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***** Introduksjon *****
Denne tolkningen er ment å være en guide til å finne ditt rette yrke. Samtidig får du også en analyse av din
personlighet, styrke, eller dine hemninger, ubrukt potensiale, karma, kreativitet, evnen til å tjene penger,
hvordan du fungerer i din jobb. Mot slutten vil du finne en syntese av det som tidligere er nevnt, som vil
hjelpe deg å oppsummere og klargjøre din oppgave i livet. Gjennom hele rapporten vil du finne mange
indikasjoner på forskjellige yrker eller type arbeid som passer til den astrologiske påvirkning. Vi anbefaler at
du reflekterer over denne informasjonen for deg selv, slik at din intuisjon til syvende og sist kan lede deg til
det beste valget.

***** Astrologiske fødselsdata *****
Fødselshoroskopet er et kart over planetenes posisjoner på det
tidspunkt og sted hvor du ble født. For deg som kan litt astrologi,
er posisjonene og annen teknisk informasjon listet opp nedenfor:
Sol
Måne
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus

7
12
21
19
4
11
9
10

Lib
Cap
Vir
Sco
Lib
Lib
Sag
Leo

43
38
26
46
32
10
38
41

Tropisk Placidus Standardtid observert
GMT: 04:05:00 Time Zone: 1 timer Øst
Fødselsstedets bredde og lengdegrader: 59 N 55
Aspects and orbs:
konjunksjon
:
opposisjon
:
kvadratur
:
trigon
:
sekstil
:

Neptun
Pluto
Asc.
MC
2. hus
3. hus
5. hus
6. hus

10 Ø 45

7 grd 00 min
6 grd 00 min
6 grd 00 min
6 grd 00 min
4 grd 00 min
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1
1
24
22
15
14
2
2

Sco
Vir
Vir
Gem
Lib
Sco
Aqu
Pis

26
21
47
18
48
08
05
08

***** Kapittel 1 *****
Ditt særpreg. Din personlighet.
Dine følelsesmessige behov. Din mentalitet.
For å finne ditt idealyrke må du først kjenne deg selv. Det finnes aktiviteter som passer til din natur, mens
andre ikke passer. Ditt idealyrke kan være en jobb hvor du får gitt uttrykk for din individualitet (Sol), din
personlighet (Ascendant, og som tilfredsstiller dine følelsesmessige behov (Måne) og gir mulighet til å
utvikle ditt intellekt (Merkur).

DITT SÆRPREG: Sol i Vekt
Du ble født under Vektens tegn og din styrende planet er Venus, noe som gir deg stor idealisme, en sterk
rettferdighetssans, og forfinet smak.
Ditt soltegn er et kardinaltegn og dette indikerer at du ble født til å være en leder, enten i tanke eller
handling. Du er aldri helt fornøyd i en underordnet posisjon der du må iverksette andres ideer, med mindre
disse er en del av dine egne ambisjoner. Du føler deg tilfreds med å jobbe for deg selv, eller ved å innta en
lederposisjon.
Vekten er et lufttegn, og dette gjør deg nysgjerrig, omgjengelig, og mentalt sett meget aktiv. Alle yrker som
stimulerer ditt intellekt og gir deg mulighet for å kommunisere, vil være svært fordelaktige. Du trenger
variasjon, harmoni og utveksling av ideer.
Du er stille, sofistikert, varm og tålmodig, og søker balanse og harmoni i dine omgivelser. På grunn av din
personlige sjarm har du lett for å komme i kontakt med mennesker, og du vil sannsynligvis ha et aktivt sosialt
liv. Du føler deg mer lykkelig når du kan dele ditt liv med dine kjære, enn ved å leve alene. Du er alltid villig
til å samarbeide og hjelpe andre, og kan til tider ha en tendens til å nedprioritere dine egne mål.
Din rettferdighetssans er også meget sterk, og du gir ikke din støtte til, eller deltar i noe som virker
urettferdig. Selv om du avskyr aggressivitet og lyssky virksomhet, vil du vise din aggressive side og din
mangel på fleksibilitet hvis nødvendig. Du har en god smak og en medfødt sans for harmoni og skjønnhet. Du
er opptatt av personlig estetikk og harmoni i dine omgivelser, noe som kan bidra til at du skaper trivelige og
forfinede omgivelser. Du vil sannsynligvis sette stor pris på kunne nyte livets fornøyelser. Din innstilling vil
alltid være hyggelig, åpen og glad.
Du har en medfødt evne til å samarbeide, å overtale, å forsone og finne balansen i ting rundt deg. Et av
dine kall er å arbeide for fred og harmoni i verden, og fremme rettferdighet og orden med dine medfødte
diplomatiske evner. Du kom til verden for å utvikle dine kunstneriske og estetiske egenskaper, for å være
sosial, å lære, gi råd, veilede, og for å skape harmoni i dine omgivelser.
For å utvikles må du overvinne den sterke tvilen som plager deg når du skal ta en beslutning. Du må lære å
være direkte og bestemt i dine oppfatninger, og sette til sides din selvtilfredse innstilling som av og til kan
gjøre at du blir for stillestående. Se opp for din tendens til å alltid velge det bekvemmelige, en viss treghet,
avhengighet av kjærlighet fra andre, og din søken etter fred for enhver pris. Du vil også måtte overvinne hatet
som har lett for å samle seg opp hos deg, og lære å tilgi og glemme.
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DIN PERSONLIGHET: Ascendant Jomfru
Andre betrakter deg som en intelligent, praktisk, arbeidssom og effektiv person. Du viser din evne til å se
detaljer og løse daglige problemer, spesielt andre menneskers problemer.
Til tross for dine store evner, har du en stor minusside, nemlig din usikkerhet. Du har en indre
tilbakeholdenhet og et behov for bekreftelse fra andre. Av den grunn blir du stresset, du ofrer deg, blir
likeglad, og undertrykker din aggressivitet. Du er ømfintlig, og følelsesmessig sammensatt. Det meste av
tiden gir du mer enn du får, i håp om å finne samme respons hos andre, uten at dette leder til annet enn at du
blir desillusjonert. Du må lære å gi uttrykk for alle de egenskaper som er beskrevet under ditt soltegn på en fri
og trygg måte. Du har en tendens til å analysere hvert skritt du tar i altfor stor grad, og dette kan til sjuende og
sist resultere i at du ikke oppnår noe som helst.
Yrket du velger må gi deg mulighet til å bruke din ordenssans, ditt behov for å tjene andre, å helbrede,
hjelpe andre med å løse sine problemer. Unngå å jobbe på stressende steder, under overoppsyn av aggressive
mennesker, eller på steder hvor du ikke kan forvente stabilitet og trygghet i framtiden.

DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Steinbukk
Du er ikke særlig flink til å gi uttrykk for følelser, selv om de er svært intense og dype. Du er utrygg og
føler at hvis du åpner deg for mye, vil det gjøre deg sårbar. Ditt image utad kan virke heller kaldt og fjernt.
Du har en dyp indre ensomhet som du forsøker å fylle med aktiviteter, og du kan også ha tendenser til
melankoli, depresjon eller sosial isolasjon. Du vil måtte overvinne din indre undertrykking, og utvikle mer tro
på din emosjonelle verden uten å vente på anerkjennelse eller begeistring fra andre. Du bør la være å dømme
og kritisere andre.
Du har en sterk ansvarsbevissthet og utfører ditt arbeid på en meget effektiv måte. Du vil etter alt å dømme
innta viktige stillinger og oppnå sosial prestisje. Du har et realistisk syn på livet, og er utholdende i jakten på
dine mål. Du er meget ambisiøs og vet hvordan du skal ta ansvar. Du viser gode organisasjonsevner og
lederegenskaper, og dine tanker er som regel veletablerte og strukturerte. Du er forsiktig i din omgang med
penger, og er svært fornuftig. Du kan finne løsninger på problemene dine takket være din praktiske
innstilling.
I ditt ubevisste har du et sterkt ønske om makt og kontroll over livet ditt. I tidligere liv kan du ha hatt
stillinger med autoritet og sosial prestisje. Du var vant til å bli møtt med respekt, ære, og samarbeid fra
menneskene rundt deg, og du følte at du var i offentlighetens lys. Dette fikk deg til å bli mer opptatt av ditt
image, og av å opprettholde en livsstil styrt av respektabilitet, luksus eller tradisjoner. Av den grunn føler deg
du i dag trygg i din sosiale posisjon, men ikke så sikker i den følelsesmessige verden. I denne inkarnasjonen
må du lære deg å kombinere din sans for makt med dine følelser. Du er nødt til å leve et liv der du ikke er
fullt så opptatt, med større fleksibilitet. Du bør også motarbeide en tendens til å forsøke å kontrollere enhver
situasjon.
Yrket du velger vil måtte tilfredsstille ditt følelsesmessige behov for å finne en solid base, gi deg
muligheter for vekst, å vinne autoritet, uavhengighet og makt. Du må kunne føle deg stolt over den posisjonen
du har oppnådd og identifisere deg med denne. Du har også behov for å vinne anerkjennelse, få belønning, og
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hver dag ha mulighet til å øke din prestisje.

DIN MENTALITET: Merkur i Jomfru
Du har et meget analytisk og logisk sinn som gjør deg i stand til å se detaljene ved enhver situasjon. Du er
meget intelligent og har evnen til å forstå vanskelige og abstrakte problemer. Du ser etter perfeksjon i alt du
gjør, men hvis du føler at du ikke kan oppnå dette, kan du gi opp det hele. Du er meget hengiven i dine
studier, spesielt når du føler at du studerer et nyttig og praktisk emne. Du har en meget kritisk visjon av
verden, så vel som av dine personlige relasjoner, og du har lett for å oppdage feil og svakheter hos andre.
Din måte å kommunisere på kan være ganske begrenset da du er svært tilbakeholden. Ditt logiske og
upersonlige sinn gjør deg upartisk og uhildet. Du kan vise stor interesse for prosjekter av vitenskapelig natur,
og prosjekter av forskningsmessig betydning. Du er opptatt av medisin, hygiene, kosthold, matematikk etc.
Din observasjonsevne vil gjøre at du har lett for å oppfatte den karakteristiske atferden hos menneskene rundt
deg, og du har stor glede av å imitere denne. Du er meget ærlig, kan ha liten toleranse for mennesker som
ikke er så intelligent som deg, eller du kan bli for skeptisk.
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***** Kapittel 2 *****
Dine evner og følelser, hemninger og styrke.
Skjulte talenter eller utfordringer, karma.
Planetenes plassering i hus, og forholdet mellom dem, kan øke eller redusere deres innflytelse. Aspekt til
Solen er knyttet til din personlige styrke, og aspekter til Månen påvirker din følelsesmessige verden, og gjør
seg gjeldende på et ubevisst nivå.

Aspekter som påvirker ditt SÆRPREG:
Sol i 1. hus:
Du er meget stolt, og har også den nødvendige styrke til å lykkes med dine fortsetter. Du uttrykker fullt ut
de karakteristiske trekk ved ditt soltegn, og du vil sannsynligvis være i sentrum for oppmerksomhet hvorhen
du går. Du har en sterk vilje, er utadvendt, optimistisk, og har mye selvtillit. Med andre ord en framstående
person. Du har evnen til å lede andre, selv og du kan være en smule egoistisk, og ha en tendens til å
overdrive. Du er i stand til å markere deg som profesjonell, og vil føle deg som en vellykket og dyktig person
livet igjennom. Din suksess er relatert til måten du uttrykker din kreativitet på, og til de initiativer du tar.
Sol Konjunkt Mars:
Du er et konkurransemenneske og liker utfordringer og opposisjon. Du er i stand til å konkurrere eller
kjempe i situasjoner som krever stor fysisk innsats fra din side. Ditt temperament passer godt til yrker innen
idrett, det militære, eller alt som innebærer risiko og fare.
Sol Konjunkt Jupiter:
Du vil sannsynligvis etterlate deg en atmosfære av glede overalt hvor du ferdes, og du har alltid en lystig
og hyggelig innstilling som vil gjøre det lett for deg å forholde deg til andre. Denne astrologiske
konjunksjonen vil gi deg hell gjennom hele livet, og du vil sannsynligvis oppnå mye uten større anstrengelse.
Den kan også få deg til å overdrive, bli en smule lat og sløv i dine vurderinger og din atferd, eller i din måte å
ivareta din fysiske kropp på.
Sol Kvadratur Måne:
Det er en medfødt konflikt mellom ditt ego og dine følelser. Du er meget påvirkelig og har en tendens til å
overreagere på alt. Av og til kan du vurdere din individualitet, dine personlige mål, og ditt yrke som det
viktigste, men til andre tider legger du større vekt på følelser, relasjoner og familielivet, uten at det er så lett å
kombinere begge disse livsområdene. Følelsesmessige problemer kan forstyrre konsentrasjonen rundt daglige
oppgaver. Det kan også være vanskelig for deg å jobbe og samtidig ivareta familielivet.
Denne konflikten kan overvinnes ved å forene den feminine og maskuline siden ved din personlighet. Du
vil måtte lære å ta beslutninger, ta på deg ansvar og være konsekvent, uten at dette påvirker dine følelser. Du
må lære å kontrollere dine skiftende sinnsstemninger, spesielt når du blir pessimistisk eller negativ, og
framfor alt må du unngå å synes synd i deg selv. Når du blir bevisst denne destruktive tendensen hos deg, blir
du i stand til å vokse og overvinne denne astrologiske påvirkningen.
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Sol Sekstil Saturn:
Du er ansvarsbevisst og har en sterk lojalitetsfølelse som ikke forandrer seg med tiden. Du stoler på din
tålmodighet og den nødvendige utholdenhet for å kunne utvikle deg i livet. Dine framskritt vil sannsynligvis
skje sakte men sikkert. Med tiden vil du oppnå stor en personlig modenhet som vil gjøre at du handler med
moderasjon og balanse i enhver situasjon.
Sol Sekstil Uranus:
Din tenkemåte er meget spesiell og opplysende for andre. Din yrkesaktivitet kan lede deg til å påvirke
grupper eller sosiale bevegelser. Du er kreativ og meget original.

Aspekter som påvirker dine FØLELSER:
Måne i 4. hus:
Du elsker hjemmet, og er sterkt knyttet til din familie, og kan i det hele tatt ha vanskelig for å bryte
båndene som knytter dere sammen. Denne kjærligheten strekker seg også til hjemstedet, hjemlandet, dine
tradisjoner og alt som er en del av din fortid. Du liker å samle på ting og kan gjøre det godt med prosjekter
som har med land, dyrkning, og fast eiendom å gjøre.
Måne Kvadratur Jupiter:
Du har en tendens til å være for generøs, noe som kan skape problemer for deg. Du må lære deg å sette
grenser for hva du tilbyr, og ikke stole så mye på andre. Du kan ha en tendens til å overdrive, opptre som
kjekkas, og være ganske ekstravagant. Du stoler gjerne blindt på dine muligheter, noe som gjør deg sårbar for
tap i forretninger eller rettstvister. Du kan være nytelsessyk, lat og skjødesløs. For å unngå problemer, må du
lære deg å være mer ryddig, og å skape orden i livet ditt.

SKJULTE TALENTER: Jomfru på 12. husspiss
Du har en tendens til å neglisjere din intellektuelle kapasitet så vel som din personlige egnethet til å løse
problemer. Du liker komfort og gjør sjelden noen offer i livet. Du bør begynne med en eller annen form for
trim for å opprettholde balansen mellom kropp og tanke. Du slutter aldri å tenke, og dette kan i verste fall
lede til konstante bekymringer og mulige nervesammenbrudd.
Denne påvirkningen kan indikere en eller annen sykdom som du velger å holde hemmelig, eller en sykdom
som tvinger deg til å holde deg i isolasjon. Du kan også ha alvorlige problemer med personale eller
medarbeidere.
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Merkur i 12. hus:
De talenter du ikke tar godt nok vare på, er din intellektuelle kapasitet. Du er meget tilbakeholden og
holder dine tanker for deg selv. Du kan ha vanskelig for å uttrykke deg fritt da du sannsynligvis er usikker på
egne ideer, og føler at det du har lyst å ta opp blir kritisert eller avvist. Du må lese, studere og søke
informasjon. Dette vil gi deg et bedre fundament og på samme tid mer trygghet på din evne til å
kommunisere.
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***** Kapittel 3 *****
Ekspansjon (Jupiter) og tilbaketrekning (Saturn).
Å gi og ta imot.
EKSPANSJON: Jupiter i Vekt
Ditt behov for ekspansjon manifesterer seg gjennom moderasjon og harmoni. Du liker å avansere på en
progressiv og gradvis måte. Helt fra barndommen har du lært å se skjønnheten i alt. Du er elegant og
diplomatisk, og din vennlighet tiltrekker seg andre og gjør deg meget populær. Du har en sterk
rettferdighetssans og forsvarer alltid andres rettigheter, selv om du ikke blir bedt om det. Din søken etter
indre balanse kan lede til overdrivelser og kan også gjøre deg ubesluttsom når du står overfor viktige
avgjørelser. Denne påvirkningen er svært fordelaktig for enhver relasjon. Din materielle suksess avhenger av
at du er i kontakt med et publikum.
Jupiter i 1. hus:
Du har en glad, vennlig og optimistisk legning. Din velutviklede humoristiske sans og din enormt vitale
kraft vil sikre deg suksess i det sosiale liv. Du nyter livet, og er en meget generøs person som alltid er villig til
å hjelpe andre. Du kan ha en tendens til å gjøre alt på en stor, overdreven, og overfølsom måte. Selv din
fysiske kropp kan ha en tendens til å være stor. Du elsker å reise og kan ha et sterkt ønske om å se ethvert
område av verden. Dette kan resultere i mye reising, og også skifte av bosted atskillige ganger. Ekspansjon i
livet ditt er ikke avhengig av ytre faktorer, men av hvordan du bruker dine talenter.
Ditt største problem vil være en tendens til overdrivelse. Du kan også være ganske kaotisk og udisiplinert.
Din glade og uvørne innstilling kan gjøre at du får problemer med restriksjoner og plikter som gjelder i
samfunnet. Du kan være en smule lat, og liker å bli oppvartet. Uansett så vil de svakhetene som denne
påvirkningen bringer med seg være godt skjult, for på overflaten vil du vise et blidt ansikt og en svært positiv
innstilling til livet. Dette forklarer også ditt store hell på nesten alle livets områder.
Jupiter Konjunkt Sol:
Du har som regel et fornuftig syn på livet og universets overflod. Du stoler på din egen styrke, og øker din
følelse av frihet dag for dag, og oppnår på den måten mye materiell suksess på ethvert område du måtte
velge.
Jupiter Konjunkt Mars:
Du er åpen, generøs, selvsikker, og flink til å ta beslutninger. Energisk som du er kan du gjøre det godt i
idrett, eller innen en militær karriere, selv om du kan presse deg altfor mye og bli fysisk utbrent. Din
rastløshet og fryktløshet gjør deg i stand til å vinne over enhver motstander.
Jupiter Kvadratur Måne:
Det er mulig at du kan ha foreldre som har skjemt deg bort, og at du derfor har en tendens til å være heller
selvtilfreds i dag. Unngå skjødesløshet, latskap, og ikke la ting skli ut. Du bør også unngå å omgi deg med
mennesker som beskytter deg i for stor grad, og tar avgjørelser for deg. Det er viktig at du lærer selvdisiplin
og å bruke din energi mer fornuftig.
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Jupiter Sekstil Saturn:
Dette er et heldig aspekt, det indikerer konstruktiv styrke og materiell suksess. Det gir en balanse mellom å
gi og ta, avansere og trekke seg tilbake. Noe som gjør deg godt kvalifisert til den materielle verden. Du er i
stand til å nå dine mål og vise utholdenhet når det trengs. Du er tålmodig, ryddig, praktisk og realistisk.
Jupiter Sekstil Uranus:
Du er original, kreativ, besluttsom og praktisk, noe som gjør det mulig for deg å nå de mål du bestemmer
deg for. Din personlige frihet er svært viktig for deg, og du nekter å bli bastet og bundet av konvensjoner og
begrensninger. Du har mye mental energi og kan være svært omtenksom, men aldri sentimental.

TILBAKETREKNING: Saturn i Skytten
Hemninger kan påvirke ekspansjon av ditt intellektuelle felt. Du er konservativ på mange områder av ditt
liv, og tror bare på prinsipper som har vist seg å stemme over lang tid. Du har en seriøs tilnærming til
religion, filosofi og høyere utdannelse. Uavhengig og evnerik som du er, søker du etter rettferdighet og
sannhet. Du viser en intellektuell selvdisiplin og har gode konsentrasjonsevner. Noe som gjør at du kan tjene
det du vil gjennom hardt arbeid og bruk av dine evner. Ditt ry og din sosiale status er viktig for deg. Du kan
være en god lærer, taler eller politisk leder. Du kan bli lett såret og vise sterk harme hvis du blir urettferdig
anklaget.
Saturn i 3. hus:
Du har et skarpt og gjennomtrengende sinn og en god konsentrasjonsevne. Du kan ha litt vanskelig for å
kommunisere, da du har en tendens til å være litt hemmet når det gjelder å gi uttrykk for tanker og følelser.
Du kan også ha en tendens til melankoli og depresjoner. Du tenker konservativt, og foretrekker realistiske og
konkrete ideer framfor de abstrakte. Det er viktig at du tenker positivt, og kvitter deg med negative
tankemønster som kan ha overlevd siden din barndom. Den frustrasjon du merker mest kan oppstå ved at du
ikke studerer, eller ikke oppnår det intellektuelle nivå du ønsker. Det er viktig at du forsøker å holde ut i dine
studier.
Saturn Trigon Uranus:
Du har viljestyrke, initiativ og en ufattelig besluttsomhet. Du kombinerer praktiske evner og intuisjon, og
trenger frihet i jobben. Du har mye fornuft, gode administrative evner, og du er utholdende. Du er velsignet
med en indre balanse mellom gammelt og nytt, autoritet og frihet. Du gjennomfører dine plikter på en
ansvarsbevisst måte, men understreker alltid din uavhengighet. Du bruker din kreative energi effektivt, og vil
sannsynligvis jobbe hardt og utholdende.
Saturn Sekstil Sol:
Du har gode organisasjonsevner og kan uten større problemer konsentrere deg om å oppnå suksess i livet.
Du er stabil, ansvarsbevisst, og utholdende. Dette astrologiske aspektet gjør deg i stand til å nå dine mål
takket være din konsentrasjonsevne og troen på deg selv. Du har en medfødt autoritet, og er også i stand til å
utøve autoritet på en naturlig måte. Du vil ha et godt forhold til eldre mennesker, spesielt mennesker i
innflytelsesrike posisjoner.
9

Suksess i livet er i stor grad avhengig av balansen mellom å gi og ta, ekspandere og trekke seg tilbake. Å
velge å dvele ved hver eneste feil du måtte ha gjort, er det samme som å ikke forsøke noe.
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***** Kapittel 4 *****
Økonomi, inntektskilde.
Arbeidsmåte.
Nedenfor er det beskrevet en del mulige inntektskilder. Disse kan falle sammen med, eller ikke ha noe
forhold til ditt profesjonelle yrke i det hele tatt.

ØKONOMI: Vekt over 2. hus
Din økonomiske balanse kan i stor grad avhenge av ditt ekteskap eller andre partnere. Det er en mulighet
for at du vil ha kontakt med rike mennesker som vil hjelpe deg å løse dine økonomiske problemer, men dette
kan skape en sterk avhengighet til disse. Du har mange talenter, men trenger støtten fra noen som står deg nær
for å avansere i den materielle verden. Du vil sannsynligvis skifte jobb flere ganger.
Du kan tjene penger gjennom sosiale aktiviteter som for eksempel PR, eller aktiviteter som har med kunst,
skjønnhet, dekorasjon å gjøre, eller med den estetiske verden generelt å gjøre.
Neptun i 2. hus:
Du kan få mye inspirasjon og mange gode ideer om hvordan du skal tjene penger, men hvis du ikke lærer å
styre det hele, vil du sannsynligvis oppleve svingninger, tap og svik. Du kan gjøre det godt i aktiviteter som
gir deg mulighet til å kanalisere din fantasi og intuisjon, eller de som er relatert til en eller annen form for
tjenester eller forskning, eller som har med kjemikalier, gass eller vann å gjøre. Du bør unngå å anskaffe deg
for mye kreditt, og bør heller ikke ha mye kontanter på deg, da kontanter har en tendens til å gli gjennom
fingrene på deg. Generelt sett bør du være på vakt mot dine forretningspartnere, da du er et lett bytte for
mennesker som vil tjene penger. Denne posisjonen skaper en fare for tap eller tyveri.
Hersker av 2. hus i 3. hus:
Din inntekt kan stamme fra en jobb eller karriere som innebærer verbal eller skriftlig kommunikasjon,
studier, reiser, og også arbeid sammen med dine søsken hvis du har noen, eller med andre nære slektninger.

Inntekt har direkte relasjon til din innsats. Hvis vi ser på oss selve som verdifulle, vil pengene komme til
oss. Arbeid gjort av kjærlighet og glede tynger oss ikke ned, og gir bedre avkastning.

HVORDAN DU JOBBER: Fiskene over 6. hus
Som ansatt gir du uttrykk for sensitivitet, vennlighet og en estetisk smak. Du er gjerne imøtekommende og
tilfreds, noe som gjør deg til en god arbeidstaker. Du kan til tider føle deg ført bak lyset av din sjef eller
medarbeidere på grunn av at du har overidealisert disse, eller forventet at de skal gi deg noe som de ikke har
mulighet til. Denne posisjonen kan skape visse intriger, misunnelse eller løgner i dine arbeidsomgivelser. Du
trives bedre med en jobb som gir deg kontakt med levende vesener (mennesker, dyr, eller planter), og som
eventuelt gir deg mulighet til å utvikle dine terapeutiske evner.
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***** Kapittel 5 *****
Din kreativitet og dine rekreasjonsaktiviteter.
Andre ferdigheter og hobbyer.
Hobbyer er også en del av din personlighet, og gjennom valget av disse uttrykker vi i stor grad våre
kreative evner. Det er viktig at vi kan nyte våre fritidsaktiviteter og bruke dem til å utfylle vårt yrkesliv for å
finne en større balanse. I vår kultur har vi en tendens til å legge vekt bare på det som resulterer i penger, og
dermed neglisjere viktige deler av vår personlighet.

DIN KREATIVITET: Vannmann over 5. hus
Dine yndlingsaktiviteter i rekreasjonssammenheng er de som gir deg mulighet til å delta i det sosiale liv og
finne nye venner. Du liker å delta i gruppeaktiviteter, klubber eller organisasjoner som deler dine interesser.
Du liker også enhver form for kreative eller kunstneriske aktiviteter hvor du kan utvikle din forestillingsevne.
Hvis soltegnet ditt er praktisk og konkret, kan du bli en oppfinner. Hvis du er en intellektuell type, vil du
kanskje like å skrive. Du er fartsglad, og har interesse for alt som er knyttet til romfart eller science fiction.
Din kreativitet blir stimulert gjennom utveksling av tanker og ideer med intelligente mennesker, gjennom
diskusjoner, og også gjennom reiser, spesielt til eksotiske steder og fremmede kulturer.
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***** Kapittel 6 *****
Ditt kall, yrke, muligheter for suksess og
samfunnsanerkjennelse.
Tvilling-Kreps MC
På grunn av dine indre motsetninger vil livet være fullt av forandringer. En side ved din personlighet søker
bevegelse, kommunikasjon og handling, den andre foretrekker stabilitet og moderasjon. Dette er grunnen til
at du sannsynligvis vil ha to forskjellige jobber: En seriøs jobb som gir deg et sikkert levebrød, og en annen
jobb som er mer usikker, men full av variasjon og moro. Du kan svinge mellom å føle deg svært energisk og
hardtarbeidende, og å være lat. Ditt hovedproblem vil være å finne en jobb hvor du kan bruke dine kreative
evner, uten at den blir for tradisjonell, kjedelig og rutinepreget. Din ustabilitet vil være mer framtredende i
ungdommen, men etter hvert som du blir eldre, blir du mer stabil og rolig. Din sensitivitet vil også spille en
viktig rolle i livet, og du kan gjøre det godt i et yrke hvor du kommer i kontakt med andre mennesker. Du er
meget human og intuitiv.
Ditt karrierevalg vil sannsynligvis innebære et av de følgende yrker, eller en kombinasjon av disse: lege,
professor i medisin, administrator, skribent, pressesekretær, barnelege, barnepsykolog, taler, journalist,
skuespiller, farmasøyt, biokjemiker, eller du kan jobbe med salg av parfyme eller mat etc.

Hersker av 10. hus i 12. hus:
Din profesjonelle suksess er knyttet til din evne til å tjene andre, mens du selv befinner deg bak
sceneteppet. Ditt yrke blir sannsynligvis utført bak lukkede dører eller i hemmelighet. Denne posisjonen
favoriserer yrker som krever makt bak tronen. Det vil si at du kan ta beslutninger og gjøre antagelser uten å
konferere med andre. Aktiviteter knyttet til hemmelig informasjon, medisin eller forskning kan være
gunstig.

13

***** Kapittel 7 *****
Oppsummering. Dine unike talenter.
Alle og enhver er født med et unikt talent, og vår funksjon i livet er å gi uttrykk for dette. Her finner du en
beskrivelse av viktige astrologiske tendenser som former våre unike evner. Selv om enkelte yrker er listet
opp, så er ditt rette yrke en kombinasjon av alle disse elementene. Etter at du har lest disse avsnittene, bør du
reflektere over dem, og la din intuisjon hjelpe deg med å finne din egen syntese.

DITT SÆRPREG: Sol i Vekt
Du har en medfødt evne til å samarbeide, å overtale, forhandle, å skape forsoning og balanse rundt deg. Et
av dine kall er å jobbe for fred og harmoni i verden, og skape rettferdighet og orden med din medfødte
diplomatiske sans. Du bør utvikle dine kunstneriske og estetiske evner, være aktiv i det sosiale liv, å
undervise, gi råd, veilede, og skape harmoniske relasjoner.
Vekten hersker over følgende yrkesområder: diplomat, dommer, advokat, rådgiver, psykolog, artist, og alle
yrker som har med skjønnhet, harmoni og rettferdighet å gjøre. Eller med intellektuelle prosjekter og yrker
hvor du får kontakt med et publikum.
DIN PERSONLIGHET: Ascendant i Jomfru
Yrket du velger må gi deg mulighet til å bruke din ordenssans, ditt behov for å yte service, healing, hjelp,
og løse andres problemer. Unngå å jobbe på steder hvor du føler deg anspent, under overoppsyn med
aggressive mennesker, eller områder du ikke kan forvente å finne stabilitet og trygghet for framtiden.
DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Steinbukk
Din jobb vil måtte tilfredsstille dine følelsesmessige behov for å finne en solid base, gi muligheter for
vekst, å oppnå en ledende posisjon, gi deg uavhengighet og makt. Du må kunne føle deg stolt av stillingen du
besitter, og identifisere deg med denne. Du har også behov for å bli anerkjent, belønnet, og ha mulighet til å
øke din prestisje dag for dag.
DITT YRKE: Tvilling-Kreps MC
Du kan satse på en karriere innen et eller flere av følgende områder, eller en kombinasjon av enkelte av
disse: lege, medisinprofessor, administrator, taler, barnepsykolog, skribent, sekretær, barnelege, journalist,
skuespiller, farmasøyt, biokjemiker, handel med parfyme, mat, etc. Du har behov for å gi uttrykk for dine
ideer og din intelligens.
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