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Din Livsbog - år for år
skrevet og designet af Adrian Duncan

Navn : Anonym 

Dato : 17 august, 1943

Tid : 03:00 am (03:00)

Sted : Greenwich Village, New York

Alder : 77
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DIN LIVSBOG - ÅR FOR ÅR

I begyndelsen af det 21. århundrede var der 6 milliarder mennesker på Jorden. Alle har deres unikke
fødselshoroskop; ingen er født på samme dato, tid og sted. Dette horoskop afspejler personlige
karakteristika, som individet har valgt at arbejde med livet igennem; han eller hun møder forældre,
søskende, venner, lærere og til sidst partnere, som fremkalder en evolutionær sjælsudvikling.

Hvert individ har et unikt liv, som kan kortlægges astrologisk via planetbevægelser efter fødslen. World of
Wisdoms Livsbog laver en syntese af tre vigtige metoder for at beskrive individets livsrejse:

- Progressioner, som afspejler din personlige evolution afhængig af det karmiske mønster ved fødslen.

- Transitter, som afspejler kollektive indflydelser, som fremkalder en specifik adfærd hos dig.

- Solarhoroskopet, som er et horoskop beregnet for hver fødselsdag, som i detaljer viser, hvad der sker i
det pågældende fødselsår. 

Denne syntese er meget kompleks. Når man tager i betragtning, at der er 12 tegn, 12 huse og 10 planeter
(inklusiv solen og månen) er der allerede 1440 enkle kombinationer. Når de indbyrdes planetforbindelser
regnes med (aspekter) og derefter transitter og progressioner, er der hundredtusindvis af kombinationer.
Livsbogen arbejder med adskillige tusinde af de vigtigste faktorer, resten er op til dig, din hukommelse og
din visualiseringsevne. I løbet af rapporten kan du se fodnoter, som refererer til de præcise astrologiske
indflydelser, som er samlet i slutningen af rapporten.

Denne analyse beskriver din personlige evolution og livsrejse. Hvis du skal forstå den i dybden er det en
fordel at være fortrolig med de talenter og udfordringer, som dit fødselshoroskop repræsenterer. Den første
del af hver sektion af Livsbogen forklarer derfor, hvad du kan forvente i livet baseret på den person, du er.
Det er vigtigt at indse, at begivenhederne i dit liv er formet af din personlighed og karakter. Hvis dit
kærlighedsliv lover stor lykke, vil strømningerne senere i dit liv forløse dette potentiale... og omvendt.

Ønsker du en detaljeret beskrivelse af din personlige karakter og forslag om, hvordan du får det meste ud
af dit liv, så kan Horoskopfortolker rapporten anbefales. Livsbogen er designet til at kortlægge
begivenhedernes timing og din dynamiske udvikling som menneske.
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INTRODUKTION

Nu hvor du fylder 77 år, er der mange tanker omkring din fremtid, samt meditationer om meningen og
formålet med dit liv. Du er fuldt ud klar over hvor virksomt positiv tænkning er, og det at ønske noget godt –
både for dig selv og andre – forædler din livskvalitet. I løbet af dit liv har du udviklet et trossystem, som er
centralt for dig.
 Den indbyggede selvsikkerhed i dit væsen medfører, at du er i stand til at fortrylle andre med dit intellekt
og din karisma, som afspejles af en række af beundrere. Generelt stræber du efter en livsstil, der rummer
et element af luksus, og du insisterer på respekt for den kreative indsats, som du ligger for dagen. Disse
kvaliteter gør dig til en fremragende leder.   Dette manifesterer sig som et sundt selvværd, og det bringer
økonomisk velstand i det nuværende år, ikke kun for dig men også for dem, der drager fordel af din
økonomiske sans.  Men overbevisninger har ingen absolut sandhed, og i nogle tilfælde kan en ideologi stå i
vejen for indsigt. Det er et godt år at engagere sig med andre for at undersøge ideer, som udfordrer din
egne.

For at få det optimale ud af det nuværende år, gælder det om at bygge på tidligere erfaringer på den ene
side, og om at formulere en fremtidsvision på den anden. Når du har en vision, du tror på, så kan du lægge
planer for at opnå dine mål skridt for skridt. En optimistisk indstilling og tro på dig selv vil hjælpe dig til at
overvinde de udfordringer, som du helt sikkert kommer til at møde i løbet af året.

I denne periode af dit liv er der en forandring i den måde, du relaterer til partnere og til verden på. I løbet af
de sidste par år har du gjort en stor indsats i forhold til at skabe harmoni og etablere berigende parforhold.
Du har i høj grad levet op til dit ansvar over for andre, og du har hjulpet dem, du elsker i deres
vanskeligheder. En ny epoke er ved at opstå, og den sætter fokus på at nedbryde de barrierer, som
forhindrer intimitet på et følelsesmæssigt eller seksuelt plan. Denne nye indflydelse
bliver stærk omkring januar - 2021 og ebber ud omkring februar - 2023. Det handler ikke så meget om hvad
du siger eller hvad du gør, men om hvordan du åbner dig på et følelsesmæssigt plan… hvor sårbar du tør
at være, samt hvor modig du er, når det handler om at konfrontere dine indre dæmoner.

Nu hvor du etableret betydelig succes i dit arbejdsmiljø, så er du klar til at opbygge partnerskaber i
perioden fra februar - 2020 til januar - 2021 samtidigt med, at du udvider din indflydelse ved at prioritere dit
sociale liv generelt. Heldige møder med kosmopolitiske mennesker bringer glæde og et nyt optimistisk syn
på din mulighed for at gøre indtryk på andre.

Efter en periode hvor dine relationer har udviklet sig positivt og din sociale cirkel har udvidet sig gevaldigt,
er du klar til at dykke ned i dybere områder af intime relationer i perioden fra januar - 2021 til april - 2021.
En dybere forståelse af og empati for andre træder i forgrunden og beriger samtidigt dit følelsesmæssige
og erotiske liv. Du bliver velsignet af følelsesmæssig generøsitet og en heldig materiel skæbne.

Mens du udvikler nye ressourcer og overvinder de udfordringer, som du møder på din vej, så vil du møde et
antal muligheder og begivenheder i løbet af dit 77. år. Tre meget vigtige emner, som gør året helt specielt
er:

- En periode hvor du undersøger dit professionelle liv og familiens situation, mens du er under psykisk pres
eller engageret i magtkampe. Det fører til en transformation af de ting, du er træt af, og begyndelsen på en
ny fremtid og målsætning.

- En periode, hvor du kommer under betydeligt psykologisk pres og måske involveres i en del magtkampe,
hvilket vækker din samuraiånd. Det fører til et genfødt sexliv og en positiv forvandling af din
arbejdssituation.

- En tid der vækker længsel efter en dybere oplevelse af kærlighed i dit hjerte. Intet enkelt individ kan leve
op til disse forventninger, men udvikler du en interesse i sjælelige værdier, vil du beriges af en mere
næstekærlig motivation. Kærlighed forlanger måske et offer.

Disse indflydelser og mange andre bliver undersøgt i detaljer i de følgende afsnit.
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Din livsbane

DU DEFINERER NYE PERSONLIGE LIVSMÅL

Der er mange forskellige områder af aktiviteter, som er relevante i
dit liv, men hvert år vil der være fokus på især et livsområde, som
vil optage dig mere end alt andet og være et omdrejningspunkt for
årets begivenheder.

Hovedtemaet i løbet af dit dit 77. år handler om at organisere dine
mål og ambitioner, samt at arbejde hårdt på at gennemføre din
tidsplan. Autoriteter spiller en central rolle i det kommende år,
men det er din evne til at håndtere ansvar og klare
udfordringerne, som er de vigtige faktorer på vejen til succes. Det
føles måske tungt, men hvis du fokuserer på muligheder i stedet
for begrænsninger, så gør du snart store fremskridt.

Dette tema sætter fokus på dine intellektuelle evner på en meget
positiv måde og det betyder, at du udvider dit netværk. Generelt
er du i kontakt med mange i dit lokale miljø og du rejser eller
kommunikerer mere så snart en mulighed opstår.

Du er villig til at påtage dig et stort ansvar i det kommende år og
du arbejder hårdt for at overvinde din manglende selvtillid i dit
personlige liv og i dine nære relationer.

Du er fast besluttet på at opnå de mål du har sat for dig selv,
også selv om du møder flere udfordringer end du havde regnet
med. Det er gennem indædt vilje, hårdt arbejde og planlægning at
du udvikler din autoritet. Selv om din selvtillid er lav i
begyndelsen, vil resultater helt sikkert vise, at du har gjort dit
alleryderste. Det fører i sidste ende til en højere personlig status.

Du er stærkt motiveret af at projicere dig selv ud i verden og gøre et stort indtryk. Det er muligt at du også
er åben overfor andres indflydelse, men det er vigtigt for dig at tage kontrol og påvirke andre med din stil.
Du er i centrum i det kommende år, og jo mere du gør din indflydelse gældende jo bedre, så sæt ikke dit lys
under en skæppe.

Du er styrket af følgende indflydelse:

Du stræber efter at realisere din dagsorden med en utrolig intensitet, og du er næsten besat. Måske skulle
du spørge dig selv hvad der virkelig motiverer dig. Hemmeligheden kan være en fuldstændig transformation
af din situation. Begæret er stærkt, specielt på det erotiske plan, men du kan med fordel udnytte energien til
at erobre hvad du vil.

Mere specifikt aktiverer det et behov for at forvandle noget i din personlig livsstil, hvor du fjerner uautentisk
adfærd og giver udtryk for din power.

Du formår at opretholde et fantastisk overblik over dine opgaver, og din optimistiske tilgang garanterer
succes. En mentor kan spille en vigtig rolle i forbindelse med din personlige retning. Rejser og kontakter
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med indflydelsesrige mennesker udvider dine muligheder. Du ved du har ret.

Dette vil manifestere sig mest tydeligt i dit personlige liv, som håb, glæde og selvtillid med en efterfølgende
øget indflydelse.

Visse udfordringer opstår.

Det ser ud til, at der er nogen som er efter dig, eller måske inviterer du til aggressioner fordi du er irritabel
eller impulsiv. Din kurs bliver forstyrret af disse problemer, og det er klogt at undgå provokation og
kanalisere din betydelige energi ud i dine planer i stedet.

Det sætter fokus på aktivt at skabe kontakt med andre, såvel som rejser og uddannelse.

Denne indledende sektion af din Livsbog handler om livsstil og livsvejen, og beskriver faktorer, som
modificerer denne vej, idet du reagerer til indflydelser både udefra og indefra i en evolutionsproces. For at
opsummere er de vigtigste faktorer i løbet af dit 77. år:

- en tid hvor du arbejder hårdt på at opnå dine mål. Ved at definere dine ambitioner og acceptere et større
ansvar, tager du et stort skridt fremad i retning af at realisere dine mål.
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Din karriere

DU FORVANDLER DINE MÅL OG DIT FUNDAMENT

Hvert år er der en speciel fokus på dine mål og ambitioner, og det
gælder om at styrke din livsmission og de mål, du ønsker at opnå.
Det er også vigtigt at have et godt fundament, hvad angår hjem
og familie - noget du kan bygge dine succeser på.

Et større tema i din karriere i løbet af dit 77. år handler om at
håndtere krise og forvandling ved hjælp af dine psykologiske
talenter og evnen til at reducere faktorer, som kan underminere
succes. Det er en tid hvor du har en hemmelig dagsorden og du
er nødt til at håndtere magtkampe i den professionelle elite. Der
er en fast beslutsomhed i forhold til at skabe en sikker kurs.

Dette tema er centralt forbundet med dit behov for, at påvirke
andre på jobbet med dine overbevisninger og visioner. Dine
overbevisninger harmonerer midlertidig ikke med dem, der træffer
beslutninger, hvilket kan føre til ideologiske konflikter.

Du er i stand til at håndtere spørgsmål om magt og du er indstillet
på at skabe reform og transformation, som du realiserer indenfor
et specifikt område på din egen specielle måde.

Du er midt i en anspændt situation, som kræver fast
beslutsomhed og handling. Det er en god ide at tage
selvstændige initiativer, og hvis en konflikt opstår, gælder det om
at kæmpe for at vinde.

Det vigtigste område på nuværende tidspunkt handler om at fokusere på kommunikation og formidling. Det
er ved hjælp af dit netværk og dine rejser, at du har mulighed for at opbygge vigtige forbindelser. Du
tilegner dig nye nødvendige evner på kurser, eller du videreuddanner dig.

Visse udfordringer opstår.

Du befinder dig i et miljø, der er præget af forandringer, og det er en stor udfordring at omstille sig. Det kan
betyde at gamle venner, partnere eller kollegaer forsvinder og nye kommer til i stedet. Det er sandsynligt, at
du møder mennesker, som du har et spændt forhold til, og du oplever måske deres skyggesider. Det er
nødvendigt, at kassere gamle metoder, der ikke længere er brugbare.

En faktor, der kan underminere succes på nuværende tidspunkt, handler om, at store forhindringer må
overvindes og processen underminerer samtidigt din selvtillid. Autoriteter har en tendens til at være imod
dig, eller dine mål i det mindste, og du bliver måske stoppet på din vej. Tålmodighed og fast beslutsomhed
er den eneste vej fremad.

Eftersom selvtilliden er ret lav og der hviler et betydeligt pres på dig, har du brug for hele dit overskud af
tålmodighed og udholdenhed.

Nogle faktorer hjælper dig.
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Der er en positiv indflydelse fra karismatiske personer, som støtter dig i at opnå dine professionelle mål,
måske fordi det også gavner dem. Din egen charme og selvtillid er også vigtige faktorer, der hjælper dig på
vej mod anerkendelse og højere status.

The essential expression of this will be through partnership and your willingness to share recognition.

Dit sind er fokuseret på parforhold i løbet af året, og det lader til, at der er adskillige muligheder og
kommunikation med flere personer.

Udfordringer og muligheder opstår nu, som bringer vigtige forandringer eller justeringer i både dit erhverv
og familieliv. De følgende indflydelser bringer konkrete forandringer, som gør det muligt for dig at leve og
arbejde på et helt andet niveau.

Forvandling professionelt og i familien

Hvis dit fødselstidspunkt er nogenlunde præcist, er denne periode en tid, hvor du kan igangsætte en
konstruktiv transformation i de vigtige strukturer i dit liv – dine rødder og dit fundament, og dine mål og din
karriere. Der kommer intense oplevelser på disse områder, og det dæmrer for dig, at du ikke kan fortsætte,
som du hidtil har gjort. Magtkampe kan opstå, eller du kan måske føle, at du ikke kan udtrykke dine
ambitioner på en autentisk eller tilfredsstillende måde. Der kan også forekomme omstruktureringer, som du
ikke har kontrol over, hvilket kan anspore dig til at søge andre professionelle græsgange. Derhjemme er
tiden inde til at restaurere de ting, der er slidte, for at bringe nyt liv. Eller du starter forfra. Disse
transformerende indflydelser både professionelt og personligt varer  fra februar 2019 til november 2023  og
bringer en ny epoke med nye mål.

Professionel ekspansion og konsolidering

I perioden som varer  fra marts 2019 til januar 2021  er der fremragende betingelser for vækst, hvis du er
forberedt på at arbejde hårdere og udvise større ansvarlighed. På hjemmefronten er tiden inde til at
etablere fundamentet og opbygge solide rammer for familien, også selvom udfordringerne synes store i en
periode. Det er også et godt tidspunkt for at konsolidere din egen status og opnå anerkendelse for den
indsats, som du har lagt for dagen. Når du stædigt fortsætter dit arbejde så styrkes din position, og det er
nu du kan høste fordelene ved en tidligere indsats.

Positiv udvikling i karrieren og i familien

Hvad angår dine personlige mål, så er der en særdeles heldig udvikling i perioden omkring  fra februar
2020 til september 2023 . Indflydelsesrige mennesker baner vejen for dig og bruger deres forbindelser til
din fordel i karriereøjemed. Din egen forståelse og visdom hjælper dig med at udvide din indflydelse. Der er
fokus på et større overblik og på internationale forhold snarere end lokale. En heldig skæbne påvirker ikke
kun din karriere og muligheden for at promovere dig selv, men det er samtidigt et fordelagtigt tidspunkt for
ejendom, familieudvidelse og lykkelige begivenheder på hjemmefronten. Det er en optimistisk periode for
dig, din partner og for familiemedlemmer generelt. Tiden er inde til at købe ejendom eller tage på en
vidunderlig rejse i udlandet.

Det sker sjældent, men nogen gange kommer der en tid, hvor du kan tage en afgørende beslutning, som
definerer dit karrierepotentiale og de forhåbninger, du har for din familie. De indflydelser som beskrives
nedenfor, viser udfordringer og muligheder, som nu opstår, som bringer konkrete forandringer i strukturen
af dit liv, hvad angår dit erhverv og dit hjemmemiljø.

I løbet af året efter dette er der en vigtig indflydelse, som du meget vel kan mærke i år. Måske sker der ikke
så meget lige nu, selvom det er lidt tidligt, måske sanser du nogle varsler om det kommende tema:

En justering af professionelle og familiære forhold

Hvis man antager at dit fødselstidspunkt er fuldstændigt præcist, så kan perioden omkring  december 2021 
forstyrre din følelsesmæssige ligevægt på grund af en udvikling, der både påvirker din karriere og dit
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familieliv. Tryghed er utroligt vigtigt for dig, men tiden er inde til strukturelle ændringer, som kræver, at du
tilpasser dig og vokser med opgaven. På det professionelle plan udfordres du til at indstille dig på kollektive
behov, eller du håndterer andre menneskers følelser eller usikkerhed. I dit familieliv, hvor børn figurerer
stærkt, giver du udtryk for din omsorgsfulde natur, som på samme tid minder dig om din egen fortid og de
følelsesmæssige indtryk fra fortiden. En flytning kendetegner denne periode, som også involverer at give
slip på gamle relationer samt udviklingen af nye. Et miljøskift i forbindelse med din karriere er en anden
mulighed. Resultatet af de forandringer, som du går igennem, medfører en ny følelsesmæssig styrke og
modenhed.

Eftersom du grundlæggende set er motiveret af at opnå indsigt i dit følelsesmæssige liv, så vækker denne
indflydelse en endnu større forståelse af, hvordan dine overbevisninger og din tro påvirker dig. Rejser er
yderst sandsynlige.

Livsbogens erhvervssektion forklarer indflydelser i det nuværende år, som kan medføre en ændring eller en
tilpasning af din målsætning, hvor du udnytter de muligheder, som du møder på din vej. I det store og hele
vil de vigtigste udviklinger på familie- og erhvervsområdet være: 

- en tid med omfattende ændringer professionelt og i din familie, hvor du dropper det, du er træt af, og
igangsætter noget nyt.

- en tid hvor tingene falder på plads både hjemme og i din karriere. Der er stadig masser af hårdt arbejde at
gøre, men fordelene fra din tidligere indsats kommer til syne.

- en heldig udvikling både på hjemmefronten og professionelt, som ikke mindst skyldes et element af held
og en positiv holdning til livet.

- en periode med følelsesmæssig justering professionelt såvel som på hjemmefronten, som betyder at du
giver slip på din tilknytning til fortiden.

- en tid med intens transformation af dine ambitioner, hvor du forstår at ændre din situation på grund af din
viljestyrke og hemmelige alliancer.
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Din personlige udvikling

DU FÅR VISDOM OG EKSPANSION

I løbet af året vil du komme ud for et antal karakter-opbyggende
oplevelser, som hjælper dig med at udvikle og modnes som
individ. Det er sjældent, at specifikke problemer varer mere end
otte måneder, og hvis du betragter dem som udfordringer, som du
kun bliver stærkere af, så bliver det relativt nemmere at overvinde
dem. Ligeledes når der er en begivenhed, som styrker din
selvtillid eller lykke, vil det betale sig for dig at udnytte den
begrænsede tid, du har, for at få det optimale ud af din gode
skæbne.

 Da du har Solen i Løven,  og i det 2. hus,  relaterer det til dit
behov for at udtrykke din identitet og gøre et personligt indtryk , i
forbindelse med dine personlige værdier, selvværd og dit
materielle liv. 

En vigtig udvikling for dig omkring dit 77. år er behovet for et
parforhold. Du er villig til at investere alt hvad du har i et levende
parforhold, at sætte din personlige dagsorden på lavt blus, og
gøre et betydeligt kompromis for en partners eller vigtige andre
menneskers skyld. Du er tiltrukket af karismatiske og kreative
mennesker på dette tidspunkt, måske fordi du projicerer din egen
kreativitet over på andre… du er til enhver tid parat til at sætte
andre mennesker først. Du forstår, at du opnår indsigt ved at
spejle dig selv i andre mennesker.

Du er styrket af følgende indflydelse:

Det er en tid, hvor dine intellektuelle evner er vigtige. Det betyder, at du udvikler dit netværk af kontakter,
træner dine evner, uddanner dig selv og generelt er du på vej frem. Der er måske en symbiose med nogen,
som du står meget nær, og med hvem du deler dine ideer og tanker. Klarhed er vanskelig at etablere.
Stressniveauet er højt og du har en tendens til at brænde fingrene, hvis der er for mange jern i ilden. Det er
vanskeligt at opretholde objektiviteten og du fortsætter blindt.

Nogle faktorer hjælper dig.

Det er i løbet af denne periode, at du opdager hvor initiativrig du kan være. Det er ikke en tid, hvor du har
lyst til at være forsigtig. Tværtimod opdager du et behov for at forfølge din egen dagsorden og kæmpe for
det, der er vigtigt for dig som individ. Du kæmper dine egne kampe og du vinder. Du er fuld af ideer og
mod, samtidigt med at du er villig til at tage en risiko. Du lærer, hvordan du skal hævde dig selv og komme
videre med livet.

Det er i løbet af denne periode at du opnår perspektiv på missionen i dit liv og du drager fordel af de
mennesker og kontakter, der har formet dig i fortiden. Mens du skaber relationer til nye personer, som
bebuder en ny fremtid for dig. Et nyt miljø bringer perspektiv for personlig udvikling.

I denne forbindelse har du brug for at dele dine ressourcer med andre og både give og modtage hjælp
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fremfor at gøre det hele alene.

Visse nøgleindflydelser præsenterer nu muligheder og udfordringer, hvad angår din udvikling som individ.
Nedenfor kan du læse om indflydelser, som du kommer til at opleve mere eller mindre stærkt, som
fremkalder handling hos dig, hvor du sætter dit præg på begivenheder.

At slå et større brød op end du kan bage

Perioden  fra februar 2021 til januar 2022  er en tid, hvor du møder intellektuelle autoriteter, som er i en
position til at dømme din karakter, og hvis du overvurderer din styrke eller din kapacitet, kan denne
dømmekraft gå i mod dig. På den ene side udvider du din indflydelse, enten gennem intellektuel
målsætning eller rejser, men samtidigt er der en tendens til at slå et større brød op, end du kan bage. Det
vigtigste er at passe på hybris. Det skader ikke at tænke positivt og være parat til intellektuel konkurrence,
men uden det forberedende arbejde vil du ikke være i stand til at holde på den succes, som du håber på.
Du er tiltrukket af en mentor, men du føler måske senere, at du har fejlvurderet folk. Vær forsigtig med
oppustede egoer.

Udover andre vigtige ændringer, som du oplever i dit 77. år, når du nu til et stadie i din personlige evolution,
som muliggøre integrationen af visse karaktertræk, som sætter dig i en stærkere position, hvad angår din
fremtid.

I løbet af året efter dette er der en vigtig indflydelse, som du meget vel kan mærke i år. Måske sker der ikke
så meget lige nu, selvom det er lidt tidligt, måske sanser du nogle varsler om det kommende tema:

At forholde sig til uretfærdighed

Vigtige begivenheder finder sted omkring  januar 2022  som rejser spørgsmål om, hvorvidt det, der sker
med dig, er retfærdigt eller ej. Det er vanskeligt at forstå meningen med det, som sker, og du kan harmes
over det. Måske er det en lektion i, at retfærdighed fungerer på et højere plan, loven om karma, og hvis
noget uretfærdigt sker, så nytter det ikke at lede efter en rationel forklaring. På samme tid er det en
fremragende periode for indsigt og visdom, måske gennem rejser eller højere uddannelse. Du møder
måske en indflydelsesrig lærer eller mentor, selvom det kunne være, at den viden, du udvikler, er farvet
eller influeret af personlige overbevisninger. Det er en periode, hvor du møder modspil fra intellektuelle
kanter, og du reagerer måske ved at være polemisk omkring dine synspunkter. Denne proces er en del af
en længerevarende periode med indsigt og ekspansion forbundet med begivenheder omkring  august 2037
.

Det aktiverer en latent og heldig skæbne, som altid har været til stede i dit liv, og som betyder at dine
værdier og dine indtægtsmuligheder øges.

Denne sektion, som handler om din personlige udvikling, viser indflydelser, som præger din karakter og
bringer både udfordringer og personlige vækst. De vigtigste indflydelser er: 

- en tendens til at overvurdere dig selv og flyve ligesom Ikaros lidt for tæt på Solen. Modholdenhed er en
god værdi.

- en tid hvor du opnår visdom og indsigt gennem oppositionen til indflydelsesrige autoriteter, som måske
dømmer dig uretfærdigt.
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Følelser og tryghed

DU HILSER FØLELSESMÆSSIG FRIHED VELKOMMEN

I løbet at dit liv gennemgår du en følelsesmæssig udvikling, hvor
fokuspunktet ændrer sig konstant. Idet dit ubevidste sind
absorberer indtryk i de forskellige livsfaser, integrerer du større
dybde og forståelse af dig selv og dine forhold. Der er specifikke
områder i dit liv, som har afgørende betydning i denne henseende
i år.

 Da du har Månen i Fiskene,  og i det 9. hus,  relaterer det til din
medfølende natur og din store modtagelighed , og ophold rundt
omkring i verden vil give dig følelsen af, at hele verden er dit
hjem. 

Din dit 77. år år er en tid, hvor du identificerer dig stærkt med dit
hjem og din familie. Du har fokus på at opfylde behovene hos
dem, som er afhængige af dig, og du drager omsorg for dem.
Hvis sin familie eller din tryghed er truet, reagerer du stærkt, og
du er mere sensitiv end ellers.

Et af de områder, hvor denne indflydelse kan mærkes, er i
forbindelse med dit daglige arbejdsliv. Du besidder en række
administrative roller og det lader til at rutinearbejde tildeles dig.
Det hænder også, at du føler dig som et serviceorgan, men ikke
desto mindre lærer du at organisere din tid effektivt og
uddelegere dine opgaver.

Du er styrket af følgende indflydelse:

Det er en periode, hvor dit kærlighedsliv og dine relationer absorberer dig følelsesmæssigt. Du er motiveret
af at danne stærke relationer og skabe en hyggelig atmosfære for partnere og børn, mens du opbygger et
trygt miljø. Som samtidigt involverer at investere og bruge penge. Komfort er vigtigt, og en vis afhængighed
er resultatet.

Parforhold til en kollega er en mulighed i løbet af året, og du møder potentielle partnere gennem dit arbejde
eller på steder eller projekter, hvor du hjælper til.

Visse udfordringer opstår.

Du udfordres på nuværende tidspunkt af din vision for fremtiden, også selvom din familie stadig ønsker at
alt skal være som før. Spørgsmål om principper bliver diskuteret og indgroede vaner fra fortiden
undersøges på en bevidst måde.

Det er et tidspunkt, hvor følelsesmæssige bånd vækker en følelse af at være sårbar eller udstødt. Der er
sår, som aldrig helt kan heales, men de bringer ofte en fantastisk styrke og tilsvarende healende evner. 
Eventuel skam bringes ud i det åbne og forløses.

Det hænger sammen med en følelse af, at dine ressourcer eller dit selvværd er undermineret på grund af
en brist – noget der måske koster penge eller anseelse.
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Nogle faktorer hjælper dig.

Du er villig til at eksperimentere på dette område, selvom det betyder, at du distancerer dig fra dem, som
du har et nært forhold til. Ved at række ud til andre mennesker og undersøge et nyt miljø, skaber du mere
frihed og nye spændende muligheder.

Det er forbundet med foruroligende forandringer i dit hjem, som bringer en adskillelse fra familien, flytning,
eller nye mennesker dukker på i dit hjemmemiljø.

I løbet af året fortsætter en tendens med hårdt arbejde og en strømlinet stræben efter at realisere de mål,
du har sat for dig selv. Forude venter nogle udfordringer, og det er en periode, hvor du bliver testet. Det er
vanskeligt terræn, som vejer tungt på dine skuldre, men du må bekæmpe tendensen til at tænke negativt.
For at bestå prøven må du håndtere ansvar og overvinde vanskeligheder, mens du tålmodigt venter på
langsigtede løsninger. Disciplin kan være tilfredsstillende i sig selv, og når du begrænser dig på andre
områder bringer det de bedste resultater. Det er en fremragende periode både for at bygge et hjem og pleje
dine ambitioner på arbejdet; anerkendelse kommer langsomt, men til sidst får du anseelse.

Dette er en periode, hvor du prioriterer dit arbejdsliv og dine kollegiale relationer højt, men der en et skift i
din fokus omkring  august 2021 . På dette tidspunkt træder dit arbejdsliv mere i baggrunden og du bliver
mere interesseret i personlige relationer. Det er på dette område, at der nu stilles følelsesmæssige krav til
dig og du motiveres af at indstille dig på andres bølgelængde, mens du tager hensyn til deres behov. Det er
et tidspunkt, hvor det er centralt for dig at knytte dig til en partner og samtidigt engagere dig i de ændringer,
der følger med i familielivet. Du lærer mere at tænke i forhold til partnerskab snarere end at have dine egne
prioriteter som et individ. Du har nu chancen for at udvikle dine relationelle evner og du trives i et forhold.

Idet du modnes på det følelsesmæssige plan skifter fokus fra et livsområde til det næste, mens du
instinktivt absorberer indsigt forbundet med forskellige facetter af dit liv. 

- Omkring  september 2020  er du mere end sædvanligt påvirkelig overfor omstændigheder, hvor folk føler
sig fremmedgjorte og sårede. Du er motiveret til at gøre en indsats for at lindre deres smerte. På det indre
plan er det en periode, hvor du har mulighed for at heale smertefulde områder i dit eget liv. Det er en tid
med katarsis, hvor du opdager nye healende kræfter og evner.

Det åbner et gammelt sår forbundet med din skoling og uddannelsesmæssige oplevelser, søskende og
kommunikation i det hele taget.

- Omkring  juli 2021  er en periode hvor du virkelig er i kontakt med dine følelser og du udtrykker dem
autentisk. På dette tidspunkt kan der være en kreativ og opmuntrende udvikling forbundet med hjem og
familie. Der er ingen tvivl om, hvad du instinktivt føler, og din sensitivitet eller din empati er på sit højeste.

- Omkring  august 2021  slutter en periode, som for dig har været meget praktisk og fokuseret omkring dit
arbejde eller relationer til kollegaer. Nu begynder i stedet en periode, hvor relationer som virkelig betyder
noget for dig, specielt ægteskab og andre vigtige forhold, prioriteres højt. Følelsesmæssige spørgsmål
kommer op til overfladen, når du interagerer med dem, du holder af, og du føler dig måske mere sårbar end
ellers. Tiden er inde til at udvikle sensitivitet overfor mennesker, som ønsker en relation til dig, mens du
indstiller dig på deres behov og du forstår de følelsesmæssige reaktioner, som du vækker gennem din
adfærd.

Nedenstående indflydelser vil påvirke dit følelsesliv på en meget dyb måde, og en stærk og ofte ubevidst
respons bliver fremkaldt. I sidste ende bringer det indsigt i barndomshistorien og det åbner for muligheden
for at modificere den måde, du instinktivt reagerer på.
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Følelsesmæssig frigørelse

Radikale ændringer af dine vaner og i dit daglige liv er på tale, mens du bliver grebet af at ændre på de
gamle rutiner og eksperimentere med de nye. Det er en tid med følelsesmæssig opvågning, hvor du bliver
dybt bevidst om, hvordan du har tilladt dit liv at blive begrænset af afhængighed. Nu er tiden inde du bliver
dybt bevidst om hvordan du har tilladt dit liv at blive begrænset af afhængighed. Nu er tiden inde til at slippe
barndomsmønstre og leve uden et sikkerhedsnet. Engagement i utraditionelle grupper og mennesker bliver
en kilde til inspiration, eftersom du møder dem med et åbent sind. En helt ny livsstil bliver aktuel for dig.
Forandringer i familien kan involvere en uventet udvikling med børn, flytning eller folk, der dukker op i
hjemmet, eller rejser til eksotiske destinationer. Denne indflydelse varer  fra juni 2020 til maj 2023  og
bringer opmærksomhed på tidligere ubevidste reaktionsmønstre i en proces af personlig frigørelse.

Denne sektion kortlægger hvornår og hvor intenst du kommer til at opleve indflydelser i dit daglige liv, som
har en dyb påvirkning på alt - fra dit arbejde til dit familieliv. Disse indflydelser ligger til grund for din
følelsesmæssig udvikling gennem året, og de vigtigste temaer er:

- en tid med frigørelse fra indgroede følelsesmæssige vaner, som involverer forandringer på hjemmefronten
og en vilje til at opgive uafhængighed.

- en tid med udfordringer, specielt i dit professionelle liv. Når du tålmodigt håndterer de mange udfordringer,
der opstår, opbygger du solid succes.

- en tid hvor din fokus på dit arbejdsliv aftager og det bliver erstattet af et behov for at pleje og forbedre dine
følelsesmæssige relationer.
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Din mentale udvikling

UDVIDELSE AF DIN INTELLIGENS OG IDEER

At udvikle færdigheder via uddannelse og praktiske erfaringer er
en afgørende ingrediens for succes, både professionelt og i dine
personlige forhold. Når du forbedrer dine kommunikationstalenter,
vil det lykkes dig at udvide dine kontakter og netværk, hvilket
bringer fremgang. 

 Da du har Merkur i Jomfruen,  og i det 3. hus,  relaterer det til dit
organisatoriske talent og din mentale skelneevne , hvilket giver
dig et allround talent, uddannelsesmæssige fordele, mange rejser
og et fremragende kommunikationstalent. 

I løbet af dit 77. år er din intellektuelle fokus rettet mod kreativ
selvudfoldelse. Tiden er inde til at tage din plads på scenen og
underholde andre med dine opfindsomme talenter. Tanker dvæler
ved børn og elskede personer – det er områder du fejrer i ord og
handling.

Du bruger dine intellektuelle evner på at forstå parforhold og
andre vigtige relationer i løbet af året. Du vil utvivlsomt møde
mange nye mennesker, og det gør indtryk. Disse nye forhold
forfiner din evne til at relatere, lytte og række ud til andre.

Du føler et stort behov for at udtrykke dit sande jeg i løbet af året.
Du har brug for at være tro over for dig selv, og du følger din egen
unikke vej. Din integritet og din autenticitet skinner igennem.

Nogle faktorer hjælper dig.

Du har travlt i løbet af året, og du kan lide spændingen og udfordringen. Uanset om du håndterer flere ting
på en gang, eller du rejser meget, eller du arbejder i et konkurrencepræget miljø, er det ikke et problem for
dig. Du er ikke bange for at sige din mening, heller ikke selv om andre synes, du er provokerende.

De indflydelser beskrevet nedenfor bringer ekstra muligheder og udfordringer hvad angår indlæring og
kommunikation. Når du udnytter uddannelsesmæssige eller kommunikations udfordringer, vil det lykkes dig
at tilføje nye færdigheder til dine medfødte talenter.

Udvidelse af dine kontakter og dine intellektuelle evner

Perioden omkring  fra januar 2020 til november 2023  er en tid med succes for dig på alle intellektuelle
områder, og det bringer personlig lykke og tilfredsstillelse. Det er en fremragende tid for rejser, og det
bringer ekstraordinære glæder. Dygtige lærere dukker op og udvider grænserne for din forståelse. Du tager
et kæmpeskridt fremad i din udvikling, og alt der vedrører fremmede kulturer og sprog bliver kronet med
succes. Din viden og din intellektuelle forståelse når til et højdepunkt, og folk er ivrige efter at høre, hvad du
har lært. Relationer til ligesindede personer er aktuelle og frugtbare parforhold etableres. Det er nemt at
kommunikere og enighed er inden for rækkevidde.
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Din mentale evolution er delvis et produkt af de mennesker, du møder i løbet af dit liv, som fremkalder visse
kvaliteter hos dig, og delvis en konsekvens af din erfaring med uddannelses institutioner og andre medier.
Det, du lærer, giver dybde og visdom, og beriger dit personlige budskab til verden. Nu kommer der nye
muligheder.

Der er en vigtig indflydelse, som var aktuel sidste år, men som også har en vigtig effekt i dit 77. år. Du
fordøjer stadigvæk efterdønningerne på det område, og er i gang med at integrere dem i dit liv.

At promovere healende metoder

Perioden omkring  april 2020  er en tid, hvor du er i stand til at kanalisere og kommunikere nogle
usædvanlige og originale ideer for at hjælpe og heale. Når du anvender banebrydende teknikker, som er
opstået på baggrund af rationelle analyser, så har du mulighed for at systematisere processer, som vil
være til gavn på et universelt og kollektivt plan. Du møder måske en outsider type, som har en unik viden,
men som ikke er særlig god til at integrere sig i samfundet. Det er et fantastisk tidspunkt for at lære og
undervise i sundhed eller healing. Søskende eller venner har måske et konkret problem at forholde sig til,
som du kan hjælpe med. Det kan være en del af en udviklingsproces, som også udspiller sig omkring 
august 2026 .

De indflydelser beskrevet i denne sektion udfordrer dig til at udvikle dig intellektuelt, socialt og i dine
relationer til andre. Af alle disse indflydelser, er det vigtigste forbedring af dine mentale færdigheder i år:

- en tid hvor du har held med at udvide din sfære af interesser gennem rejser, forholdet til en mentor eller
ved at studere.

- en tid hvor du lærer og anvender alternative metoder for healing og træning.

- du udvikler evnen til at tænke kreativt, underholde og inspirere andre med dine ideer., og børn optager dig
meget.
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Dit kærlighedsliv, partnerskab og dine værdier

AT LÆNGES EFTER DEN IDEALE KÆRLIGHED

Dit behov for at relatere er meget afhængig af din smag og dine
tidlige erfaringer forbundet med tilknytning i familien. Disse
faktorer bestemmer, om du føler tiltrækning eller ej, eller ikke føler
noget særligt. Mennesker med lignende smag tiltrækkes af
hinanden, og det danner basis for harmoni i forhold. Det afhængig
helt af dit vurderingsgrundlag.

 Da du har Venus i Jomfruen,  og i det 3. hus,  relaterer det til dit
behov for at vise din kærlighed gennem små ting og udvise
omsorg , hvilket du udtrykker på en charmerende og talende
måde, og på områder indenfor mental udvikling. 

I parforhold er du fuldstændigt på bølgelængde med din partners
følelser i løbet af dit 77. år. En stærk sensitivitet og sårbarhed
vækker et behov for at beskytte din familie og dit eget hjerte. Du
bliver nemt såret og du opfatter måske noget som en trussel mod
familiens harmoni. Dit hjemmemiljø og børn er ekstremt vigtige for
dig. Du har brug for en partner, som du kan bygge en rede og
pleje familien sammen med. Dit hjem er hvor dit hjerte er.

Din fokus i parforhold handler meget om dit arbejdsliv. Der
behøver ikke at være et romantisk element, men hvis der er et,
kan det være et forhold til en kollega. Din venlige indflydelse er til
stor hjælp i alle arbejdsrelationer. Din æstetiske sans bringer
harmoni til din arbejdsplads på nuværende tidspunkt.

Det vil vise sig at være en tid, hvor du er i kontakt med dine feminine sider og du motiveres af at være
venlig, kærlig og omsorgsfuld. Derfor er det et godt år for børn og familien, og et godt år for kontakt med
kvinder i det hele taget. Dit hjerte og din sjæl berøres af kærlighed. Den romantiske udvikling er intens, men
på samme tid er det et behov for at opbygge et hjem og nyde livet på hjemmefronten.

Visse udfordringer opstår.

Harmoni i kærlighed forstyrres i løbet af året af irritationer udefra, som sårer dig. Måske er du tvunget til at
relatere til en anden persons smerte, eller måske er der nogen, som bringer dig ud af balance ved at afvise
dine kvaliteter. Lad dig ikke provokere; skab plads og accept til at lade det som skal ske, ske.

Nogle faktorer hjælper dig.

Du er ikke tilfreds med begrænsningerne i et parforhold, for du er tiltrukket af spændende grupper, som
repræsenterer helt nye sociale perspektiver. Det fører dig i en retning du ikke har set før og til en radikal
fornyelse af dine værdier. Eksotiske mennesker fra kanten af samfundet repræsenterer en magnetisk
tiltrækning, som motiverer dig til at eksperimentere vildt med din livsstil.

Der er andre afgørende forandringer, som påvirker dine værdier og relationer i øjeblikket, og de indflydelser
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beskrevet nedenfor vil modificere dine behov i forhold til andre, og i sidste ende hjælpe dig med at udvikle
bedre måder at relatere autentisk på. 

Længsel efter kærlighed

Det er en periode, hvor mange af dine forhold gennemgår en subtil forandring, idet du stræber efter at opnå
en dybere form for meningsfuld kærlighed. Hvis du er utilfreds med nuværende forhold, eller bare alene, så
vil romantiske møder synes at opfylde dine drømme og idealer, men hvis dine forventninger er urealistiske,
så bliver du skuffet. Kærligheden i denne periode åbner dit hjerte og opløser blokeringer i en proces, der
healer, uanset udfaldet af forholdet. I virkeligheden er der intet enkelt individ, der kan tilfredsstille det dybe
behov, du har, for at smelte sammen med noget, der er større end dig. Det må du finde i kunstneriske eller
spirituelle interesser. Den periode af romantisk forvirring stammer fra en trend, som varer  fra april 2019 til
januar 2023  og i sidste ende beriger den din sjæl. Det kan også godt være, at der er sorg eller triste
følelser i forbindelse med partnerskaber, hvilket vil fremkalde ædle næstekærlige følelser his dig. Til tider
kan der være strømninger i forhold, som du ikke er herre over, og som bare skal accepteres. Tingene kan
også sejle på det økonomiske plan, uden at du har så meget indflydelse.

En lykkelig skæbne i kærlighed

Det er en periode med succes både hvad angår din økonomi og i kærlighedsforhold  fra januar 2020 til
november 2023 , og det medfører et øget selvværd i forbindelse med din tiltrækningskraft og dit værd som
menneske.  Hvis du er på udkig efter kærlighed, så vil du helt sikkert finde den, specielt hvis du rejser til et
romantisk sted. Det er et godt tidspunkt for et parforhold med en person, som kommer fra en kultur, som du
beundrer. Du bliver specielt tiltrukket af kloge og kulturelle mennesker, som kan lære dig noget. Generelt
har du råd til at udvide, bruge flere penge og virkelig nyde hvad livet har at tilbyde. Nu er tiden inde til både
at høste og nyde frugterne af den indsats, du har lagt for dagen tidligere, og samtidigt generøst dele din
heldige skæbne med dem, du elsker.

Udover de specifikke forandringer, som opstår i dit 77. år, når du nu til et stadie i din evolution, som
fremmer udviklingen af nye værdier i dit liv på grund af møder med individer eller grupper, som du stifter
bekendtskab med, eller danner et bånd til. 

I løbet af året efter dette er der en vigtig indflydelse, som du meget vel kan mærke i år. Måske sker der ikke
så meget lige nu, selvom det er lidt tidligt, måske sanser du nogle varsler om det kommende tema:

Krævende udfordringer i parforhold.

Omkring  oktober 2021  løber du ind i problemer, som ved første øjekast ser ud til at være uoverstigelige i
parforhold. En person kommer måske ind i dit liv på dette tidspunkt og udfordrer dig til at leve op til dit
ansvar i forhold til at give kærlighed og hengivenhed, eller en eksisterende partner stiller måske lignende
krav. Hvis du er en person, der løber væk fra udfordringer i et parforhold, så er der en ubehagelig
overraskelse, fordi du ikke kan slippe væk fra det. Du må elske uden at forvente noget til gengæld, men din
belønning kommer efter, du har gjort en indsats. Men du må være i stand til at vurdere om prisen er for høj,
eller om det er det værd for dig. På samme måde er der grund til at være forsigtig vedrørende din økonomi,
og det gælder om ikke at spilde dine ressourcer. Vær økonomisk, spar og lav langsigtede planer. Dette er
de magre år; du opbygger en sund struktur for fremtiden. Det kan være en del af en længerevarende
proces forbundet med begivenheder omkring  oktober 2023 .

De aktuelle udfordringer og ansvar er forbundet med en indre modstand mod spirituel indflydelse, måske
på grund af opfattelsen af at skæbnen er hård. Spirituel disciplin og tilbagetrækning bringer en form for
renselse af din sjæl.

De indflydelser beskrevet i denne sektion vil have en signifikant effekt på den måde du omgås mennesker
på. I forhold til kærlighed og materielle værdier, er de vigtigste indflydelser: 
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- en tid hvor du bevæges af en dyb længsel i dit hjerte. Skuffelser eller vanskeligheder i dit kærlighedsliv
vækker nye dimensioner af næstekærlighed.

- en tid hvor du nyder det gode liv. Oplevelser med venner og elskere, specielt når du rejser og oplever
andre kulturer, øger din selvtillid og dit selvværd.

- en periode med udfordringer i parforhold, som kræver en større indsats og ansvar fra din side.

- beskyttertrang overfor partnere og familie, samt et behov for at drage omsorg for andre.
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Sex, viljen, arbejde og gennemslagskraft

DU FORVANDLER SVAGHED TIL STYRKE

Du opnår intet i livet uden en fast beslutsomhed og viljen til at gå
efter det, du ønsker. Der er kampe at vinde og forhindringer at
komme over, og det gælder om at kunne hævde dig selv og
mobilisere dit mod, hvis du skal nå dine mål. 

 Da du har Mars i Tyren,  og i det 11. hus,  relaterer det til din
rolige beslutsomhed, stædighed og din viljestærke natur , og du
investerer din energi i sociale projekter, som dog ofte præges af
uoverensstemmelser. 

Hvad angår din vilje og din gennemslagkraft er dit 77. år et år,
hvor du er parat til at kæmpe og tage en risiko for at komme
videre. Du gør hurtigt fremskridt og du bevæger dig fra den ene
konkurrenceprægede situation til den næste. På den ene side er
du modig, men på den anden side er du ret frembrusende.

Din energi og din vilje manifesterer sig gennem din intellektuelle
udvikling og dit personlige netværk. Det medfører øget
engagement i at læse, skrive, kommunikere og rejse. Du har en
tendens til at være mere irritabel, når du formidler dit budskab, og
det kan føre til en skarp dialog med mennesker i dit lokale miljø,
eller i relation til søskende eller naboer.

Det er et år, hvor du er forberedt på at manifestere din karakter
og tage en risiko eller to for at få din personlige dagsorden
igennem. Du kombinerer karakter med personlig styrke og det
fører til et succesfuldt fremskridt.

Visse udfordringer opstår.

Du udfordres af magtkampe eller manipulation, som måske opbruger dine ressourcer og tester din vilje.
Man kan vise svagheder, når man går til en terapeut, men det er klogt at undgå at vise dem i den ydre
verden. Der er faktorer i parforhold, som du ikke kan kontrollere; undgå besættelse.

Der er frustrationer omkring din nuværende situation, men i sidste ende opbygger du en stærk vilje.
Autoriteter eller dominerende mænd kan være irriterende, men det er en god ide at undgå konflikter med
ubehagelige typer. Opbyg din styrke gennem viljestærk træning.

Du har ikke tænkt dig at lade andre få deres vilje med dig, og du forfølger din egen dagorden, din tro og
dine overbevisninger. Mens det er et år med intellektuel vækst, så opnår du først indsigt gennem kamp.
Undgå at påtvinge nogen noget, eller at diskutere om personlige principper.

Nogle faktorer hjælper dig.

De mennesker og grupper, som er du er involveret i, tager energiske initiativer for at skabe forandringer og
fremskridt. Du opdager en ny livsglæde og du engagerer din energi i at være sammen med mennesker af
betydning for din fremtid.
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Der er andre vigtige indflydelser på det tidspunkt, som kan bringe udfordringer til din autonomi og
selvstændighed, og muligheder for lederskab og selvhævdelse. De indflydelser beskrevet nedenfor udvikler
dine overlevelsesevner og fremkalder en kampånd, som i sidste instans styrker dig.

Forvandling af viljekraften

Det er en periode hvor urkræfter vækkes, hvilket fører til en forvandling af den måde, du udtrykker dine
ønsker og drifter på. På et seksuelt plan kommer du i forbindelse med en stærk erotisk kraft, som forlanger
at blive levet ud i et intenst forhold, der nærmeste kan være en besættelse. Eller du kan forvandle den
måde, du udtrykker din potens på, måske ved at interessere dig for tantra, træning eller kampsport. I dit
arbejdsliv bliver du træt af gentagelsesarbejde, der er forbundet med gamle mål, som kun udmatter dig, og
du længes efter at kunne udtrykke din energi på en ny og mere intens måde. Du er ved at opdage et nyt
potentiale for at udtrykke din personlige power. Den opvågning af power foregår over en periode  fra april
2019 til december 2023  og selvom det kan føre til magtkampe, vil det lykkes dig at få adgang til
uudtømmelige ressourcer inde i dig selv, som gør det muligt for dig at opnå vigtige ændringer i dit liv. Hvis
du ligger under for en anden persons vilje i begyndelsen af denne periode, afslutter du perioden ved at
være i fuld kontrol.

Opbygning

Perioden omkring  fra marts 2019 til januar 2021  er en fremragende tid for udvikling af din viljestyrke og til
at investere den i et projekt, du er fast besluttet på. På det praktiske plan kan du fokusere på forbedringer i
hjemmet og f. eks byggeprojekter, og det er samtidigt et godt tidspunkt at tage sig af kroppen og dyrke en
form for sport. Det er også en periode, hvor du kan overvinde usikkerheder, du har på det seksuelle plan,
og måske også snakke om det. På det professionelle plan arbejder du måske sammen med nogen, som du
enten organiserer eller som organiserer dig… et fællesskab kan producere nogle gode resultater, selvom
der kan være forsinkelser og vanskeligheder. Der er en sjælden kombination af begivenheder, som du
både har tiden og viljen til at arbejde på, samtidigt med at du skaber succes.

At tro på at du kan gøre det

Perioden omkring  fra februar 2020 til januar 2021  er en tid, hvor du er fuld af mod og entusiasme. Hvis der
er forsinkelser eller forhindringer, så fortsætter du ufortrødent. En pioner ånd påvirker hele dit væsen; du
ser de fjerne horisonter og sætter dig op på din hest for at nå den så hurtigt som muligt. Med sådan en
ukuelig ånd, kommer succes nemt til dig, og ingen ønsker at stå i vejen for dig. Du er overbevist om, at du
ved hvad der er rigtigt for dig selv og sandsynligvis også for andre. Du er heller ikke bange for at bruge dine
overtalelsestalenter til at få, hvad du vil have. Det fører til øget indflydelse og en ledende rolle. Din
konkurrenceånd bliver også vakt; fysisk kan det bringe øget interesse i rejser og sport, samtidigt med at du
gerne vil lære mere på det intellektuelle plan, debattere og vise hvad du duer til.

At tromle modstanderen ned

Der er intet, der kan stoppe dig i at få det, du vil have, i perioden  fra februar 2021 til januar 2022 , eftersom
du ikke mangler selvtillid og du er villig til at tage en risiko. Din fandenivoldske attitude kan medføre
misbilligelse fra andre, som ved bedre, og du kan spilde din energi på at diskutere med modstandere, som
har andre synspunkter end dig. Hvis du kanaliserer din energi konstruktivt, kan du udvide din sfære af
indflydelse og intellektuel kapacitet, men din appetit er så stærk, at du er disponeret for at fejlvurdere
situationen. Du ønsker måske at træne kroppen gennem fitness og sport, ikke mindst for at bruge din
voksende energi. Din seksuelle appetit er stærk på dette tidspunkt og du følger ikke reglerne på nogen
måde, når du søger efter at opfylde dine behov. Du bliver tiltrukket af udlændinge, eventyr og intellektuelle.

De indflydelser beskrevet i denne sektion ændrer den måde du manifesterer din energi på. De vigtigste
påvirkninger af din energi, seksualitet og selvhævdelse i år er:

- en tid hvor du får adgang til uudtømmelige ressourcer, som du bruger på et intenst sexliv og til at
forvandle din arbejdssituation.

- en periode med en heldig blanding af timing og viljestyrke, som medfører at du er i stand til at realisere
vigtige projekter.
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- en tid med spænding og eventyr hvor du udvider din horisont og du har en voksende tro på din evne til at
skabe succes.

- en dynamisk og konkurrencepræget holdning fører til fremskridt, og der er en tendens til at tage en risiko.
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Collective trends

ET REVOLUTIONÆRT MASKINERI

Indtil nu er de astrologiske indflydelser i denne rapport forbundet
med din psykologiske udvikling og skæbne på et helt personligt
plan. Der er andre indflydelser i dit liv baseret på dit forhold til det
kollektive, som kan være lige så spændende og stimulerende,
selvom de ikke nødvendigvis fremkalder dramatiske personlige
ændringer.

Force majeure

Somme tider kan det være sundt at blive mindet om, hvor hårfin
civilisationens overflade er. Vi lever vores liv i en boble af tryghed,
hvor uforudsigelige kræfter er blevet tæmmet og primitive rødder i
vores natur er skjulte. Nu kommer der en periode, hvor overfladen
forsvinder, eftersom du konfronteres med begivenheder i verden
omkring dig, som viser hvor usikker eksistensen på denne planet
kan være. Denne udvikling, om den er personlig, politisk eller
social, fører til en værdsættelse af freden og trygheden i dit liv.
Tiden er inde til at konfrontere og udfordre din egen angst, og
dramatisk udvide din psykologiske bevidsthed. Denne tendens
varer  april 2019 til marts 2022  og det er et fremragende
tidspunkt for en ukonventionel tilgang til personlig vækst, gennem
shamanisme eller forvandlende gruppebegivenheder f.eks.

At opdage sprækkerne

I den aktuelle periode bliver du involveret i en magtkamp med
større kræfter end dig, uanset om det er noget i dit miljø eller i
forholdet til magtfulde autoriteter, eller i forhold til mennesker eller
institutioner, som kontrollerer mange penge. Der er måske et
hemmeligt element i din situation, og det kan være vanskeligt at
vide, hvad der egentlig foregår. På et indre plan så kommer dybe
følelser måske op til overfladen, selvom det samtidigt kan føles
nødvendigt at skjule dem. Under disse seismiske kræfter kommer
der visse sprækker til syne i dit liv. Måske skulle du spørge dig
selv om fundamentet i dit liv er stabilt, enten på et professionelt
plan eller i relation til din familie. Du har ansvaret for at undersøge
psykologiske spørgsmål, som har dannet din karakter; kun på den
måde kan du fjerne de usikre strukturer og erstatte dem med
noget vedvarende.

At kontrollere fantasien

Perioden omkring  januar 2020 til november 2021  er en tid hvor du kanaliserer din fantasi i konstruktive
projekter i samfundet. Dagdrømme eller fantasier må tjekkes yderligere for at se, om de kan realiseres eller
ej. Drop urealistiske drømme og koncentrer din energi i at gøre noget konkret med det, som inspirerer dig.
Hvis du har en tendens til at være eskapist eller ulykkelig, så kan der være en fast beslutsomhed i

AstroWOW www.astrowow.com Page 24/32



Year report for Navn : Anonym  (2020-08-17 to 2021-08-17) 

processen at tage dig sammen, som bringer fremragende resultater. Du bliver nu klar over, hvor vanskeligt
livet kan være for andre, så du kunne også bruge denne indflydelse til at hjælpe dem, som er mindre
heldige end dig selv? Hvis du er interesseret i spirituel praksis, er det et fremragende tidspunkt for en ny
disciplineret livsstil. Du bliver klogere på lidelse, og samtidigt transformerer du situationen ved roden af dets
årsag.

I begyndelsen af din dit 77. år er du i fuld gang med at etablere dig selv i verden og du møder udfordringer,
når du rækker ud til andre, eftersom du kæmper med at formulere dine ideer om, hvordan du ønsker dit liv
skal være. Svagheder i kommunikationen er i centrum nu, men du fortsætter og bryder med fortiden, mens
du opbygger et trygt fundament for fremtidig velstand. Din konstante indsats betyder, at du bliver synlig for
andre, og den måde du præsenterer dig selv på får indflydelse på, hvorvidt du bliver hilst velkommen eller
du bliver afvist. For at sikre dig, at du bliver lagt mærke til, så har du travlt med at høste relationelle
erfaringer eller du videreuddanner dig. Det er alt sammen med til at etablere et stærkt udgangspunkt, som
du senere kan bygge videre på.

Hvis man betragter tingene fra et andet synspunkt, er der et formål med dit liv, og hver begivenhed, der
opstår, kan ses som en milepæl i udviklingen af din sjæl. Der er nogle erfaringsområder, som virker alt for
bekendte, og måske er tiden inde til at slippe dit bånd til dem. Og der er andre områder, som præsenterer
nye og interessante udfordringer for din sjæl, og som forlanger et dybere bekendtskab. 

Den afgørende evolutionære fokus i år er på spirituel udvikling, hvilket også kan betyde en nedprioritering
af dit arbejde og engagement med kollegaer, så du får mere tid til dig selv. Kriser på arbejde kan fungere
som en katalysator for tilbagetrækning fra dagligdagens monotoni, hvilket baner vejen for en større
interesse i en åndelig verden fyldt med drømme og fantasi.

De kollektive indflydelser, som her er beskrevet, er meget knyttet til din generation og dens tidsånd, og det
giver dig chancen for at udnytte de strømninger, som vækker samklang med din generation. De vigtigste er:

- en tid hvor kollektive begivenheder indvirker på dit eget liv og vækker angst i forhold til, hvor lidt kontrol,
du har, når skæbnens kræfter er på spil.

- en tid hvor din omgang med magtfulde mennesker og institutioner afslører din angst i forhold til
overlevelse i samfundet.

- en tid hvor du er helt klar over eksistentielt menneskelige grundvilkår, som motiverer dig til at afhjælpe
andres lidelse.

De indflydelser i denne rapport er baseret på planetariske cyklusser, ydre planettransitter og indre planet
progressioner i en integreret beskrivelse, som hele tiden refererer til de vigtigste faktorer i dit
fødselshoroskop. Tusindvis af faktorer afvejes, og det gør denne rapport til noget, som er helt unikt for dig
over de næste tolv måneder. Fremfor at komme med specifikke forudsigelser, går tolkningen ud på at
hjælpe dig til at få det optimale ud af disse strømninger i dit liv. Når du definerer, hvad du virkelig ønsker og
udarbejder dine mål, klarer du ethvert uvejr og kommer sikkert i havn. Fremtiden er noget, du selv er med til
at skabe. 

Nogle af de temaer fra i år vil fortsætte ind i det næste år, mens der også vil komme helt nye temaer at tage
stilling til. Der er tre vigtige begivenheder, som fremkalder forandring og vækst i dit 78. år og de
opsummeres her:

En tid kommer, som bringer opløsning eller meningsløshed i forbindelse med dit arbejde og målsætning,
hvilket gør det sværere for dig at fortsætte. Det er bedre at holde fri end at tvinge dig selv. Tilfredshed
kommer, når du lader dig inspirere af højere idealer eller din unikke kreativitet.

En tid der vækker længsel efter en dybere oplevelse af kærlighed i dit hjerte. Intet enkelt individ kan leve op
til disse forventninger, men udvikler du en interesse i sjælelige værdier, vil du beriges af en mere
næstekærlig motivation. Kærlighed forlanger måske et offer.

Parforhold løber ind i problemer og vanskeligheder, der kan samtidigt være økonomisk smalhals. Du
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udfordres til at gøre en indsats og forpligte dig... det gælder om at give uden at have forventninger i forhold
til at modtage.

Disse begivenheder - både de gode og de mindre gode - kan betragtes som et skatkammer på din vej, som
forædler sjælen. Hver begivenhed har en signifikans, og er en konsekvens af tidligere handlinger. Hvis du
er i stand til at se de udfordringer, som opstår, som muligheder for konstruktiv forandring, så udvikler du dig
hurtigt, og du vil sætte pris på og nyde de mange positive begivenheder, som også opstår i løbet af året. 
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Solen: Identitet
Solen er følelsen af identitet 

og integritet. Den afspejler 

faderens indflydelse og 

kampen for selvstændig-

gørelse. Det tegn, som 

solen befinder sig i viser, 

hvordan vi udtrykker vores 

unikke jeg.

Månen: Følelser
Månen afspejler det 

ubevidste sind, som styrer 

97% af alt hvad vi gør. Det 

er forbundet med moderen 

og behovet for at skabe 

trygge rammer.

Merkur: Kontakt
Denne planet symboliserer 

sindet, og alt, der har med 

kommunikation, læring og 

rejser at gøre. Det tegn, 

som Merkur befinder sig i, 

viser vores talenter og 

interesser, og hvordan vi 

udtrykker dem.

Venus: Værdier
Denne planet repræsent-

erer vores værdisystem.. 

Den er forbundet med 

kvinder og søstre. Venus 

viser hvad vi er tiltrukket af, 

og hvad vi samler for at 

afspejle vores smag.

Mars: Drivkraft
Denne planet er forbundet 

med seksualitet og hvordan 

vi får vores vilje. Mars 

kæmper og arbejder. Den 

er forbundet med brødre og 

de fleste vigtige oplevelser 

med mænd.

N. måneknude:Karma
Den nordlige måneknude 

viser hvor en formørkelse 

falder og sammenspillet 

mellem Jorden og Kosmos. 

Der forbindes med en 

persons fremtidige skæbne.

Jupiter: Visdom
Denne planet repræsent-erer 

den indre følelse af håb og 

optimisme, som gør det muligt 

at tro på fremtiden. Jupiter 

viser hvad vi tror på, hvordan 

vi udtrykker vores tro og 

hvordan denne tro skaber 

fremtiden.

Saturn: Udfordring
Denne planet viser hvor de 

største udfordringer er. Saturn 

viser også samfunds strukturer 

som vi er nødt til at acceptere 

og arbejde med, samt de 

problemer vi er nødt til at klare.

Uranus: Revolution
Denne planet viser de 

kollektive kræfter for forandring 

i samfundet og i individet. Det 

er en revolutionær indflydelse, 

og samtidig provokerende. 

Uranus viser hvor vi er 

enestående og unikke.

Neptun: Ånd
Denne planet viser spirituelle 

indflydelser samt den effekt 

medieverdenen har på 

samfundet. Den fremkalder 

indlevelse og drømme, men 

bringer også åndelig 

forvandling.

Pluto: Transformation
Denne planet viser kollektive 

kræfter som bringer destruktion 

eller sociale forvandling. I 

horoskopet viser det det 

område, hvor vi føler mest 

angst, og hvor der sker en dyb 

transformation.

S. måneknude: Skæbne
Det er det modsatte punkt af 

den nordlige måneknude. Den 

sydlige måneknude viser 

karmiske mønstre som vi er 

tiltrukket af, men hvor vi også 

er nået et mætningspunkt.

SOL, MÅNE OG PLANETER

AstroWOW www.astrowow.com Page 29/32



Year report for Navn : Anonym  (2020-08-17 to 2021-08-17) 

DE TOLV TEGN

Vædder
Kardinal, Ild (21. marts - 20. april)

Nøgleord: Spontanitet | Hersker: Mars

Vædder typer kan lide at komme først; de 

er impulsive og lader sig nemt provokere. 

De elsker konkurrence. Vædderen 

forbindes med hovedet.

Tyr
Fast, Jord (21. april - 21. maj)

Nøgleord: Konsolidering | Hersker: Venus

Dette tegn er utroligt stabilt, endda 

stædigt, men er samtidigt meget frugtbart. 

Tyre typer sige at være materialistiske og 

urokkelige. Tyr forbindes med halsen og 

nakken.

Tvillinger
Bevægelig, Luft (22. maj - 21. juni)

Nøgleord: Kontakt | Hersker: Merkur

Dette tegn skaber kontakt til andre og 

danner kommunikative netværk. Tvilling 

typer er sociale, udadvendte og har 

masser af ideer. Tvillingerne forbindes 

med hænderne og lungerne.

Krebs
Kardinal, Vand (22. juni - 22. juli)

Nøgleord: Beskyttelse | Hersker: Månen

Dette tegn motiveres af familien og 

hjemmet. Krebse typer er følelses 

prægede og beskytter sig bagi deres skal. 

Krebsen forbindes med maven og 

brysterne.

Løve
Fast, Ild (23. juli - 22. august)

Nøgleord: Individuation | Hersker: Solen

Det vigtigste område for Løve er identitet - 

at opbygge selvtillid og selvagtelse. Løve 

typer er normalt stolte, kreative og 

værdige. Løve forbindes med hjertet og 

ryggen.

Jomfru
Bevægelig, Jord (23. august i 23. sep.)

Nøgleord: Skelneevne | Hersker: Merkur

Det er et perfektionistisk tegn og Jomfru 

typer er samvittighedsfulde og 

hjælpsomme. De bekymrer sig en del om 

arbejde og sundhed. Jomfru forbindes 

med fordøjelsessystemet.

Vægt
Kardinal, Luft (23. sep. - 23. oktober)

Nøgleord: Balance | Hersker: Venus

Dette tegn er venligt og diplomatisk, og 

Vægt typer har en tendens til at gå på 

kompromis for fredens skyld. Vægten 

forbindes med nyrene og balancenerven.

Skorpion
Fast, Vand (24. oktober - 22. november)

Nøgleord: Intensitet | Hersker: Pluto

Skorpion typer har et intenst følelsesliv. 

De er hemmelighedsfulde, magnetiske og 

magtfulde, og her en mystisk evne til at 

styrke andre. Skorpionen forbindes med 

underlivet.

Skytte
Bevægelig, Ild (23. november - 21. 

december)

Nøgleord: Indsigt | Hersker: Jupiter

Skytte typer er filosofiske og ligefremme. 

Det elsker at rejse og ønsker at høste 

visdom i løbet af livet. Skytten forbindes 

med lårene og leveren.

Stenbuk
Kardinal, Jord (22. december - 20. januar)

Nøgleord: Ambition | Hersker: Saturn

Dette tegn er meget målbevidst. Stenbuk 

typer arbejder udholdende og langsigtet. 

De har en velorganiseret plan og skal nok 

skabe resultater. Stenbukken forbindes 

med knæerne.

Vandbærere
Fast, Luft (21. januar - 19. februar)

Nøgleord: Lighed | Hersker: Saturn 

(Uranus)

Det er et meget socialt tegn - Vandbærere 

er ligesindede og humanitære. De har en 

magisk, elektrisk aura. Vandbæreren 

forbindes med anklerne og blodomløbet.

Fisk
Bevægelig, Vand (20. februar - 20. marts)

Nøgleord: Opløsning | Hersker: Jupiter 

(Neptun)

Fisk typer er sensitive og de føler en 

forbindelse med kosmos. De er næste 

kærlige, men de kan også være martyrer. 

Fisk forbindes med fødderne.
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DE TOLV HUSE

1

2
3 4

5

1
6

7

8
910

11

12

Ascendanten - Livsbanen
Det er langt det vigtigste område i 

horoskopet. Det afspejler dig, dit liv og 

hvordan du projicerer dig selv ud i verden- 

din stil i det hele taget. Planeter i dette 

hus dominerer ens liv.

2. Hus - Ressourcer
Dette hus er forbundet med selvværd. 

Hvordan du har det med din krop, det du 

ejer og dine talenter - og derfor også din 

økonomiske situation - afspejles af 

planeter i dette hus.

3. Hus - Forbindelser
Det viser mentale færdigheder og 

oplevelser forbundet med uddannelse, 

søskende, naboer og alle i det lokale 

miljø. Dette hus viser også rejser og ens 

netværk.

IC eller 4. Hus - Rødder
Det viser slægten, atmosfæren i hjemmet, 

evnen til at forbinde sig med 

følelsesmæssige rødder, og evnen til at 

etablere nye rødder. Forældre og familien, 

såvel som arv og ejendom, afspejles her.

5. Hus - Selvudtryk
Planeter i dette hus identificerer man sig 

stærkt med, og man viser dem på scenen. 

Det er forbundet med selvtillid via 

kreativitet, børn, kærlighed og leg.

6. Hus - Service
Planeter i dette hus viser behovet for at 

relatere til andre gennem praktiske 

gøremål på arbejdet og i hjemmet. Det er 

forbundet med sundhed og det daglige 

miljø.

Descendanten - Relationer
Hvor Ascendenten viser ens selv, har 

Descendanten med andre at gøre. Dette 

hus viser hvordan vi forbinder os med 

andre og skaber vedvarende forhold.

8. hus - Skjulte ressourcer
Dette hus er forbundet med de ting, der er 

ud af vores hænder såsom død, skatter, 

og sex. Det er her, at vi føler os mest 

sårbare og angst, og her konfronterer vi 

følelsesmæssige og seksuelle tabuer. 

9.. Hus - Indsigt
Planeter i dette hus kommer til udtryk via 

forståelse og overblik erhvervet gennem 

lange rejser eller større 

uddannelsesforløb. Det er dette område, 

der danner fundamentet for vores tro.

MC eller 10. Hus - Ambition
Dette hus representer frugten på livets 

træ - vores mål og mission. Det viser 

erhverv og autoriteter såsom forældre, 

chefer m.m. Planeter her bringer succes.

11. Hus - Grupper
Dette hus er forbundet med dit sociale liv. 

Det har med venskaber at gøre, både i 

skolen og senere i livet, og også med 

grupper og sammenslutninger, eller hele 

dit sociale miljø.

12. Hus - Isolation
Dette hus viser isolerede områder i 

samfundet såsom fængsler og hospitaler, 

eller bare det at leve et tilbagetrukket liv. 

Planeter her viser den indre udvikling, 

som finder sted når man er alene.

AstroWOW www.astrowow.com Page 31/32



Year report for Navn : Anonym  (2020-08-17 to 2021-08-17) 

Konjunktionen
 (0 grader … tilladt orbis: 12 grader)

Nøgleordet: Fusion

Dette aspekt opstår, når to planeter er tæt ved 

hinanden, normalt i det samme tegn. Det 

repræsenterer integrationen af planetære 

principper.

Oppositionen 
(180 grader… tilladt orbis: 10 grader) 

Nøgleordet: Separation

Dette aspekt, som opstår når to planeter er i 

modsatte tegn, viser en konflikt mellem de 

behov som de to planeter repræsenterer. Der er 

også en tiltrækning mellem modsætninger.

Kvadraten
(90 grader… tilladt orbis: 6 grader) 

Nøgleordet: Spænding

Dette aspekt opstår, når planeter er i en ret 

vinkel til hinanden i horoskopet. Det viser to 

slags behov, som bekriger hinanden. Det 

bringer en vis dynamik og en del ballade.

Trigonen
(120 grader … tilladt orbis: 8 grader) 

Nøgleordet: Harmoni

Dette aspekt opstår når planeter er en tredje del 

af en cirkel fra hinanden - normalt i det samme 

element. Det viser en harmonisk 

sammensmeltning af behov, og bringer lykke og 

tilfredshed.

Sekstilen
(60 grader… tilladt orbis: 4 grader)

Nøgleordet: Kreativitet

Hvis cirklen inddeles i en seks takket stjerne, vil 

en sekstil opstået på to takker som er ved siden 

af hinanden. Der er en blanding af dynamik og 

fornøjelse forbundet med dette aspekt.

DE ASTROLOGISKE ASPEKTER
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