian vil
være kunstnerisk inspirert, og hvis han velger musikk, vil han foretrekke strengeinstrumenter.
Venus Sekstil Mars:
Adrian vil være meget kjærlig og følelsesmessig intens. Han ønsker å beskytte den han er glad i, og han vil
vise dette trekket i ganske ung alder både i forhold til leketøy og kjæledyr. Adrian vil ha en sosial, positiv og
meget konstruktiv holdning. Hans kreativitet vil være innlysende uansett hvilket område han velger. Adrian
vil gi klart uttrykk for sin hengivenhet, og vil også være edel og trofast. Denne astrologiske posisjonen kan
hjelpe ham å finne åndelig kjærlighet og fysisk tiltrekning hos en og samme person. Noe som kan gi ham mye
lykke i ekteskapet.
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Jupiter i Jomfruen:
Etter hvert som Adrian vokser og modnes, vil han utvikle en
konstruktiv ansvarsfølelse, og lære seg å opptre som en voksen og gjøre
velgjerninger for sine omgivelser. Men Adrian kan være en smule
tilbakeholden, og vil ha en tendens til å undervurdere sine evner. Det er
svært viktig å la ham utvikle sin idealisme i frihet, og ha tillit til hans
initiativer. Adrian vil føle seg vel når han kan jobbe for andre og samtidig
gjøre en god jobb, uansett hva det måtte være.

Jupiter i 3. hus:
Adrian's suksess vil komme gjennom utdanning og kommunikasjon. Han vil være meget smart, og hans
positive innstilling vil gjøre at han lykkes med det han starter opp med. Adrian vil ha et godt forhold til sine
slektninger, spesielt til sine søsken. På grunn av sitt rastløse sinn, er det viktig at Adrian får leve sitt liv i sitt
eget tempo, og på sin egen måte. Adrian kan av og til være svært snakkesalig, og sløse mye energi på dette.
Det er viktig å vise ham hvordan han skal være mer forsiktig i sine prosjekter, for han kan også være
ubetenksom, og ha en tendens til å overdrive.
Jupiter Kvadratur Pluto:
Adrian kan være en dogmatisk, fanatisk og arrogant person. Han vil være utålmodig og ha problemer med
autoritetsfigurer. Hans sterke vilje kan gi ham suksess uansett hvilke område han velger, men samtidig kan
Adrian også skaffe seg fiender på grunn av sin tøffe linje og sin aggressive stil. Foreldrene må respektere
hans enorme vilje, og må vise ham hvordan han skal bruke den på en konstruktiv måte.
Jupiter Sekstil Saturn:
Denne astrologiske tendensen er meget fordelaktig og kan gi både konstruktiv styrke og materiell suksess.
Adrian vil være beredt til å jobbe hardt for å nå sine mål. Hans mål kan være sterkt påvirket av hans
familietradisjoner. Adrian vil være tålmodig, velorganisert, praktisk, og meget realistisk. Selv om han ikke er
særlig entusiastisk i sine studier, så vil tanken på at de er viktige for framtiden gjøre ham mer motivert.
Neptun i 7. hus:
Adrian kan være svært sårbar for andres påvirkning. Det er svært viktig at han velger sin kjære på en
objektiv og rasjonell måte. Det er nemlig stor sannsynlighet for at ingen av dem vil se den andre slik som han
virkelig er, og dette kan i så fall lede til skuffelser. Platonisk kjærlighet vil være karakteristisk for ekteskapet.
Når han underskriver kontrakter eller inngår en eller annen form for samarbeid, bør Adrian være meget nøye
med å analysere detaljene og alltid lese det som står skrevet med liten skrift.
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*** Kapittel 3 ***
Farsfigur: autoritet, makt, evne til å ta ansvar og å forsvare seg.
Sol i 12. hus:
Hvis Adrian opplever noe smertefullt, kan han føle seg ansvarlig for dette, og som en følge av dette føle
seg utrygg og tilbakeholden. Denne mangelen på selvtillit vil øke hvis familien er for overbeskyttende, eller
det motsatte, hvis han får for mye straff for sin atferd. Hvis far ikke lever opp til Adrian's forventninger, er
det fare for at Adrian ikke utvikler nok selvaktelse og selvtillit til å lykkes i livet. Adrian har behov for å
beundre sin far, og ha mye kommunikasjon med ham for å styrke sin egen identitet. I motsatt fall vil Adrian
føle seg mer trygg ved å skjule sitt eget potensiale enn å vise det for andre. Den samme dynamikken kan også
påvirke hans følelser, og resultere i et ensomt liv. På den positive siden vil Adrian vise stor medlidenhet for
andre, og vil like å hjelpe andre mennesker på en uselvisk måte uten tanke på personlige fordeler.
Saturn i Krepsen:
Sannsynligvis vil Adrian få en utilstrekkelig mengde kjærlighet i sin
barndom, eller kanskje familien hans fører en omflakkende tilværelse,
eller er ustabil på andre måter. Han vil derfor føle seg hemmet når det
gjelder å vise kjærlighet og andre følelser. Uansett så vil Adrian alltid føle
et sterkt ansvar overfor familien. Han kan være hypersensitiv, ha lett for å
føle seg såret, og reagere med å søke ensomhet for å føle seg trygg og
finne beskyttelse. Det er grunnleggende for Adrian å føle seg trygg, og det
er svært viktig for ham å få mye kjærlighet fra begge foreldrene. Hvis
ikke, kan han som voksen være meget tilbakeholden, trist, og en ensom
person, som vil ha store problemer med å forstå andre.
Saturn i 12. hus:
Adrian kan fra barndommen ha frykt for mange ting. Hans far bør være overstrømmende i sin
oppmuntring, støtte og beskyttelse når det gjelder dette barnet for at det skal utvikle tilstrekkelig selvtillit til å
møte livets krav. I motsatt far kan han bli meget sensitiv og ha lett for å føle seg såret. Adrian føler seg
skamfull over sine feil, kan trekke seg tilbake fra andre, og ikke ta på seg det ansvar han burde. Hvis ingen
gjør noe for å bygge opp hans selvtillit, kan Adrian oppleve det som alle er imot ham, og føle seg avvist. Han
kan til og med bli deprimert. Hans foreldre må gi ham en optimistisk visjon av livet og bekrefte hans ønsker
og fantasier.
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Mars i Løven:
Adrian vil være et meget stolt menneske, og vil trives med å gjøre ting
på eget initiativ. Hvis han vet at noen forventer noe av ham, vil han jobbe
meget hardt for å tilfredsstille vedkommende. Han kan også være meget
nærtagende på grunn av sin verdighet. Han vil ikke tolerere å bli holdt ap
med, eller bli utsatt for kritikk av sin personlighet. Adrian kan være meget
dominerende og egoistisk, selv om han også er utadvendt, sympatisk og
dynamisk. Han kan være meget generøs og gi klart uttrykk for sine
følelser. Noe som gir ham stor suksess i det sosiale liv. Adrian vil være sta
og vil kreve at foreldrene lar ham få leve på den måten han velger. Til mer
noen forsøker å få ham til å forandre sine mål, til mer vil han holde fast
ved dem, og han kan også bli ganske aggressiv i denne sammenheng. Adrian vil ikke like å vise fram den
svake og myke siden ved sin personlighet. Noe som kan påvirke hans måte å gi uttrykk for sin kjærlighet
på.
Mars Opposisjon Neptun:
Adrian vil ha en rik forestillingsevne og mange fantasier, men han kan mangle evnen til å sette dem ut i
livet. Adrian vil sannsynligvis være redd for sitt sinne og usikker på sin egen autoritet. Adrian må være
forsiktig med kostholdet, da han kan være allergisk mot enkelte matvarer og medisiner. I et forsøk på å skjule
sin egen frykt og svakhet, kan Adrian klamre seg til sine overbevisninger med en fanatisk innstilling. For å
realisere sine drømmer, må Adrian styrke sin selvoppfatning og sitt initiativ.
Mars Trigon Pluto:
Adrian vil ha overflod av fysisk energi, og vil takle dette på en positiv og konstruktiv måte. Han vil være
svært opptatt av å hjelpe andre mennesker, noe som gjør ham svært populær, og kanskje også gjør ham til en
leder. Adrian vil være kompetent og sikker på flere områder, og kan gjøre det godt innen områder som for
eksempel medisin, idrett og ingeniørvitenskap. Han vil ha stor glede av å avdekke mysterier, og utforske
fenomener som hittil ikke har kunnet forklares av vitenskapen.
Uranus i 8. hus:
Adrian kan ha en original og oppfinnsom måte å gi folk råd om sine investeringer på, men samtidig kan
dette også forårsake problemer for Adrian. Det er sannsynlig at han på et eller annet tidspunkt i livet uventet
vil få penger, enten gjennom en uventet arv eller et legat. Adrian vil være meget intuitiv, og vil være
interessert i okkulte emner og alt som har med liv og død å gjøre. Han vil oppleve intense kjærlighetsforhold
til mennesker som er i stand til å svare på samme måte. Hans oppfatninger om kjærlighet og sex vil være
ukonvensjonelle.
Pluto i 5. hus:
Adrian liker å ta sjanser, både emosjonelt og økonomisk. Hans følelser er svært dypt og meget
sammensatte, og han vil ikke være den enkleste å tilfredsstille. Han vil også ha et svært aktivt seksualliv, og
det er meget viktig at han ikke blir oppdratt med mange tabuer og hemninger. Han kan ha en tendens til å
være ganske eierlysten overfor mennesker han er glad i, og det er mulig at han vil bli involvert i enkelte
ubehagelige situasjoner, kanskje på grunn av sin sjalusi. Adrian liker å gamble, selv som voksen, men han bør
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utøve moderasjon, ellers kan det gå ut over hans økonomiske stabilitet.
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*** Kapittel 4 ***
Mentalitet: intelligens og evne til kommunikasjon.
Merkur i Løven:
Han har et dynamisk, intenst og rigid sinn. Han er besluttsom og er
stolt av sine ideer. Adrian vil være utholdende, og kan også være sta og
lite fleksibel hvis noen sier ham imot. Adrian vil ha stor glede av å
organisere og lede mennesker. Han vil legge mye energi og entusiasme i
sine planer, som vanligvis vil være fornuftige og vellykkede. Adrian
ønsker å vite alt om alt og alle, og vil sannsynligvis være kjent for sin
nysgjerrighet. Han kan også være en smule forfengelig og arrogant. Hans
måte å kommunisere på er åpen og oppriktig. Han kan gi uttrykk for sine
følelser, tanker og opplevelser på en litt overdreven, dramatisk måte, og la
det hele utspille seg som en teaterforestilling, for på den måten å fange
alles oppmerksomhet. Adrian vil ha en fin humoristisk sans, og mye kreativitet som vil gi ham mulighet til å
lykkes i enhver jobb som innebærer kontakt med et publikum. Han vil lære og studere mer hvis han blir
utfordret, eller hvis hans personlige stolthet kommer inn i bildet. Adrian trives best når han kan være nummer
en i alt hele tiden, og vil legge all sin energi i å oppnå en slik posisjon. Han kan lett bli ganske sint, og vil
forsvare sin ære på en aggressiv måte. Hvis foreldrene hjelper Adrian ved å stimulere og å gjøre ham mer
trygg på seg selv, vil han bli en meget vellykket person.
Merkur i 2. hus:
Adrian vil bare bry seg om det som gir praktiske resultater, og som er relatert til å tjene penger. Hans ideer
kan være orientert mot forretningsverdenen, men han kan tjene penger på skriving, undervisning,
reisevirksomhet, eller arbeid innen kommunikasjonsservice, som for eksempel radio, aviser, eller TV. Det er
også mulig at Adrian vil ha mange forskjellige jobber og ikke bare en. Det vil være svært viktig for ham å få
et godt kulturelt og akademisk grunnlag, for hans framtidige økonomiske suksess vil være knyttet til
intellektuelle og mentale aktiviteter.
Jomfruen på 3. husspiss:
Adrian vil ha et analytisk sinn og vil være en perfeksjonist som alltid legger merke til detaljene. Adrian vil
forsøke å kanalisere sine fantasier gjennom praktiske ting. Hans store fantasi og inspirasjon vil blande seg
med evnen til å analysere og se de mange sider ved en situasjon. Sannsynligvis vil Adrian være tilbakeholden
med å gi uttrykk for sine meninger, og trer ikke sine oppfatninger nedover hodet på andre. Hvis han kan
overvinne sine hemninger, vil han bli en leder som oppnår en autoritetsposisjon innen jobben, eller i et
uavhengig yrke. Hans vitenskapelige sinn gjør ham nysgjerrig, og han vil søke etter en logisk og
sammenhengende forståelse av realitetene rundt ham.
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*** Kapittel 5 ***
Skjebne: yrke, muligheter for suksess og sosial anerkjennelse.
Væren MC
Adrian's fremtid indikerer at han vil få en autoritetsposisjon, og ha overoppsynet med ganske mange
mennesker. Han vil trives i situasjoner hvor selvdisiplin er nødvendig. Adrian kan gjøre det godt innen idrett,
eller i aktiviteter som krever fysisk styrke. Sannsynligvis vil han gjennom jobben komme i kontakt med
maskiner eller metall, kanskje i en fabrikk eller i industrien. Han vil ha store ambisjoner, og setningen "jeg
ønsker" vil alltid være til stede i hans vokabular. Adrian vil være meget positiv, entusiastisk, og ønsker å
gjøre ting ganske umiddelbart. Han blir utålmodig når det oppstår forsinkelser og avbrytelser i hans planer.
Hvis han har tro på sitt initiativ, vil han lykkes meget godt med det han gjør.
Hans karrierevalg kan være et av følgende: innen militære eller politiet, idrettsutøver, ingeniør, pilot,
smed, trener, mekaniker etc. Uansett hvilket yrke han velger, så vil han forsøke å oppnå en lederposisjon.
Det er mulig at en eller begge foreldrene kan være strenge og kreve at Adrian fullfører sine ambisjoner.
Han vil bli oppdratt i et hjem med mye disiplin. Han vil være svært glad i sine foreldre, og forsvare dem
lidenskapelig. Adrian vil bli påvirket av mennesker som er preget av Væren.
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*** Kapittel 6 ***
Helse: mulige fysiske problemer og anbefalinger angående diett og ernæring.
Sol i Løven:
Løven symboliserer alle hjerte/kar funksjoner: hjerte, hjertekamrene, hjerteklaffene, arteriene, etc., så vel
som ryggrad og milt. Adrian vil være meget vital, og vil ikke ha mange helseproblemer. Han vil være full av
energi og hans stolthet gjør at han ikke vil kunne tillate seg å føle seg miserabel eller utslått av noen form for
fysisk ubehag. Hans svake punkt er en tendens til å overdrive alt. Adrian kan ha vanskelig for å begrense seg.
Når han setter i gang med noe, enten det gjelder fysisk eller intellektuell aktivitet, vil han fortsette til han blir
helt utmattet. Adrian liker også å nyte livet, spesielt store, smaksrike måltider. Hvis han blir overvektig, kan
hjertet bli unødvendig belastet. Hans stahet vil gjøre at han ikke har så lett for å skifte mening eller forandre
vaner, og på grunn av sin tendens til å gå til ytterligheter, kan han bli like lat som han i sin tid var aktiv.
For å bevare sin helse, bør Adrian ta følgende råd i betraktning: Han bør holde seg til et makrobiotisk eller
nesten vegetabilsk kosthold, unngå kjøtt, salt og stekt mat. Han bør finne kreative kanaler for sine intense
følelser, for eksempel en eller annen kunstnerisk aktivitet. Han må forsøke å la være å gjøre for mange ting
samtidig, for å unngå å overbelaste sin fysiske kapasitet, og bør unngå røyk og alkohol. Det er viktig å gjøre
puste- og avslappingsøvelser, og å drive med konkurranseidrett. Tilbring mye tid ute i solen. Det er også
viktig at han kan le og more seg uten å overdrive. Han har behov for å uttrykke seg fritt og uhemmet, og han
må forsøke å være mer tålmodig og mindre aggressiv overfor mennesker som ikke er slik som ham.
Saturn i Krepsen:
Denne astrologiske posisjonen kan skape redusert appetitt på grunn av følelsesmessige problemer, og et
lavt nivå av magesyre som igjen kan resultere i dårlig fordøyelse, dårlig opptak av vitamin B-12. Generelt sett
vil Adrian ikke ta opp alle næringssubstanser fra det han spiser, noe som kan gjøre ham svak og kanskje
anemisk.
Steinbukken på 6. husspiss:
De kortsiktige helseproblemer som kan oppstå kan være forårsaket av mangel på vitamin C og K,
proteiner, kalsium, og folinsyrer. De mest vanlige sykdommer vil være lokalisert til beinstrukturen og leddene
(spesielt knærne), huden og håret.
For å unngå disse problemene bør Adrian ta med følgende elementer i sitt kosthold: soya og
soyaprodukter, blålusern, soyaspirer, spinat, selleri, gulrøtter, poteter, vannkarse, tomater, blomkål, alle slags
uraffinerte korn og frø, hvetekimer, appelsiner, sitron, grapefrukt, jordbær, bananer, druer, ananas,
kokosnøtter, epler, skummet melk, soya- eller geitemelk, frisk ost, naturell yoghurt, eggeplommer, fisk og
fjærkre.
De langsiktige helseproblemene kan være forårsaket av mangel på vitamin B-2, kalium, og fluor. Hans
mest vanlige sykdommer vil ha med fordøyelsen å gjøre. Adrian bør unngå elementer som irriterer
fordøyelsesapparatet. Han bør også spise rolig og med harmoniske forhold rundt seg, og tygge maten godt før
han svelger den. Han bør også unngå inntak av væske mens han spiser.
Han bør følge den dietten som er nevnt ovenfor, i tillegg til at han bør sørge for å få i seg salat, kålhoder,
solbær, mango, peanøtter, mandarin, og store mengder rent vann i løpet av dagen. Han bør unngå kaffe,
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krydret mat, og andre ting som irriterer.
Sol i 12. hus:
Adrian kan ha problemer med energi og vitalitet. Han bør vie mer oppmerksomhet til sitt kosthold, og
spise mat som er rik på proteiner og aminosyrer. Adrian bør hvile bare når det er nødvendig, og ikke sove mer
enn 8 timer i døgnet. For å føle et generelt velvære, bør han tilbringe flere timer ute i frisk luft i solskinnet.
Saturn i 12. hus:
Adrian kan ha problemer som er relatert til beinstrukturen, hud, eller hår. Denne astrologiske posisjonen
kan skape kronisk sykdom, på grunn av at kroppen får altfor hard medfart. Han bør unngå salt og krydder, og
han bør moderere inntaket av melkeprodukter. Som voksen bør han erstatte melk med soyamelk, og han bør
ha et program som består av et godt kosthold og regelmessige fysiske øvelser. Problemene som er nevnt
ovenfor kan bli mer alvorlige hvis Adrian har en tendens til å være lite fleksibel og en altfor strukturert atferd
med lite spontanitet.
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*** Kapittel 7 ***
Generasjonspåvirkning: ideer og følelser som er felles for barnets
aldersgruppe.
Uranus i Fiskene:
Adrian's generasjon er kreativ og inspirert av kunsten. De fremmer og
bidrar med mye til musikk, teater, litteratur og filosofi. De vil skape nye
stilarter, som vil bli uttrykt på en forfinet måte, og vil vare i lange tider.
De vil også være interessert i det mystiske, så vel som ikke-vestlige
filosofier. Adrian vil ha gode intensjoner, han vil være meget intuitiv,
idealistisk, og meget fantasirik. Hans sterke sensitivitet kan gjøre ham
rastløs og rask til å reagere på alle situasjoner. Det er sannsynlig at
Adrian vil ha en eskapistisk legning når han møter problemer, og han vil
føle seg svært ille til mote i møte med aggresjon.
Neptun i Vannmannen:
Adrian's generasjon vil være progressiv og tolerant når det gjelder å
godta nye filosofiske og religiøse ideer. De vil ha sterk intuisjon og
inspirasjon til å skape noe nytt på mange felt. Vitenskapelige framskritt vil
være bemerkelsesverdige i denne perioden, og oppfinnelse av maskiner og
nye elementer for å forbedre hverdagen vil være overraskende i sin
originalitet. Som en del av denne generasjonen vil Adrian ha en distansert
følelsesmessig holdning, en evne til å forstå abstraksjoner, og mye
kreativitet som vil bli anvendt på en praktisk og glimrende måte. Han vil
være opptatt av humanitære saker, og lever i en periode da sosiale
reformer vil lede til begynnelsen av en fredfylt og harmonisk verden.
Pluto i Skytten:
Adrian's generasjon vil være meget entusiastisk og vil dyrke sine
interesser med sterke følelser. De vil føle en tiltrekning mot filosofi og
religion. De vil være fascinert av å reise og utforske ukjente og uvanlige
steder. De vil være svært opptatt av å utvide sin horisont og sine
kunnskaper, og de vil søke kontakt med nasjoner av ulik kultur og med
ulikt språk. Som en del av denne gruppen vil Adrian ha et sterkt behov for
personlig frihet til å bevege seg ditt han måtte ønske. Han vil være
utadvendt, positiv, og alltid villig til å gjøre en innsats. Adrian vil være
interessert i mange ting, men han vil vise størst interesse for åndelige og
humanitære områder.
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