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Cosmic Mirror  
Astrologiske computertydninger til Argus 

 
 
Cosmic Mirror er en en serie på tre tydningsmoduler, der fås som tilbehør til 
Argus basisprogrammet., nemlig fødselshoroskop, partnerhoroskop og 
årshoroskop. Modulerne fås enkeltvis eller som pakketilbud. 
 
Disse tydninger bygger på en kompleks vægtning og kombination af mange 
faktorer i horoskopet. Det betyder, at man undgår mange af de selvmodsigelser, 
man kender fra almindelige computertydninger, der blot udskriver en 
tydningstekst for hver faktor i horoskop (Sol i Tyr, Måne kvadat Venus etc). Det 
betyder ganske vist færre udskrevne sider, men indholdet bliver til gengæld 
mere relevant. 
 
Fødselstiden skal kendes forholdsvis nøjagtigt. Undertiden vil blot ti minutters 
afvigelse kunne ændre en hel del i det der skrives ud. Det betyder, at hvis der er 
usikkerhed omkring fødselstidspunktet, vil det måske være bedst at få foretagen 
en korrektion af en dygtig astrolog eller at få tidspunktet verificeret ved at skaffe 
en kopi af fødselsattesten. 
 
COPYRIGHT 
Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at 
udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. Ved salg 
skal original diskette og denne vejledning medfølge og alle kopier slettes.  
 
Tydningsudskrifteren må gerne videresælges i begrænset omfang, f.eks. i 
forbindelse med konsultationer, til bekendte og andre forbindelser. Til 
postordresalg etc. i kommercielt øjemed kræves en særlig licensaftale.  
 
REFERENCE 
Tydningsteksterne og tydningsmetoden er udviklet af Lars Steen Larsen, der har 
fungeret som praktiserende astrolog i mange år. Lars har også været formand for 
Sammenslutningen af Fagastrologer i Danmark (SAFA, senere DAF). 
 
Udvikling og vedligeholdelse af selve programmellet varetages af Electric 
Ephemeris, der er den foretrukne leverandør af sofware til astrologi i Danmark. 
Vi har arbejdet med astrologisk software siden 1982.
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Cosmic Mirror fødselshoroskop 
 
Programmet er opbygget i følgende afsnit: 
 
Elementfordeling 
For at udregne den korrekte elementfordeling analyseres følgende 
 
1) Planeter i tegn 
2) Planeter i huse 
3) Planternes aspekter 
 
I beregning af elementfordelingen tæller en planet i hus kun det halve af 
planeten i tegn. Giver du f.eks. Solen 10 point til Jord, når den er i et jordtegn, 
ja, så vil programmet kun give 5 point til Jord, såfremt Solen er i et jord-hus (2, 
6, 10). 
 
Planeternes aspekter inddeles i elementer afhængig af, hvilken ydre planet, der 
aspekter en af de indre planeter.De ydre planeter bestemmer elementet, såfremt 
de aspekterer en indre planet. 
 
For hvert element undersøges, om det markant stærkt eller svagt repræsenteret i 
tydningen.  
 
Ligeledes kan to elementer begge være fremhævede, og personlighedstypen 
analyseres derefter. 
 
I tydningen af elementer er der som inspiration anvendt noget materiale af 
psykologen Max Luscher. Han er professor i psykologi og international 
anerkendt for sine farvetest, der netop betjener sig af termer som ild, vand, jord 
og luft. 
 
De fire elementer kan også forbindes med de fire selvfølelser: 
 
lld:  Selvtillid   (følelse af egen styrke) 
Jord:  Selvagtelse  ("min identitet er noget værd") 
Luft:  Selvudfoldelse  (har muligheder og frihed) 
Vand:  Tilfredshed  (jeg giver, jeg modtager) 
 
I afsnittet om selvfølelse anvendes dette skema.  
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Positive og negative egenskaber. 
Dette tolkes på en traditionel måde, idet planeter, huse og tegn gennemgås, for 
at finde hvilke faktorer og dermed livsområder, der evt  er særligt 
velaspekterede eller problematiske. 
 
Intellekt 
I dette afsnit tages hensyn til Merkurs stilling og til elementfordelingen, således 
at de mentale egenskaber farves af det fremherskende element. 
 
Erhverv 
Dette afsnit er et managementprogram, der siger, hvordan du vil fungere som 
leder, såfremt du er det, og hvordan du vil fungere i almindelighed med 
arbejde, såfremt du ikke er leder.  
 
Systemet er opbygget efter PAEI-modellen af Ichak Adizes. Denne model siger, 
at man i erhvervslivet kan møde fire rene typer ledere: 
 

P:  Producenten 
A:  Administratoren 
E:  Entreprenøren 
I:   Integratoren 

 
Disse fire typer beskrives på en måde, der minder meget om Ild, Jord, Luft og 
Vand. 
  
Din erhvervsprofil vil svare til din elementfordeling, men ikke helt. Dette 
skyldes, at i erhverv trækker mange mennesker på deres ressourcer. Du kan 
f.eks. have normal eller gennemsnitlig styrke af luftelementet, men har du f.eks. 
en nøjagtig Merkur-Uranus trigon, vil denne fungere som E-funktion, og i din 
erhvervskode, vil du få nogle point lagt til din E-funktion, således at den bliver 
stærk. Der kan også ske det omvendte: nogle værdier kan trækkes ned.  
 
 
Indre jeg 

I dette afsnit betjener vi os af en række ‘aldre’ for planeterne. Planeterne har 
knyttet bestemte aldersperioder til sig. En planet er således ikke lige aktiv hele 
livet igennem, men mest i dens periode. Desværre arbejder for få astrologer 
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med planeter som periodehersker. En beskrivelse, der ligger tæt op af dette 
programs virkemåde finder man hos Astrologen Thomas Ring. 
 
Skift & Forandring. 

Bestemte tegn og aspekter fremmer ‘skift’, f.eks. skift i erhverv, f.eks. 
dobbelttegnene Tvilling, Skytte og Fisk, samt uharmonisk Merkur, Jupiter m.fl. 
Hvis nogle af disse faktorer er fremhævet i horoskopet tyder det på mange skift. 
 
Modsætningen til ‘skift’ er de faste faktorer, nemlig Tyr, Løve og Skorpion, samt 
positive aspekter fra Saturn og i nogen grad fra Uranus. Programmet undersøger 
også styrken af denne modgående faktor (=stabilitet) inden den konkluderer om 
der er  skift’ på et livsområde. 
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Cosmic Mirror partnerhoroskop 
 
Partnerhoroskopet beskriver almindelige heteroseksuelle parforhold. Det 
forudsætter, at man indtaster to personers fødselsdata, en mand og en kvinde, 
hvoraf den ene er horoskopets "hovedperson" og den anden er partneren. 
 
Det er naturligvis en begrænsning af programmets anvendelsesmuligheder, men 
til gengæld kan man opnå en mære præcis og dybgående tydning, end hvis den 
skulle være så generel, at den kunne dække alle forhold. 
 
Programmet vil protestere, hvis de to indtastede data er af samme køn, men 
man kan godt tvinge det til at udskrive en tydning alligevel. I så fald må man 
selv "oversætte" udsagnene til noget brugbart og i øvrigt tage  udskriften med 
forbehold. 
 

Programmets virkemåde: 
 
Cosmic Mirror Partnerhoroskop er et avanceret program, der danner en række 
synteser, inden udskrivning finder sted. Først undersøger programmet hvilken 
kærlighedstype de to indtastede horoskoper repræsenterer. De fire 
kærlighedstyper, der er taget fra nye undersøgelser omkring parforhold , viser, at 
der grundlæggende er fire kærlighedsformer: 
 
1. Den seksuelle kærlighed - præget af modspil.  
2. Den venskabelige kærlighed - præget af binding. 
3. Den legende kærlighed - præget af frihed. 
4. Den uegennyttige kærlighed - præget af selvopofrelse. 
 
De fire kærlighedstyper i den moderne psykologi svarer ganske nøje til Ild, Jord, 
Luft og Vand. 
 
Elementfordelingen i de to horosokoper beregnes på lignende måde som i 
Cosmic Mirrror fødselshoroskopet, men vægtes en smule anderledes så den 
bliver mere parforholds-orienteret. 
 
Idealpartner - reel partner 
 
Programmet bestemmer hvilken typer mand søger  i parforhold, parallelt med 
Jungs Animus / Anima begreber. Her anvendes 7. hus, samt Sol og Mars i 
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kvinders horoskoper, og Måne og Venus i Mænds horoskoper. For hver af de to 
personer beregnes så en elementfordeling for den personen og for personens 
idealpartner, og hvor langt fra idealet den faktiske partner ligger. 
 
Psykologisk vurdering af parforholdet  
 
Her vises i fire grafer, hvordan de fire kærlighedsformer ytrer sig: 
 
§ Modspil/udfordring 
§ Binding/forpligtelse 
§ Leg/frihed 
§ Uegennyttig samkvem 

 
Ovennævnte bestemmes ud fra aspekterne mellem de to horoskoper, hvilke 
huse i A's horoskop B's planeter falder og omvendt. Også her gøres resultatet 
op i en elementfordeling. 
 
Erotisk stemning og seksuelle mønstre 
 
Her vurderes især Mars (seksualiteten) og Venus (den erotiske interesse). 
 
Gensidig påvirkning 
 
I lighed med afsnittet om den psykologiske vurdering beregnes de indbyrdes 
aspekter og planeter i huse, således at man kan se, hvilke områder i hver isærs 
horoskop, der aktiveres af den andens. 
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INTERAKTIVT ÅRSHOROSKOP 
 
 
Dette er den  seneste tilføjelse til Cosmic-Mirror serien af computertydninger.  
Interaktivt Årshoroskop er et program, der både udarbejder års- og 
månedshoroskoper. Det interaktive element kommer frem ved, at man får stillet 
spørgsmål af programmet. Disse kommer frem i spørgebokse på skærmen, og 
her returnerer man sit svar til programmet.  Disse svar indgår nu i den videre 
tolkning for at gøre tydningen så aktuel og præcis som muligt. 
 
Man kan godt vælge at få års- og månedshoroskoper uden at vælge det 
interaktive element. Så vil programmet bearbejde data som et ”almindeligt”, 
dvs. et traditionelt års- og/eller månedshoroskop. Programmet starter med 
nedenstående menu: 
 

 
 
 

 
Års- og månedshoroskoperne hænger sammen 
Interaktivt Årshoroskop er konstrueret som et kombineret års- og 
månedshoroskop-program. Det betyder, at de enkelte månedshoroskoper 
holdes i delvis snor af årshoroskopet, der beregnes i baggrunden,  også selv om 
brugeren ikke ønsker dette tydet. Det betyder ikke alene, at 
månedshoroskoperne holder øje med vigtige temaer fra årshoroskopet og 
kommenterer dem (temaernes aktualitet i de enkelte måneder), men det betyder 
også, at et månedshoroskop aldrig kan sige det helt modsatte af årshoroskopet. 
Hvis f.eks. et årshoroskop ser ”godt ud”, dvs. indeholder mange muligheder, så 
kan det jo ikke nytte, at det ene månedshoroskop efter det andet ser 
”vanskeligt” ud.  
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Det gøres også ved, at en række transitter og nogle progressioner danner 
grundlaget for et point-system, der beregnes for de to typer horoskoper. I 
årshoroskopet tæller transitter fra de ydre planeter, dvs. Uranus, Neptun og 
Pluto, flere point end transitter fra Jupiter og Saturn. I månedshoroskoperne 
tæller Jupiter og Saturn lige så mange point som de ydre planeter. I 
månedshoroskoperne tæller aspekter fra progressive måne også point.  
 

Det interaktive element 
Det interaktive element kan vælges på to niveauer, middel niveau og højt 
niveau. Uanset hvilket niveau man vælger, vil man få stillet to slags spørgsmål, 
de faste spørgsmål og de betingede spørgsmål. De faste spørgsmål er der på 
mellemste niveau kun to af, nemlig et spørgsmål om man er single eller ej (dvs. 
i parforhold) samt et spørgeskema, hvor man skal afkrydse sit erhvervsområde, 
f.eks. om man er lønmodtager, studerende eller selvstændig. 
 

 
 

 
På det højeste interaktive niveau får man altid eet ekstra fast spørgsmål, nemlig 
om man ønsker at flytte eller ej og i årshoroskopet (men ikke i 
månedshoroskoperne) et spørgsmål om i hvor høj grad, man er tilfreds med sit 
arbejde.  
 

De betingede spørgsmål 
Langt de fleste spørgsmål er betingede spørgsmål. De er betinget af de 
astrologiske faktorer. Programmet rummer mange betingede spørgsmål, men de 
dukker kun op, såfremt det har en astrologisk relevans.  
 
Formålet med at svare på de interaktive spørgsmål, hvis man altså ønsker en 
interaktiv tydning, er at gøre tydningen så meget i overensstemmelse med 
virkeligheden, dvs. spørgerens situation, som overhovedet mulig. Går man til 
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astrolog, prøver denne jo også hele tiden at tilpasse svarene til spørgerens 
(klientens) situation. Ingen astrolog ved sine fulde fem vil f.eks. sige til en mand, 
at vedkommende kan blive gravid i år, eller sige til en lykkelig gift person: Ja, 
du møder en kæreste i år. Formået med det interaktive program er således at 
tage højde for blot få at de mange nuancerede situationer, man kan befinde sig 
i – i virkelighedens verden. På den måde er Interaktivt Årshoroskop et helt ny 
type computerprogram.    
 

Grafisk fremstilling 
Både årshoroskopet og de enkelte måneders horoskop indeholder altid en graf, 
således at man selv kan se og tænke videre over, hvordan det står til med en 
række livsområder. Her er et eksempel fra et årshoroskop: 

 
 
Programmet  kommenterer  naturligvis grafen og fortæller, hvordan den skal 
forstås.  
 
 

HVORDAN TYDER PROGRAMMET? 
 

Syntetisk tolkning 
Programmet anvender transitter og progressioner, og som i alle Cosmic Mirror-
programmer  kombinerer tydningen  selv de astrologiske faktorer. 
 
Inden tydningen starter, bliver alle point talt op og vurderet ud fra middelværdi 
og tal for, hvornår noget er stærkt eller svagt. Point fremkommer ved, at 
transitter fra Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, og i månedshoroskoperne 
også progressiv måne, danner aspekt til ascendanten, MC og alle planeter i 
radix. Disse point videreføres nu til en række emner, som dialektisk udvikling, 
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parforhold, økonomi etc. Dette sker bl.a. afhængig af, hvilken ascendant man 
har og hvilke tegn man har på husspidserne.  
Programmet anvender også nogle progressive aspekter, f.eks. progressiv sol i 
aspekt til Mars i radix. De progressive aspekter tolkes dog mere som en indre 
udvikling, der igen kan afspejles i en ydre begivenhed – mere end at det er de 
progressive aspekter, der forårsager begivenheden.  
 

Nogle få nye tydningsregler 
Programmet betjener sig af nogle få nye, men vigtige tydningsregler baseret på 
erfaringen. En vigtig ny regel er, at et ”negativt” aspekt, eller et såkaldt 
uharmonisk aspekt, f.eks. kvadraturen, bliver til et yderst igangsættende eller 
dynamisk aspekt, såfremt der også er en række harmoniske aspekter at finde i 
helheden. 
 
Et anden ny tydningsregel er, hvad der tidligere er blevet kaldt en dobbelt-
whammie af amerikaneren Stephen Arroyo. Dette er i  princippet, at noget er 
vist to gange, og det kendes verden over fra andre spådomsteknikker, f.eks. I-
Ching eller i afrikansk divination (spådomsmetoder), som noget gunstigt. Hvis 
f.eks. årshoroskopet finder, at emnet venskaber er årets vigtigste, vil en måned 
hvor venskaber også er det vigtigste, betyde, at der er en dobbelt-effekt. Dette 
tolkes hovedsageligt positivt og betydningsfuldt uanset, hvor meget rødt der er 
på grafen eller ej. Der er altså tale om, at noget går igen eller er vist to gange. 
Konkret betyder det, at den pågældende måned er særdeles god for venskaber, 
sociale forhold eller dét at gøre sig bemærket blandt andre på en positiv måde.  
 
Overførsel af lys 
Et teknisk problem ved at lave månedshoroskoper består i, at nogle måneder 
har  mange aspekter, mens andre, måske mange måneder i træk er helt eller 
næsten  aspektfri.     
 
Betyder det så, at der "ikke sker noget" i disse måneder? Nej, naturligvis ikke. 
Enhver  måned har et tema. For at finde dette tema, har vi kombineret 
virkningen af hurtige og  langsomme transitter ud fra princippet om, at "de 
hurtige udløser de langsomme"  analogt med den gamle teknik, der hedder 
"overførsel af lys", som anvendtes i  antikken (den hellenistiske astrologi) og i 
dag stadig bruges i øjebliksastrologien.    
 

Fordele og svagheder ved programmet 
Nogle kan lide computerprogrammer, der kan tyde, andre kan ikke lide dem. 
Det er naturligvis klart, at en computer ikke kan slå en professionel astrolog. På 
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ingen måde. På den anden side har computerprogrammer den fordel, at de let 
kan tage høje for og overskue en mængde faktorer, hvis programmet ellers er 
konstrueret rigtigt. Hvis det ellers forstår at danne syntese. Programmer kan 
derfor godt slå en astrolog, ”der sover i timen” eller som ikke har megen 
erfaring. I takt med at teknologien bliver stadig mere udviklet, opnår man også 
en anden fordel: før ellers siden vil man kunne anvende astrologiske 
tydningsprogrammer til evt. forskning. Programmet tyder horoskopet ens, dvs. 
anvender de samme regler. Forskellige astrologer har en tendens til at vægte 
horoskoper på forskellig måde og så længe, der ikke er ens regler for, hvordan 
man når frem til en helhedstydning, vil det være meget vanskeligt at forske i 
emnet. For den ene astrolog siger et, en anden tolker det anderledes. Med et 
computerprogram kan man altid gentage et forsøg, hvilket er en af 
forudsætninger for, at man kan ”bevise noget”. Endelig er der naturligvis den 
fordel, at indehaveren af et programmet kan udarbejde alle de års- eller 
månedshoroskoper, man ønsker, til næsten ingen penge.  
 
En svaghed ved det interaktive element er, at spørgsmålene måske ikke fanger 
den situation brugeren står i. Virkeligheden er jo ganske nuanceret og 
programmet stiller ikke de rette spørgsmål. Sådan vil man også kunne opleve 
det. Man kan så slå det interaktive element fra, dvs. vælge en traditionel 
tydning. Brugeren er dog også velkommen til at gøre opmærksom på 
situationer, som mange mennesker måske står i, og som kunne danne 
udgangspunkt for en senere udbygning af de interaktive spørgsmål. Dette kunne 
så evt. komme med i en senere version.  
 
Med venlig hilsen 
 
Cosmic Mirror 
v/ Lars S. Larsen 
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TYDNINGSEKSEMPLER 
 
På de følgende sider ses, hvordan de tre tydninger for eksempel kan se ud.  
Vi har brugt Paul Mc'Cartney's fødselsdata.  
 
Du kan hermed få en fornemmelse af hvor mange sider, der udskrives, 
hvordan sproget er, og hvilke typer oplysninger, man kan forvente.
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PERSONAL COSMIC MIRROR  
Fødselshoroskop  

- Version 2 -  
Copyright Lars Steen Larsen og  

Electric Ephemeris  
  
  

PSYKOLOGISK PROFIL  
Paul McCartney  
18 Jun 1942 AD Tor  14 00 00   2 00 Ø  53 25 N   2 55 V  
  
* God ligevægt mellem de fire elementer  
  
* Normalfordeling og Sol i bevægelig tegn, Måne i Ild  
  
Du er åben, men kan komplicere hvad du har på sinde. Du ønsker at udtrykke for meget på 
een gang og vil for meget på samme tid. Du spreder nemt dine aktiviteter for meget. Du er 
ofte rastløs og problemer skal løses her og nu. Du kan lide at arbejde med to ting ad gangen. 
Som helhed er du lidenskabelig og engagerer dit meget i, hvad du arbejder med, men du bliver 
nemt distraheret af andres gøremål. Det betyder meget for dig at opleve noget, for så bagefter 
at tænke igennem, hvad der er sket. Du er skiftevis en eftertænksom og spontan type, men 
hermed kan det være svært for andre at blive klog på, hvem du er.  
  
* Tvillingen eller 3. hus specielt stærkt:  
  
Du har et stærkt analytisk talent og evne til at skrive eller udtrykke dig gennem sprog, mimik, 
musik eller sang. Du er alsidig, kan mange ting, og har en del interesser. Du har det godt, når 
du lever og fungerer i nuet. Det umiddelbare har altid din interesse. Enten ønsker du 
modpolede oplevelser, eller du får dem som et resultat af ydre hændelser. Du er typen, der i 
teorien kunne have en meget indadvendt kæreste for næsten gang at løbe ind i en meget 
extroverteret type. På denne måde får du mange modpolede erfaringer. Du holder af at arbejde 
med flere ting på samme tid. Derfor er der noget ufokuseret over dig, der kan hæmme din 
effektivitet. Du har alt i alt en tendens til at få meget forskellige erfaringer og oplevelser i dit 
liv - og dybest set gør disse modpolede oplevelser dit liv rigere.  
  
* Merkur er stærkeste ven-planet(stærkeste positive aspekt) med Månen.  
  
Dit nervesystem er ikke svagt, men mindst rimelig robust. Du er stimulerende at være 
sammen med, fordi du er vittig, livlig og kan lide at kommunikere. Du slår aldrig din hjerne 
helt fra, hvilket gør, at du er vågen og nærværende. Andre kan ikke helt regne dig ud, men 
dette skyldes, at du kan lide variation og alsidighed. Du mener ikke, at man skal være eller 
gøre det samme livet igennem. Du har en god tilpasningsevne.  
  
* Neptun og Sol stærke sammen med normalfordeling af elementer:  
  
Du er et meget visionært menneske. Dit liv styres en del af brede humanitære, politiske, 
kunstneriske eller spirituelle visioner. Du har meget stor indlevelsesevne. Når du har det bedst 
med dig selv, føler du, at du har en mission i livet. Selv om du med alderen opnår en god og 
realistisk selvbevidsthed, skal du specielt i perioden 28-35 år afkaste nogle selvillusioner bl.a. 
ved at søge objektiv feedback på dig selv. Du motiveres meget af fred, ro og at være i balance 
med dine omgivelser. Æstetik og vision betyder meget for dig, og er en af dine 
hovedmotivationer i livet. Du vil opnå stor indlevelsesevne og en mystisk karisma, der virker 
meget tiltrækkende på dine omgivelser.  
  
* Neptun og Sol stærke, men Neptun er uharmonisk aspekteret af indre planeter sammen med 
normalfordeling af elementer:  
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Du arbejder meget alvorligt med dine spirituelle, humanistiske, politiske eller kunstneriske 
evner og visioner. Du har store idealer, men gør også en del for at omsætte dem i praksis. Du 
kan glemme betydningen af de dagligdags pligter og behov, og med alderen kan du risikere at 
blive for opløftet over småting. Du stræber efter tilstande, som denne almindelige og kedelige 
verden ikke kan opfylde.  
  
* Normalfordeling og Sol i bevægelig tegn, Måne i Ild og Asc. i Jord:  
  
Gennem din udstråling og dit kropssprog virker du mere rolig, planlæggende og langsigtet, end 
du faktisk er. Dette skyldes, at din strategi overfor livet er at nærme dig det langsomt. Du er 
typen, der inderst inde gør, hvad du vil.  
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SELVFØLELSE  
                                  

I det følgende beskrives din selvfølelse, og hvad denne er knyttet til, og hermed hvad den 
udspringer af. Men hvorfor din selvfølelse netop udspringer og er forbundet med disse 
specifikke faktorer, ved vi ikke. Måske skyldes det din opvækst, måske noget helt andet.  
  
* Selvfølelse, Månen i Ild, Asc. i Jord:  
  
Din selvfølelse er meget knyttet til din selvsikkerhed. Du viger ikke udenom og er heller ikke 
eftergivende, men skulle dette ske, mister du hurtigt din selvfølelse. Du er et ansvarligt 
menneske og fungerer gennem ansvar. Din etiske norm er at hjælpe samtidig med, at du 
understreger de andres (dem du hjælper) ansvar. Du bedømmer dig selv efter graden af 
ansvar, som du magter at håndtere.  
  
* Selvfølelse, Månen i Løve:  
  
I en mere specifik forstand er din selvfølelse knyttet til, at du på en tillidsfuld måde kan hævde 
dig selv og fremstå som et menneske, der er ovenpå. Du føler dig godt tilpas, når du kan vise, 
at du er en vinder.  
  
Du betaler også en pris for denne selvfølelse, og dette beskrives her i det følgende.  
  
* Selvfølelsens pris: Månen i Løve:  
  
Den specifikke selvfølelse kan betyde, at du ikke kan erkende egne fejl, mangler og nederlag, 
samt at din egen fokusering, på at vise andre hvem du er, kan blokere for din evne til at 
modtage signaler og følelser fra andre.  
  

NEGATIVE EGENSKABER  
  

I det følgende beskrives nogle negative egenskaber ud over, hvad der er nævnt i det forrige. I 
næste afsnit beskrives nogle positive egenskaber. At egenskaber er negative beror selvfølgelig 
på en vurdering. Derfor er disse egenskaber ment som noget, du bør tænke over. Du kan 
endvidere spørge dine omgivelser. Er der noget om det? Arbejder du med det, kan du 
selvfølgelig lave det om.  
  
* Sol i Tvilling stærkeste planet eller stærk og uharmonisk aspekteret samt normalfordeling:  
  
Du er for meget tilknyttet til at være "cool", og til at ville have ret i diskussioner. Du ønsker 
også at gøre tingene hurtigt og kan udvikle overfladiskhed. Det er klart, at i et moderne 
samfund, kan disse behov betyde, at du overlever ved at være smart og hurtig tage pejling af 
tidens trends.  
  
* Sol i uharmonisk aspekt til Neptun og stærkeste planet, eller Neptun stærk og generelt 
uharmonisk aspekteret:  
  
Du er for meget tilknyttet til at leve for visioner alene og til at søge tilflugt fra den kedelige 
hverdag gennem musik, arbejde eller andet. Samtidig er du meget kritisk og har stor sans for 
detaljer. Du er en fejlfinder. Du kan organisere, selv om du føler dig forvirret på, hvad du 
virkelig vil.  
  
* Neptun ikke for svag og overvejende uharmonisk aspekteret:  
  
Du er meget knyttet til din sensitivitet og til at erfare alt på en dybtgående, følelsesbetonet og 
samtidig overkritisk måde. Du arbejder godt med detaljer, men kan nemt hænge fast i dem. 
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Du er dårlig til at lære dine dybeste og sande behov at kende og kan gennem manglende 
selverkendelse komme ud i en kunstfærdig form for livsførelse.  
  
* Jomfru mest uharmoniske tegn med rimelig styrke:  
  
Det er vigtigt at gå op i detaljer, men er det vigtigt at gå op i selv bitte små mangler? Du 
foretrækker at gå op i dem, fremfor at rette dem eller være ligeglad. På en eller anden måde, 
vil du gerne have noget at brokke dig over. Du er god til at analysere, men man behøver ikke 
at analysere alt. Du har svært ved at koble hovedet fra, når du elsker.  
  
  

POSITIVE EGENSKABER  
  

Horoskopet viser nogle markante positive egenskaber, og disse er:  
  
* Tvillingerne stærkest positivt aspekterede tegn:  
  
- du har en munter og let grundnatur, specielt når du er sikker på dig selv. Du handler ofte 
logisk, velbegrundet og tilpasser dig godt. Du kan lide forandring, rejser og at opleve. Til tider 
er du progressiv, til andre tider konservativ, men der er fornuft over, hvad du er. Du ønsker at 
forfine tingene og skabe bedre miljø.  
  
* Sydlig hemisfære betonet og hverken Måne i fast tegn og apex i T-kvadrat eller Neptun apex 
i T-kvadrat:  
  
- du er meget indstillet på at realisere dig selv. Du synes selv, at du er født som et menneske 
med en mission i livet eller et menneske, der har noget at byde på. Principielt set er du ikke 
bange for 'verdenen', men opfatter den som et stort teaterstykke, som du gerne vil spille med 
i. Du bidrager med meget til samfundet. Du er ambitiøs.  
  
* Mars og Uranus er i et rimeligt stærkt aspekt:  
  
- du er beslutsom, stærk, åben, klar og har mere energi end de fleste. Du er også modig og 
har god selvindsigt. Du kan lide udfordringer og kan lide at være grænseopsøgende.  
  
* Mars og Pluto er i et rimeligt stærkt aspekt:  
  
- du er en god overlever. Du tager de fleste problemer som de kommer. Du er stærk i 
modgang. Du arbejder helst dér, hvor der er mange mennesker involveret, specielt hvis du kan 
påvirke andre. Du søger selskab, men klarer dig også fint alene. Du er meget intim overfor de 
nærmeste.  
  

INTELLEKT  
  

* Merkur i Tvillingerne og normalfordeling:  
  
Du kan nemt se et problem fra flere sider, hvilket er med til at give dig din mentale styrke. Du 
følger en logisk tankegang, inden du træffer en beslutning. Du er alsidig med dine 
intellektuelle interesser. Du kan lide at kommunikere. Ofte er du dog så analyserende, at det 
gør dig nervøs. Du ønsker at udtrykke dine meninger umiddelbart og kommunikerer derfor 
flydende og hurtigt. Du er meget nysgerrig og kan hurtigt forlade et emne, såfremt det ikke 
interesserer dig. Andre mennesker ved ikke altid, hvor de har dig, da du også er hurtigt til at 
finde et nyt standpunkt.  
  
Endvidere er der nogle ekstra dimensioner over din tænkning og adfærd, og disse er:  
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* Merkur er i lufttegn og Merkur og Venus er i aspekt, men styrken af aspektet er ikke for 
stærkt. Samtidig er der normalfordeling:  
  
Du er en intellektuel type, og du holder meget af litteratur og hyggelig kommunikation. Du er 
ikke særlig koncentreret i din kommunikation, men du er livlig og underholdende med sans for 
det poetiske og billedlige i sproget. Sandsynligvis elsker du eventyr.  
  

ERHVERV  
  

I det følgende beskrives din erhvervsprofil efter Ichak Adizes's teori. Hans model er en 
managementmodel og viser dels, hvordan du fungerer som leder, såfremt du skulle være det, 
og dels hvilke jobområder, du naturligt fungerer godt med - også selv om du ikke er leder. Der 
er fire funktioner, og disse er:  
  
    P = Producenten; går efter konkrete resultater.  
    A = Administratoren; holder orden gennem et system.  
    E = Entreprenøren; finder nye veje og idéer.  
    I = Integratoren; arbejder med/for mennesker.  
  
Er du f.eks. en I-type, vil du som leder skabe kultur på arbejdspladsen, og du går op i, at folk 
på arbejdspladsen har det godt. Er du ikke leder, har du et stort behov for at arbejde med eller 
for mennesker.  
  
Er du f.eks. en E-type, vil du som leder søge nye produktionsmetoder, nye markeder, og din 
interesse er at innovere eller opfinde. Er du ikke leder, arbejder du godt med emner, hvor du 
selv kan bestemme og træffe beslutninger eller i sammenhænge, hvor du kan opfinde.  
  
Er du f.eks. en A-type, vil du som leder søge at konsolidere og værne om det eksisterende. Du 
holder af at udarbejde rutiner for alt. Er du ikke leder, arbejder du godt med administrative 
opgaver, f.eks. som bogholder eller bankassistent, eller du arbejder godt i tekniske 
sammenhænge, hvori der indgår en masse detaljer.  
  
Er du f.eks. en P-type, vil du som leder søge produktion og effektivitet for enhver pris. Du kan 
også være fabrikant. Er du ikke leder, arbejder du godt i sammenhænge, hvor der kræves 
hurtige og konkrete resultater, i et arbejde hvor du får meget fra hånden, så du hele tiden kan 
se, at du producerer noget.  
  
Det er muligt, at din kode indeholder to store bogstaver, f.eks. P og A. Dette betyder, at du 
udmærker dig i begge roller, som Producenten og som Administratoren.  
  
Du kan få mere at vide om denne model i bogen: Lederens Faldgruber, Ichak Adizes, Børsens 
Forlag.  
  
Koden består af 4 bogstaver, og hvert bogstav udskrives hhv. som et stort bogstav, et lille 
bogstav og et lille bogstav med parentes omkring.  
  
Det store bogstav: Værdien tilhører højeste 20%-fraktil. Det lille bogstav: Værdien tilhører 
mellemste 60%-fraktil. Dette kunne kaldes middel-gruppen. Lille bogstav i parentes: Værdien 
tilhører laveste 20% fraktil.  
  
Værdierne kunne også kaldes overmiddel, middel og undermiddel. Eller høj, middel og lav.  
  
F.eks. betyder pA(e)I:  
1) Middel værdi for P-funktionen.  
2) Høj værdi for A-funktionen.  
3) Lav værdi for E-funktionen.  
4) Høj værdi for I-funktionen.  
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Denne kode kan også udskrives som pAoI, eller som pA(-E)I. Nullet og -E refererer i alle 
tilfælde til, at E-funktionen er lav.  
  
  
Din erhvervskode bliver:  
  

SPEJDEREN - P(a)Ei  
  

Adizes har ikke navngivet eller beskrevet denne kombination. Vi, Cosmic Mirror, kalder din 
kombination for Spejderen.  
  
Du er en variant af Spirepasseren, PoEo, og er altid på udkig efter nye ideer og projekter. Du 
har kun lidt tålmodighed, men din funktion er også at iværksætte(E) og producere(P). Da du 
ikke har noget "a", interesserer du dig ikke for noget, når det bliver rutinepræget. Det ukendte 
motiverer dig langt mere end det kendte. Modsat Spirepasseren kan du arbejde med 
mennesker.  
  
Der er to typer Spejdere:  
  
Den ene type Spejder kan energisk arbejde med mennesker, men du gør det for ideernes 
skyld(E). Du kunne køre psykologiske sensitivitetskurser, salgskurser eller andre 
træningskurser. Disse er dog altid karakteriseret af kort varighed eller et stort gennemtræk af 
mennesker. Dybere at tilknytte dig andre mennesker er du ikke interesseret i.  
  
Den anden type Spejder arbejder med projekter, eller nyskabelser. Her vil din gennemsnitlige 
indlevelsesevne(i) medføre en fornemmelse af, hvad andre har brug for. Der er mange meget 
kreative igangsættere her. Kombinationen har også fantasi(E+i).  
  
Betragtes de enkelte led i koden ses, at du er meget produktionsorienteret(P), kan lide at 
nytænke og iværksætte (E), at du er anti-bureaukratisk(lav a), har lidt tålmodighed(lav a), har 
middel integrations- og indlevelsesevne(i). Du kræver udfoldelsesmulighed, respekt(P) og 
frihed(E) for at fungere godt. Du er meget selvmotiveret(P+E).  
  
Det vil være trættende for dig at skulle arbejde tæt sammen med andre mennesker. Du er ikke 
decideret sårbar, men du har kun få indre forsvarsmekanismer(-A), således at du oplever 
samvær yderst intenst. Skulle du arbejde med mennesker, koster det en del, og du skal lære 
at hvile og regenerere. Du har god fornemmelse for at sælge og viderebringe idéer(E+i).  
  
KOMBINATIONSNØGLEORD:  
  
P+E = Igangsætter  
  
                         Bedst:          Værst:  
        P+E+(-A):        Reformator.     Kortsigtede løsninger.  
  
STRESS: Opstår sædvanligvis ved for mange gøremål på een gang. Ved stress er faren, at din 
kode reduceres til PoEo, dvs. der anvendes ingen metode(-A), ligesom du ikke tager hensyn til 
andre(-I). Ved længere tids stress vinder "P" næsten altid over "E", dvs. du vil producere dig 
ud af en krise, men der er tale om indsats uden overblik.  
  
ROLLE: Finde nicher, starte projekter, iværksætte, opfinde, katalysere, reformere, igangsætte.  
  
VÆR PÅ VAGT OVERFOR: Du kan ikke med rutinepræget arbejde. Du skal have spænding for at 
fungere, samt personlig frihed. Du tager kun vanskeligt mod ordre og skal have frihed for at 
udføre dem. Du søger konstant nye opgaver. Du bliver træt af noget, når det er sat i gang.  
  
* Hvis een ned til A-funktionen  
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Du har potentielle evner for at administrere og organisere, samt at arbejde mere tålmodigt og 
metodisk. Hermed kan du lære at langtidsplanlægge.  
  
* Personen mand på mindst 36 år:  
  

INDRE JEG  
  

Følgende er en beskrivelse af karaktertræk som du allerede har nu, dog vil disse egenskaber 
yderligere komme frem med alderen. Det følgende er således også en beskrivelse af en 
udviklingsproces. Det Indre Jeg er, hvad du er frigjort fra den tidlige barn- og ungdoms 
indflydelse.  
  
* Sol i Tvillingerne, personen mindst 36 år:  
  
Du har udviklet dig til at være mere alsidig, og du har nu større lyst til at kommunikere. 
Uanset dine følelsers styrke lader du dig mere styre af, hvad du intellektuelt erkender. Du har 
ofte meget at se til og arbejder med flere ting ad gangen. Du arbejder meget med at finde 
sammenhænge mellem dine oplevelser. Du ønsker at tage udgangspunkt i kendsgerninger og 
derfra udvikle teorier. Du udstråler mental energi. Du er god til at se en sag fra flere sider, 
men dette kan også hæmme din beslutningsevne.  
  
* Sol i Tvillingerne, personen mindst 36 år, og Sol, Tvillingerne eller 3. hus nogenlunde stærke:  
  
Her efter dit 35. år har du ofte flere jern i ilden på samme tid, og du kan lide at arbejde med 
mange projekter og ideer. Du kan være ret nytænkende og er god til at analysere. Du har et 
stort behov for at der sker noget, hvorfor sammenkomst med mange mennesker eller rejser er 
noget, som betyder meget for dig.  
  
* Solen i uharmonisk aspekt til Neptun:  
  
Endvidere får du større indlevelsesevne, intuition og medfølelse. Et behov for at arbejde 
idealistisk, måske også med noget religiøst eller åndeligt kommer frem. Med alderen er det 
vigtigt, at du bliver mere selvbevidst og søger feedback, så du er klar over, hvem du er, og 
hvad du kan. Ellers kan du undervurdere - til andre tider overvurdere - dig selv og dine evner. 
Du har store idealer, og ofte synes du, at denne verden er for farveløs. Du ønsker at leve dit liv 
efter brede humanistiske, idealistiske, politiske eller spirituelle retningslinier. Prisen kan blive, 
at du kommer til at mangle opmærksomhed overfor din dagligdag, der kan flyde for meget.  
  
* Sol i 10. hus:  
  
Endvidere søger du efter de 28-35 år at opbygge kompetence og autoritet. Du kan lide at være 
den toneangivende, således at du med alderen bliver leder eller mellemleder. Din identitet er 
meget knyttet til, at du formår at fremstå som en kompetent person, der kan sit job. Du er i 
denne sammenhæng ærekær. Du har sunde ambitioner, men kan evt. risikere at blive for 
stræbsom.  
  
* Gælder for alderen: mindst 56 år gammel:  
  
Da du nu er mindst 56 år gammel, er der en ekstra indflydelse. Dit indre jeg og den udvikling, 
der netop er omtalt, sættes altså ikke ud af spillet, men der er tale om en tilføjende 
indflydelse.  
  
* Mars i Tvilling og personen mellem 35 og 42 år, eller Jupiter i Tvilling og personen mellem 42 
og 56 år, eller Saturn er i Tvilling og personen er mindst 56 år:  
  
Perioden kendetegner dig ved, at du bliver mere nysgerrig, alsidig og mere opsat på at arbejde 
med forskellige aktiviteter på samme tid. Du skal dog passe på med ikke at sprede dine 
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aktiviteter for meget - eller at tro, at du nemt kan komme til resultater. Du kan risikere at 
udvikle nogen overfladiskhed. Du finder nu større glæde i at kommunikere til graden af, at du 
kan blive for åbenmundet. Ofte kan du blive hyperaktiv - til andre tider for afslappet.  
  
* Mars i 9. hus og personen mellem 35 og 42 år, eller Jupiter i 9. hus og personen mellem 42 
og 56 år, eller Saturn er i 9. hus og personen er mindst 56 år, og samtidig er Solen ikke i 9. 
hus:  
  
Den nævnte udvikling kan mærkes i mange sammenhænge, men vil dog mest komme til 
udtryk i forhold til emner som uddannelse, livsanskuelse, rejser eller udland. Du ønsker at 
ekspandere din åndelig horisont og er i denne periode åndelig stræbende. Du bliver mere 
nysgerrig overfor de højere spørgsmål i livet. Du vil kunne tage mere uddannelse eller komme 
på en del kursus i denne periode. Der vil også være flere rejser end normalt, fordi det er en 
måde at udvide dit kendskab til livet og andre kulturer.  
  
* Mindst 60 år gammel, men højst 66:  
  
Nogle mennesker foretrækker at blive førpensioneret, og da du er mindst 60 år gammel, kan vi 
ikke vide, om du har valgt dette.  
  

BEHOVS - STYRKER  
  

Endvidere har vi målt styrken af en række behov. Dvs. det er ikke dine evner, der måles, men 
den måde som du udtrykker dig på. Nogle mennesker er f.eks. meget sanselige, andre er mere 
intellektuelle. De følgende 12 behov, der specificeres nedenunder, viser følgende:  
  
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ  
BEHOV FOR:      SVAG          MIDDEL          STÆRK  
  
 Behov 1:       ********************  
 Behov 2:       ********************  
 Behov 3:       ********************************  
 Behov 4:       *********  
 Behov 5:       *****************************  
 Behov 6:       ***********************  
 Behov 7:       *************  
 Behov 8:       *******  
 Behov 9:       *********************  
 Behov 10:      ***********  
 Behov 11:      ******************  
 Behov 12:      ***********  
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ  
  
* Gælder altid; behov er her de tolv tegn, sammen med dispositor og til dels det tilsvarende 
hus. 1. behov er derfor summen af styrken (power) fra Vædder, Mars og 1. hus. F.eks. er det 
8. behov styrken af Skorpion, Pluto og 8. hus.  
  
Behov 1: Behov for at udtrykke dig på en direkte, stærk, initiativrig, selvfokuseret og begærlig 
måde  
  
Behov 2: Behov for at udtrykke dig på en rolig, lidt doven, vedvarende, kontrolleret og sanselig 
måde.  
  
Behov 3: Behov for at udtrykke dig på en hurtig, varieret, analytisk og verbaliseret måde.  
  
Behov 4: Behov for at udtrykke dig på en sensitiv, selvbeskyttende, instinktivt, nærtagende og 
plejende måde.  
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Behov 5: Behov for at udtrykke dig på en loyal, vitaliserende, kraftfuld, livlig måde, 
selvcentreret og generøs måde.  
  
Behov 6: Behov for at udtrykke dig på en perfektionistisk, analyserende, hjælpsom, 
struktureret og forsigtig måde.  
  
Behov 7: Behov for at udtrykke dig på en upartisk, balanceret, objektiv og venlig måde.  
  
Behov 8: Behov for at udtrykke dig på en loyal, gennemtrængende, intens, dybdeborende og 
kontrolleret lidenskabelig måde.  
  
Behov 9: Behov for at udtrykke dig på en varieret, fornyende og inspirerende måde.  
  
Behov 10: Behov for at udtrykke dig på en selvkontrolleret, determineret, effektiv og 
apersonlig måde.  
  
Behov 11: Behov for at udtrykke dig på en individualistisk, lidt apersonlig, men blød og 
humanistisk måde - med det formål at "sammensvejse" og koordinere ideer, eller mennesker.  
  
Behov 12: Behov for at udtrykke dig på en idealistisk, inspirerende, følelsesfuld, drømmende 
og healende måde.  
  
Som du kan se, har du et behov, der er temmelig stærkt. Dette behov er motivator for megen 
energi og mange handlinger, men du kan også bruge for megen energi og opmærksomhed på 
dette behov, så du risikerer at blive ensidig. Det er helt op til dig selv at finde en rimelig 
balance, så opfyldelsen af dette behov ikke går ud over andre behov, som du med tiden så kan 
prioritere for lavt.  
  
  
  
  

PARFORHOLD  
  

* Venus i Tyren:  
  
Du er naturligt sensuel, så det sensuelle er vigtig for dig. Din partner skal have smag, og 
udseende kan meget nemt spille en stor rolle for dig. Du er god til at kæle for din partner og 
god til at forkæle! Du er en langsom starter og foretrækker en rolig måde at komme ind i et 
parforhold på. Dine følelser er stabile og vedvarende, når de først er tændt. Romantik og sex er 
for dig også knyttet til fornøjelser, god mad, vin og glæde. Du vil gerne opleve noget sjovt og 
hyggeligt sammen med din partner. Du er dog besiddende og har svært ved at give frihed. Du 
viser ofte dine følelser ved at give materielle ting til den elskede.  
  
* Mand med Venus i Tyren:  
  
Du skal ikke have en kvinde, der farer rundt, eller som er for selvstændig. Hun skal have et 
sensuelt ydre eller udstråling, og gerne noget til både gården og gaden. Og hun skal være 
kælen. Den jordiske, sanselige og erotiske kvinde er lige noget for dig. Den moderlige type 
tiltrækker dig også seksuelt. Du har det bedst med, at kvinden er passiv, og du er den aktive. 
På den måde føler du dig som en mand. Du tiltrækkes meget af kvinder, der har nemt til smil, 
og som forstår at nyde tilværelsen. Det er dog vigtigt for dig, at hun gør en del ud af sit 
udseende og stil.  
  
* Mand med Mars i Løven:  
  
Din maskuline selvfølelse er en del knyttet til, at du kan gøre indtryk på andre. Du elsker at 
være den stærke og generøse elsker og mand. Du drømmer meget om at erobre. Du har som 
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regel høj selvtillid i din maskuline rolle, hvilket kun forøger din tiltrækning på kvinder. Du kan 
lide at lege med, udfordre og pirre eller provokere kvinder. Ofte er din taktik også at være som 
en legesyg dreng og dine pudsige indfald kan overdrives - og du virker pjattet. Du har ikke 
hæmninger omkring sex og kan chokere gennem din ligefremme adfærd på dette punkt. Du 
har et rimeligt stærkt seksuelt behov.  
  
* Mars ikke for svag og i Tyr, Skorpion eller Stenbuk, eller både Venus og Mars i jordtegn, eller 
Mars i Løven og Venus i Tyr, Skorpion eller Stenbuk, eller Mars i rimeligt stærkt aspekt til 
Uranus eller Pluto, eller Mars stærk og Venus i jord- eller vandtegn:  
  
Du har et behov for sex, der er stærkt, en del over middel, hvorfor sex for dig er en vigtig 
bestanddel af et forhold. Sex er noget spændende og meget personligt for dig, en måde at 
realisere dig selv på.  
  

ÆGTESKAB  
  

I det forrige er omtalt en del faktorer, der har indflydelse på dine følelser, holdninger og 
reaktioner i kærlighed. Disse bringer du selvfølgelig med ind i et ægteskab, eller et parforhold 
med samme status. Her er en række yderligere data.  
  
* Ingen planet i 7. hus samt mand og 7. husspids i jordtegn og Venus i Vand eller omvendt.  
  
Du vil få et ægteskab til en gammeldags kvinde, der værner meget om sit hjem og sine rødder. 
Hun kan f.eks. være meget tilknyttet til sin egen familie. Forholdet er beskyttende mere end 
det er intellektuelt stimulerende. I store perioder kan I være sammen uden at kommunikere. 
En kvinde der vil passe sig selv, og som går meget op i detaljer. Gennem forholdet lærer du at 
pleje og tage dig af de nære ting, og du får større sans for livets detaljer. Gensidig sympati og 
tilknytning spiller en stor rolle for forholdet.  
  

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  
  

* Dit horoskop afsluttes med nogle bemærkninger omkring nogle muligheder og potentialer, 
som du med en forholdsvis lille indsats kan realisere.  
  
* Gunstig mulighed for 9. hus:  
  
Du har gode muligheder for at få uddannelse og møde de livsanskuelser, der sætter gang i din 
udvikling. Endvidere held med rejser. Der vil også komme perioder i dit liv med megen 
ekspansion.  
  
* Gunstig mulighed for 10. hus:  
  
Du har en gode muligheder for at nå højt i samfundet og få en ansvarsfuld position. Du vil få 
en del ære.  
  
  
  
COSMIC MIRROR og distributøren af dette program frasiger sig ansvar overfor, hvordan 
informationerne i denne udskrift anvendes.  
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COSMIC MIRROR SYNASTRI  
  

Velkommen til Cosmic Mirror parhoroskop.  
  
Den tankegang der ligger bag følgende beskrivelse af dig og Linda McCartney, er baseret på 
astrologiens klassiske inddeling i ild, jord, luft og vand, samt i moderne forskning omkring 
parforhold. Moderne forskning påpeger, at der principielt er fire former for parforhold eller 
ægteskaber.  
  
   1. Et forhold baseret på modspil og sex.  
   2. Et forhold baseret på venskab og binding.  
   3. Et forhold baseret på leg og bred sanselighed.  
   4. Et forhold baseret på uegennyttig selvopofrelse.  
  
Sagt på en anden måde er der således fire kærlighedsformer:  
  
1. Den seksuelle kærlighed - præget af modspil  
2. Den venskabelige kærlighed - præget af binding  
3. Den legende kærlighed - præget af frihed  
4. Den uegennyttige kærlighed - præget af selvopofrelse  
  
De fire typer forhold og kærlighedsformer svarer i virkeligheden ganske nøje til astrologiens 
klassiske opdeling i ild, jord, luft og vand. Da dette er et astrologisk program, måles din og 
partnerens kode i ild, jord, luft og vand.  
  
ILD : parforhold baseret på modspil, sex, dynamik og konkurrence.  
JORD: parforhold baseret på venskab, binding, respekt og sikkerhed.  
LUFT: parforhold baseret på frihed, leg, sanselighed og beundring.  
VAND: parforhold baseret på uegennyttig aktivitet og sjælelig harmoni.  
  
I det følgende præsenteres du for en IJLV-kode. Dette står for ild, jord, luft og vand, således at 
et stort bogstav i koden betyder et højt niveau. Et lille bogstav betyder et normalt eller 
gennemsnitligt niveau, og et lille bogstav i parentes betyder et svagt niveau. F.eks.:  
  
I(j)lv: Her er der et stort I. Vedkommende har således et stort behov for at danne et parforhold 
på basis af modspil, sex, dynamik og konkurrence. Endvidere er der svag jord (j). Dette 
betyder, at vedkommende kun har et lille behov for at føle venskab i et parforhold, ligesom 
binding (forpligtelse) og respekt ikke betyder meget, hverken i et parforhold eller som 
motivation for at danne et. Der er et lille "l" i koden uden parentes, hvilket angiver at luft-
elementet er gennemsnitligt. Dette betyder igen, at der er et normalt eller middel behov for 
frihed, leg, sanselighed og beundring (idealisering) af partneren. Der er også et lille "v" i koden 
uden parentes, hvilket betyder, at vand-elementet er middel, og dermed er der et middel 
behov for uegennyttig aktivitet og for at opleve sjælelig harmoni.  
  
Moderne forskning viser endvidere, at tendensen i parforhold er, at lige børn leger bedst, dvs. 
har bedre forudsætninger for at skabe et harmonisk forhold end partnere, der er meget 
forskellige. Dette er selvfølgelig kun tendenser og alle mulige kombinationer findes i 
virkelighedens parforhold. Møder to mennesker hinanden og tilhører de begge typen, der har et 
stort "V" i koden (stærk vand), ja, så kan disse to nemmere indgå et parforhold, fordi for dem 
begge har den uegennytte kærlighedsform og ægteskabsform som højeste værdi. I det mindste 
har de her en fælles holdning som forholdet evt. kan baseres på. Alligevel ser man også meget 
forskellige typer indgå parforhold. Nøglen til denne forståelse er astrologisk betragtet at finde i 
en persons idealpartner. Derfor beskæftiger dette program sig også med, hvad der er din 
idealpartner, og hvad der er hendes idealpartner. En idealpartner er en type, som man såvel 
psykisk som fysisk føler sig tiltrukket af. Idealtypen er forskellig fra person til person. Det at 
finde sin idealpartner er meget mere komplekst end populærastrologien giver udtryk for. Møder 
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en Vand-type en Ild-type, er de selvfølgelig meget forskellige, men såfremt begge har 
hinanden som idealtype, vil forholdet trods uenighed alligevel opleves som "det rigtige".  
  
Et forhold baseret på venskab eller det uegennyttige forhold har selvfølgelig også sex og erotik, 
men værdien af dette er ikke nær så centralt som hos Ild- og Luft-typer, der langt mere 
motiveres af sex og erotik. Luft-typer er sædvanligvis også mere sanseligt orienteret, end 
seksuelt orienteret. Forskning viser for øvrigt også, at kvinder i det uegennyttige forhold får 
større glæde af sex med alderen, og at mænd med alderen mere værdsætter det uegennyttige 
forhold og dermed den uegennyttige kærlighed.  
    

  
HVER ISÆRS TYPE  

  
DIN TYPE:  
  
* Middelværdi  
  
Din kode bliver ijlv. Dette betyder, at alle fire elementer er indenfor det normale, og hermed 
har du intet element hverken stærkt eller svagt fremhævet i horoskopet. Dette betyder igen, at 
du prioriterer de fire kærlighedsformer sådan ca. lige højt (se dog senere). Du har således 
behov for modspil(i), gensidig forpligtelse og binding(j), frihed og kommunikation(l) samt 
intuitiv forståelse og åndelig dybde(v). At din kode kun indeholder gennemsnitlige værdier 
betyder dog, at du kan fungere med flere forskellige typer i dit kærlighedsliv. Du kan fungerer 
med typer, der f.eks. har en eller flere store bogstaver i deres koder. Du kan altid i rimelig grad 
opfylde de behov, som dine partnere måtte have.   
  
* Månen i Ildtegn  
  
Du er dog mest præget af et krav og modspil, sex og intensitet. Dette betyder især, at såfremt 
dette ikke er tilstede i et forhold, mister du interessen for forholdet. Din primære 
kærlighedsform er således mest den erotiske, der lægger vægt på modspil, spænding og sex.  
  
  
KÆRLIGHEDSFORMEN FOR Linda McCartney  
  
I det følgende beskrives den private kode for Linda McCartney:  
  
* Partneren er en ijLv  
  
Linda McCartney er en ijLv-type. Som du kan se, er der eet stærkt element i koden, nemlig 
luft. Dette betyder, at den kærlighedsform, der betyder mest for Linda McCartney er præget af 
frihed og gensidig mental forståelse, samt kommunikation. Endvidere er vedkommende i bred 
forstand motiveret af erotik, sålænge den ikke er sat ind i rutiner og faste rammer. Opfyldes 
disse behov ikke, vil Linda McCartney opleve forholdet som en byrde og miste glæden derved. 
Som privatmenneske kan Linda McCartney lide selv at bestemme og er sædvanligvis munter af 
temperament. Linda McCartney kan lide at give glæde og godt humør til andre. Selv om Linda 
McCartney er præget af stærk luft, betyder dette kun, at vedkommende har brug for frihed i et 
parforhold. Det indebærer ikke et ønske om at stå alene. Luft kan synes noget paradoksal her, 
fordi luft er bange for tomhed, og uden en partner føler "Luft" nemt denne tomhed. Man kunne 
så tro, at vedkommende har brug for et forhold med stærk binding, men dette er heller ikke 
tilfældet. Linda McCartney har som sagt brug for frihed indenfor selve forholdet. Yderligere kan 
du se, at der ikke er små værdier i koden (lille bogstav i parentes). Dette betyder, at Linda 
McCartney kan fungere sammen med flere typer. Det normale niveau af ild betyder, at Linda 
McCartney har et almindeligt behov for modpil, spænding og sex i forholdet. Det normale 
niveau af jord betyder, at hun har et gennemsnitligt behov for binding og sikkerhed; ligeledes 
betyder det gennemsnitlige niveau af vand, at Linda McCartney har et middel behov for 
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sjælelig genklang og ro i forholdet. Hendes primære kærlighedsform er den legende, der især 
er betonet af en uforpligtet omgang med partneren.  
  

  
HVER ISÆRS IDEALPARTNER  

  
For at komme en samlet vurdering nærmere, finder du i det følgende en vurdering af, hvad din 
idealpartner er. Din idealpartner er den type partner, som du søger ifølge dit fødselshoroskop. 
Denne type er en kombination af, hvad du tiltrækkes af såvel fysisk som psykisk. Nu vil de 
færreste finde idealpartneren. Man må selvfølgelig oftest i nogen grad gå på kompromis. 
Problemer opstår dog, hvis der bliver for stor forskel mellem idealpartneren og den faktiske 
partner. Skulle der være et element (ild, jord, luft, vand), der ikke får tildelt point i grafen 
nedenfor, skal du vide, at dette hyppigt sker i denne sammenhæng. Du skal også vide, at en 
del mennesker med alderen ikke længere går så meget op i, om de har mødt, eller kommer 
sammen med deres idealpartner. Er du eller Linda McCartney under ca. 40 år, skal du dog 
regne med, at idealpartneren spiller en betydelig rolle for valg af partner eller i måden at 
opleve en eksisterende partner på.  
  
  
DIN IDEALPARTNER  
  
         ILD    ²²²²²²²²²²²²²²²²²  
         JORD   ²²²²²²²²²²²²²²²²²  
         LUFT   ²²  
         VAND   ²²²²²²²²²²²  
  
* Idealpartner stærk ild og jord  
  
Din idealpartner er en jordnær, kontant, dygtig, kreativ type, der forstår at klare sig. En person 
der selv vil bestemme, og måske søger du en person, der skal bestemme over dig. Du søger en 
sanselig og robust type, der ikke giver op overfor noget, og en type der er ambitiøs og 
stræbende, realistisk og pragmatisk. Du kan lide et person, der har mål i livet, og som ved 
hvad hun vil. Du kan ikke lide en svag person, men et menneske der kan skære igennem. En 
person, der er sanselig, jordnær og arbejdsom og som forstår at arbejde noget op.  
  
* Idealpartner lav luft  
  
Din idealpartner en type, der er stabil og som ikke foretager alt for mange forandringer. Du 
kan også lide en partner, der er forudsigelig, så du på en måde ved, hvor du har 
vedkommende. Dette giver sikkerhed. Du ønsker en partner, der er reflektiv frem for spontan.  
  
  
DIN PARTNER SET I FORHOLD TIL DIT IDEAL  
  
* Ideal-partner en del mere jord  
  
Som du kan se, søger du en idealpartner, der er langt mere jordpræget end Linda McCartney. 
Dette kan vise et problem. Du kan blive træt af vedkommende i længden, fordi du søger "jord", 
dvs. stabilitet, status, gensidig forpligtelse og binding, en person der har selvkontrol og som er 
målrettet og arbejdsom, dertil jordnær og fornuftig - og samtidig sanselig. Du kan i længden 
finde, at du får disse behov for lidt tilfredsstillet.  
  
* Større forskel mellem dig og din idealpartner  
  
Vurderingen er, at der i længden er nogen forskel mellem din idealpartner og Linda McCartney, 
eller set fra en anden synsvinkel, så er hun ikke helt, hvad der er din idealpartner. Dette er 
baseret på en sammenligning af hendes kode og din idealpartner. Står du nu overfor at indlede 
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et forhold til vedkommende, skal du regne med, at der kan komme nogle problemer - men som 
sagt er der mange mennesker som med alderen er ligeglade med, hvordan deres idealpartner 
er. Er du nu gået fra et forhold, kan denne forskel mellem din idealpartner og vedkommende 
forklare, hvorfor du har forladt forholdet. Kommer du nu sammen med hende, ja, så må tiden 
vise om det bliver et problem. Dette afhænger som sagt af alder og erfaring.  
  
  
DIN PARTNERS IDEAL  
  
         ILD    ²²²²²²²²²²²²²²²²²  
         JORD   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
         LUFT   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
         VAND   ²²²²²²²²  
  
I ovenstående skema og nedenstående tekst ser du, hvordan Linda McCartney opfatter sin 
idealpartner. Dette er altså den type, som hun føler sig mest tiltrukket af. Det er en 
kombination af fysiske, psykiske og åndelige faktorer.  
  
* Jord-luft idealpartner for partneren  
  
Linda McCartney søger en type, der er fornuftig, rolig, men alligevel ikke alt for tilknyttet til 
andre eller sine omgivelser. Denne type er rationel og ofte gode organisatorer eller gode 
tænkere med intellektuelle interesser. Linda McCartney er eftertænksom, ikke nødvendigvis 
særlig følelsesbetonet, men snarere med et stort behov for at tage tingene ovenfra og ned 
gennem analyse og logisk tænkning. Linda McCartney er ikke særlig dominerende, men kan 
være stædig og fastlåst i sine egne idéer. Linda McCartney realiserer sig selv på en fornuftig, 
men forsigtig måde. Ofte er denne type særdeles skarpsindig.  
  
Idealpartneren for Linda McCartney er en type, der ikke er for emotionel, nærgående og 
humørsvingende. Linda McCartney kan ikke med en type, der viser sine følelser hele tiden - det 
bliver for meget. Linda McCartney kan heller ikke med en type, der går for tæt på. Linda 
McCartney søger også en partner, der har sine følelser under kontrol, og som ikke er for 
sensitiv eller sårbar.  
  
  
DU SELV SET I FORHOLD TIL DIN PARTNERS IDEAL:  
  
* Din partners idealpartner har en del mere luft, end du har.  
  
Linda McCartney søger en idealtype, der er er mere luftpræget end dig. Dette viser 
sandsynligvis et problem. Linda McCartney kan synes, at du mangler uafhængighed, 
spontanitet, at du ikke er sangvinsk nok, at du hænger dig for meget i detaljer og problemer. 
Du er måske også for forudsigelig set med hendes øjne. Alt dette er selvfølgelig en relativ 
opfattelse, men sådan er det i hendes øjne.  
  

  
Psykologisk vurdering af Jeres forhold  

  
I det følgende vises en grafisk fremstilling af jeres forhold.  Grafen angiver, hvordan jeres 
forhold er psykologisk betragtet. De fire vandrette søjler viser styrken af hvilken type forhold I 
har.  
  
Psykologisk:  
  
        MODSPIL/UDFORDRING      ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        BINDING/FORPLIGTELSE    ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        LEG/FRIHED              ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
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        UEGENNYTTIG SAMKVEM     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
  
* Summen af gensidige jord-faktorer er lav  
  
Jeres forhold er sammenlagt præget af, at der kan være for lidt stabilitet og fælles 
planlægning, således at I måske har svært ved at finde tiden til at være sammen. Det er en 
struktur i forholdet, der synes at mangle. Problemet er ikke så alvorlig på kort sigt, men kan 
blive det i længden. Jeres forhold synes ikke at være præget af status og materialisme.  
  
* Solen stærkest i synastri + rimelig ligevægt i den samlede elementfordeling  
  
Jeres forhold er endvidere præget af, at det er livsbekræftende. I stimulerer ikke alene 
hinanden, men også jeres omgivelser. Gensidigt er der fokus på, at I hver for sig finder jeres 
individualitet, jeres "sande" jeg. Dette kan ske gennem konkurrence eller gennem bevidst 
fremdyrkelse af den andens gode egenskaber. Sammen vil I gerne være noget, være et par 
som andre lægger mærke til, og I kan gå en del op i at få anerkendelse fra andre. Yderligere 
skjuler I ikke så meget for hinanden, og forholdet er på mange måder præget af modenhed og 
fremsyn. Negative faktorer er, at I kan udvikle et for stort behov for, at I skal bekræfte 
hinanden hele tiden, frem for at dette sker naturligt gennem et arbejde, venner etc. Er jeres 
forhold midlertidigt, er det meget baseret på stor gensidig ros, og gensidig selvbekræftelse til 
styrkelse af identiteten.  
  

  
EROTISK STEMNING  

og  
Seksuelle mønstre  

  
Den seksuelle harmoni er ikke det samme som den seksuelle tiltrækning. Faktisk er det meget 
svært ud fra to horoskoper at vurdere, hvor stærk den seksuelle tiltrækning er. I det følgende 
beskrives således på ingen måde graden af seksuel tiltrækning. Hvad der beskrives er hvilken 
atmosfære eller stemning, der skal til for at vække jeres individuelle lyst til erotik. Dernæst 
beskrives hvilken form for seksualitet du og hende holder mest af.  
  
* Venus i Tyr  
  
Du har både glæde af forholdets første stadier og de mere langsigtede. Du er nemlig meget 
romantisk, et behov de fleste får tilfredsstillet i et forholds indledende faser. Samtidig 
stimuleres din eros af tryghed og gensidig forpligtelse, således at du også nemt fungerer i et 
længerevarende forhold. Faktisk kan du lide det stabile og forudsigelige. Din eros vækkes af 
bevidstheden om sikker tryghed og sikker sex. I denne proces er du ritualistisk, dvs. du kan 
lide den adfærd (de ritualer), der viser, at I stadig er et par. Det er de helt små ting, der viser 
dette. Hermed bliver du erotisk parat. Du kan ikke lide for megen udfordring og et krav om 
hele tiden at skulle yde modspil og være interessant. Derimod kan du lide at være æstetisk, 
gøre noget ud af dit udseende, og gøre noget ud af dine omgivelser. Du værdsætter alle former 
for fysiske indtryk taget i en helhed. Du ønsker noget for synet, hørelsen, lugten, smagen etc. 
Det er altså vigtigt, at hun også kan leve op til dette. Du sætter også megen pris på gaver eller 
at hun vil spendere noget på dig. Det skal vises materielt eller æstetisk.  
  
* Partnerens Venus i Skorpion  
  
Linda McCartney fungerer godt et parforholds senere stadier, men måske ikke så godt i 
forholdets indledende faser. Dette skyldes, at hun nemt bliver såret og mister tilliden til sig 
selv eller forholdet, når det skal indledes. Endvidere er det vanskeligt for hende at kontrollerer 
sin store lidenskab. Linda McCartney er velegnet til et længerevarende forhold, fordi hun er 
stabil og trofast. Derfor er det vigtigt, at hun oplever dig som en, der ikke truer denne 
stabilitet. Dette vil svække hendes erotiske og følelsesmæssige intensitet og veloplagthed og 
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skabe fundamentet for tvivl. Dette skyldes hendes store sårbarhed. Linda McCartney erotiske 
instinkter vækkes af intensitet og total nærhed, hvor I ikke skjuler noget for hinanden. 
Ligeledes vækkes lidenskaben af et ønske om at heale eller lave om på dig, såfremt du har 
problemer eller nogle svage sider.   
  
* Venus passer rimeligt sammen  
  
Du kan selv gøre dine sammenligninger mellem dig og partneren ud fra ovenstående to 
tekstafsnit om henholdsvis dig og partneren, men grundlæggende passer I rimeligt sammen på 
dette punkt. Begge kan I lide en rolig og tryg atmosfære, hvor ingen er jer er for 
selvhævdende. Du er dog ikke så emotionel i din måde at udtrykke din kærlighed på som hun. 
Hvor du foretrækker tæt fysisk kontakt, foretrækker hun følelsesmæssig kontakt baseret på en 
rolig, plejende og gensidig forstående atmosfære.  
  

  
JERES SEKSUELLE MØNSTRE  

  
* Din Mars i ildtegn. Partnerens også i ild  
  
Din seksualitet er endvidere præget af, at du på et tidspunkt i den seksuelle akt ønsker at 
være direkte, kontant og uden hæmninger. Seksualiteten skal være en afladning af energi, og 
du har et ønske om at gøre det ganske sportspræget. Det er vigtigt for dig at vise, at du ikke 
har hæmninger, og at du således er med på det meste. Linda McCartney har den sammen form 
for seksualitet. På dette punkt er I derfor stærkt forenelige.  
  

  
GENSIDIG PÅVIRKNING  

  
I det følgende beskrives, hvordan I påvirker hinanden. Der er således tale om, at et menneske 
ved at være i et andet menneskes nærhed naturligt påvirkes. I det forrige har vi bl.a. 
beskrevet, hvordan I som udgangspunkt er hver for sig. Nu beskrives hvordan I påvirker 
hinanden. Denne påvirkning er betinget af nogle astrologiske faktorer. Det er så at sige 
astrologiens påstand, at påvirkningen kan måles. Og dette gøres gennem en række regler. 
Denne form for påvirkning tager ikke hensyn til, hvordan I hver for sig er. Et eksempel: A og B 
møder hinanden. De er begge rodehoveder. Nu kan der godt ske det, at person A påvirkes af 
person B til at være et mindre rodehoved (en skal jo rydde op). Person A "lærer" således at 
være et mindre rodehoved, ja, tvinges måske til det. Det pudsige er, at A ikke har lært at 
rydde op af B, da denne jo er et rodehoved selv. A har lært at rydde op (eller tvinges til det) 
gennem mødet med B.  
  
I det følgende ser du nogle grafer, der viser hvordan I påvirker hinanden, direkte eller 
indirekte, og efterfølgende får du en mere detaljeret beskrivelse. I hver graf måles aktivitet, 
struktur, frihed og indlevelsesevne. Graferne beskriver, hvorledes I påvirker hinanden. Den 
første graf beskriver, hvorledes du påvirker Linda McCartney.  
  
  
HVORDAN DU PÅVIRKER DIN PARTNER  
  
     AKTIVITET      ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
     STRUKTUR       ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
     FRIHED         ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
     INDLEVELSE     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
  
* Ligefordeling af påvirkninger.  
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Som du kan se ud fra ovenstående graf, er der ikke en bestemt påvirkning, der er markant 
større end de andre. Dette betyder dog ikke, at du ikke påvirker hende på en mere specifik 
måde, og denne indflydelse angives i det følgende.  
  
  
HVILKE PLANETER DU AKTIVERER HOS DIN PARTNER:  
  
Følgende graf er for astrologer eller såfremt du har nogen forstand på emnet. Har du ingen 
viden omkring astrologi, spring da grafen over og læs teksten i det følgende, som er en 
tolkning af grafen.  
  
        Sol      ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Måne     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Merkur   ²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Venus    ²²²²²²²²  
        Mars     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Jupiter  ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Saturn   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Uranus   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Neptun   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Pluto    ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
  
* Solen meget aktiveret hos partneren  
  
Du påvirker meget Linda McCartney til at være mere selvstændig og klare sig selv. Ikke fordi 
du vil hjælpe hende, men du påvirker hende til at finde sig selv med tiden. Undertiden er det 
også en udfordring for hendes identitet at være sammen med dig, men det langsigtede udbytte 
er, at hun mere finder frem til sit sande jeg. Er hun under 35 år, synes du faktisk at fremme 
hendes personlige udvikling meget.  
  
* Solen er stærkest og falder i partnerens 8. hus  
  
Din evne til på en kraftfuld måde at udtrykke dig selv, samt din stærke vilje, påvirker Linda 
McCartney til specielt at få mere skjulte sider frem af sig selv. Du kan have en art 
dybdepsykologisk indflydelse på hende, således at hun med tiden får løst op for hæmninger, 
traumer og lignende forhold. Det er klart, at du ikke skal søge at forcere denne udvikling. Du 
synes også kraftigt at stimulere hendes seksualitet. I skal passe på, at I ikke udvikler en art 
konkurrence om, hvem der er bedst til at arbejde med sig selv.  
  
  
HVORDAN DIN PARTNER PÅVIRKER DIG:  
  
      AKTIVITET  ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
      STRUKTUR   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
      FRIHED     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
      INDLEVELSE ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
  
* Du påvirkes mest og tydeligst med aktivitet  
  
Du kan se, at Linda McCartney mest og tydeligst påvirker dig til aktivitet. Dette betyder, at du 
uanset dit generelle aktivitetsniveau bliver mere aktiv. Linda McCartney gør dig mere aktiv. Du 
skal forstå dette i bred forstand. Du påvirkes til at blive mere direkte og åben; ligeledes kan 
din selvtillid stige. Du kan også blive mere åben i din seksualitet. Med tiden kan hun få dig til 
at yde et godt modspil, såfremt det er, hvad du søger. Linda McCartney kan dog også få dine 
aggressive sider frem.  
  
  
  
HVILKE PLANETER DIN PARTNER AKTIVERER I DIT HOROSKOP:  
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Følgende graf er for astrologer, eller såfremt du har nogen forstand på emnet. Har du ingen 
viden omkring astrologi, spring da grafen over og læs teksten i det følgende, som er en 
tolkning af grafen. Se evt. appendiks.  
  
        Sol      ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Måne     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Merkur   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Venus    ²²²²²²²²²²²²  
        Mars     ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Jupiter  ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Saturn   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Uranus   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Neptun   ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
        Pluto    ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²  
  
* Partnerens planeter påvirker meget din Uranus  
  
Forholdet påvirker dig på forskellig måde. For det første tyder alt på, at du påvirkes således, at 
du bliver mere unik, kreativ og fri og original i din tankegang. Du stimuleres også til at blive 
mere kreativ og få flere gode idéer. Derfor er det vigtigt, at du ikke blokere for disse idéer. Du 
kan risikere, at forholdet påvirker dig til at blive mere uansvarlig, spontan og uberegnelig, 
således at hun ikke kan stole på dig. Det negative ved forholdet er, at din frihedstrang stiger 
meget, sammen med din lyst til at være sammen med hende. Dette viser et problem. Måske 
bliver jeres forhold derfor præget af en art on-off stemning. I perioder er I sammen, for 
dernæst ikke at være sammen. Måske vil du væk fra forholdet, eller i det mindste lukke døren i 
og være dig selv. Det er også muligt, at du og hun finder en fin syntese, således at I med tiden 
lærer at indordne din frihedstrang i et konstruktivt forhold.  
  
* Partnerens Pluto er stærkest og falder i dit 11. hus  
  
En del af hendes personlige udstråling består i at kunne påvirke andre mennesker. Dette er 
også tilfældet overfor dig. Linda McCartney påvirker dine målsætninger og kan virkelig berige 
dig her og støtte dig gennem sit eget indblik. Linda McCartney vil også påvirke dig meget 
omkring, hvilket miljø du ønsker at færdes i og have dine venner fra. På den anden side er det 
vigtigt, at hun ikke pådutter dig sine egne meninger her. Det vil i så fald have en negativ 
effekt. Du kan så gå efter de forkerte ting i livet og komme i kontakt med miljøer, der ikke er 
noget for dig. Du bør nøje overveje, hvilken form for indflydelse du har, og er den negativ, må 
du søge at rette den.  
  

  
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  

  
I dette program har vi ikke forsøgt at evaluere forholdet alt for meget. Det er således også op 
til dig selv, at gøre dine sammenligninger og heraf drage nogle konklusioner. Det har også 
været programmets intention at sætte nogle tanker i gang, der forhåbentligt kan bidrage til en 
større forståelse af jeres forhold. Skal nogle enkelte faktorer trækkes frem kan følgende 
nævnes:  
  
Som du kan se i begyndelsen af denne udskrift (Kap 1) har I ikke den samme kærlighedsform 
stærkt udviklet hos jer begge. Dette ville have betydet, at I ville prioritere den samme 
kærlighedsform markant højt. I har heller ikke en kærlighedsform som på samme tid er stærk 
hos den ene (stort bogstav) og svag hos den anden (lille bogstav). Alt i alt er I således hverken 
samme type eller helt forskellige. Summen af de harmoniske faktorer er derfor stort set 
identisk med summen af de mindre harmoniske faktorer. I længden kan jeres forhold mangle 
såvel god naturlig harmoni, samt udfordring og dét at I kan lære noget af hinanden. 
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Sandsynligvis kræver jeres forhold, at I begge kan udvikle jer med andet for på denne måde at 
få den fornyelse ind i forholdet, som det i længden kan mangle.  
  

Til den der ikke er sammen med synastripartneren:  
  

Skulle du ikke komme sammen med den, som du nu sammenligner dig selv med, ja, så er 
dette program først og fremmest skrevet til den, der faktisk kommer sammen med 
synastripartneren. Vi kan ikke vurdere, hvor gode dine chancer er, såfremt du ønsker at 
komme sammen med den anden. Teoretisk kan du dog læse, hvordan jeres forhold kunne 
blive. Nogle få ting kan fremføres:  
  
* En vigtig betingelse opfyldt  
  
Faktisk viser synastrien, at I har opfyldt en betingelse, som man i den klassiske astrologi 
forbinder med gensidig tiltrækning. Af den grund alene kan du dog ikke regne med, at 
forholdet skal blive til noget, eller er det rigtige. Det skulle dog forøge din chancer. Sund 
fornuft er dog vigtig her, så du ikke risikerer at bruge din tid med alt for megen 
drømmetænkning.  
  
Hermed slutter Cosmic Mirror Partnerhoroskopet.  
  
Appendiks  
  
Cosmic Mirror Parhoroskop måler først hvilken type du og din partner er. Dette gøres i IJVL -
koden, hvor begge horoskoper og alle det faktorer tolkes hver for sig. Er du indehaver af selve 
Parhoroskop-programmet følger en tydningshåndbog med, der giver en nærmere forklaring på, 
hvordan dette regnes ud.  
  
Undervejs i denne udskrift kan du se i afsnittet "Gensidig Påvirkning", at der er grafer for, 
hvordan du påvirker din partner, og hvordan denne påvirker dig. To af disse grafer viser hvilke 
planeter, der aktiveres i jeres horoskoper.  
Der gælder følgende regler om denne aktivering.  
  
Solen: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens identitetsfølelse, stolthed og 
generelle vitalitet.   
Månen: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens generelle evne til at vise følelse og 
behov for et familieliv.  
Merkur: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens intellektuelle interesser, lyst til at 
kommunikere og behov for at analysere.  
Venus: Det er traditionelt et godt tegn at påvirke den andens Venus. Her appellerer man til - 
og kan forøge - den andens erotiske drift, sociale og kærlige følelser, men også den andens 
forfængelighed og æstetiske sans.  
Mars: Det er traditionel også et godt tegn at påvirke den andens Mars. Her appellerer man til 
den andens seksualitet, men også vilje og dynamik.  
Jupiter: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens sympati, optimisme, og filosofiske 
sider.  
Saturn: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens modenhed og ansvarsfølelse, men 
også den andens reservation og taktiske forsigtighed.  
Uranus: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens frihed, originalitet, men også den 
andens selvhævdende og egenrådige sider.  
Neptun: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens indlevelsesevne, medfølelse, 
kunstneriske sans, men også den andens forvirring og vægelsind.  
Pluto: Her appellerer man til - og kan forøge - den andens vilje til at overleve, analysere, men 
også den andens lyst til at dominere og bestemme.  
  
En person med nogen astrologisk erfaring kan kombinere graferne, f.eks. ved at finde de to 
stærkeste påvirkninger. Er dette f.eks. Solen og Mars bliver der tale om, at man påvirker den 
anden til markant at få mere energi, dynamik og vilje. Bliver f.eks. Uranus og Pluto de 
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stærkeste påvirkninger, appellerer man meget til den andens egenrådende og måske 
dominerende sider.  
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PARTNERHOROSKOP

Radix1: Paul McCartney 18 Jun 1942 AD Tor 14 00 00

Radix-2: Linda McCartney 24 Sep 1941 AD Ons 10 00 00
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COSMIC MIRROR  
  
  

ÅRSHOROSKOP FOR  2005 - gældende fra aug 2005 til og med jul 2006  
   
Paul McCartney  
f. 18. jun 1942 kl 14: 0 Zone  2  0 Ø  
53 25'N   2 55'V  
  

UDVIKLING GENNEM INTERAKTION OG MODSPIL  
  

Du er nu inde i en udviklingsproces, der delvis består i, at du skiftevis, undertiden nærmest på 
samme tid må koncentrere dig om meget forskellige livsområder. Når du er optaget af et 
livsområde, får du et modspil fra noget nærmest helt modsat. En sådan udviklingsproces 
kaldes dialektisk. F.eks. kan du være optaget af at udvikle dig selv og kun dig selv, men 
opdager at din partner eller andre så presser på. Du får så et modspil. Derfor må du også 
udvikle dig selv ved at udvikle dine evner til at være i parforhold eller sammen med andre. 
Udviklingen kan dels ske ved, at du ønsker den selv, men gør du ikke, vil du opdage, at dine 
omgivelser presser på, så du tvinges ud i en udvikling. Modellen for udvikling baserer sig altså 
på en opfattelse af, at udvikling ikke sker isoleret, men gennem interaktion med noget "andet" 
- ofte noget modpolet.   
  
* 5-11 hus akse særdeles vigtig.   
  
Du er nu inde i en dialektisk udviklingsproces, hvor din personlige vækst i evnen til at nyde dit 
liv vil vekselvirke med dit behov for at tilhøre en gruppe, organisation eller blot være sammen 
med en masse venner. På den ene sider søger du fornøjelser, fritid, glæde og spontant at 
udtrykke dig selv, og på den anden side søger du at fungere med andre, dvs. være så socialt 
så mulig. Du ønsker at udtrykke dine lyster og kreative energier på samme tid, som du ønsker 
disse integreret med venskaber og sociale aktiviteter. Du vil gerne tilhøre en gruppe og her 
være sammen med andre, men på samme tid vil dine sociale forbindelser få dig til at tænke 
på, hvad der rent personligt glæder og fornøjer dig. Du er inde i en periode, hvor du prioritere 
fornøjelser og dit sociale liv højt. Det er en tid, hvor du har et stort behov for venskaber og 
kærlighed. Det sidste kan du også kanalisere over på en partner, men vil højst sandsynlig også 
bruge tid sammen med dine venner. Du kan skabe en slags syntese mellem dine egne 
interesser og dine venner ved at være sammen med dem, eller gå ind i en gruppe, som netop 
deler dine personlige interesser.   
  
* Saturn i transit i 11. hus og 5-11 hus stærkest aktiveret.  
  
En vigtig grund til denne udvikling er, at Saturn nu er i dit elvte hus. Dette betyder, at du i den 
kommende tid kan markere dig meget overfor andre, i en organisation eller måske i 
samfundet. Det afhænger af din position. Du er kommet til en fase af dit liv, hvor du gerne vil 
være sammen med andre og dele ud af din viden, erfaring og evner. Forudsætningen er netop, 
at du forstår at udtrykke dig som en positiv individualist - og ikke en rastløs egocentriker. I 
begyndelsen af denne proces kan du muligvis føle, eller du har følt, at du ikke har selvtillid nok 
til dette. Et formål er netop, at du ved at turde markere dig finder ud af, at det faktisk går 
ganske godt. I den kommende tid vil du også tænke over dine venskaber og evaluere, hvor du 
står og hvad du har af venner. Muligvis vil du vælge nogle fra, men perioden er ikke dårlig for 
venskaber. Perioden er snarere en tid, hvor du vil evaluere dine forhold. Ved at være afslappet 
og seriøs kan du i den kommende tid få nye venner, såfremt du ønsker det. Arbejder du med 
på dette, er du i øjeblikket ved at blive bedre til at begå dig overfor andre og i samfundet.  
  
* Pluto stærk uharmonisk på 1. hus  
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I det kommende år vil du ofte føle, at der er en del pres på dig. Der er mange opgaver, som du 
løser og hverdagen vil ofte være hektisk og anspændt. Giver du ikke op, men tager tingene 
som de kommer - og ser din situation i øjnene - kan året give en del vækst, enten indenfor det 
kommende år, eller i året efter. Dette sker, fordi du netop ikke har givet op. Du skal regne 
med, at nogle sandheder går op for dig. Du bliver konfronteret med en række situationer og 
forhold, som "de er". Det er de nøgne kendsgerninger, som du står overfor. Det næste år viser 
din situation, som den er. Derfor må du se alle kendsgerninger i øjnene. Du kan vælge at lyve 
overfor dig selv, vægre dig mod kendsgerninger, f.eks. din arbejdssituation, hvordan andre 
mennesker er, hvordan du faktisk virker på andre. Men du kan også vælge, at se tingene som 
de er, og med udgangspunkt i dette, kan du ændre din situation. Ofte må du vælge fra eller til. 
Vælge det fra, som du absolut ikke har brug for mere i dit liv, og kæmpe for det, som du vil 
beholde og ønsker at komme videre med.   
  
* Neptun positiv på 1. hus  
  
I det kommende år vil din empati stige. Det er muligt, at denne udvikling i starten går 
ubemærket hen for dig selv, men andre vil gradvis lægge mere og mere mærke til det. Du får 
større indlevelsesevne i andre, kan i højere grad fornemme, hvad andre ønsker, hvad andre 
har behov for. I det hele taget bliver du bedre til at forstå andre mennesker. Denne udvikling 
vil betyde, at du om ca. 1 år i højere grad vil møde andre. Du møder dem, fordi de kan mærke, 
at din indlevelse er stigende og derfor vil de gerne være sammen med dig og evt. få gode råd. 
De føler instinktivt, at du kan hjælpe dem blot ved at være en god lytter. Ønsker du flere 
bekendte eller flere venner, ja, så vil det ske i det kommende år. Denne udvikling gavner 
således dig selv i anden omgang. Der er tale om en interaktion mellem dig og andre 
mennesker.  
  
* Neptun meget positiv på 1. hus  
  
Den omtalte udvikling er meget stærk. Det vil derfor også gavne dit arbejde uanset, hvad du 
arbejder med. Arbejder du med andre mennesker i forvejen, er denne udvikling altid positiv, 
men du skal selvfølgelig også forstå at sætte grænser op for andre, såfremt de kommer for tæt 
på eller forventer for meget af dig. Man kan jo undertiden også være for flinkt. Arbejder du 
ikke med eller for andre mennesker, vil det også gavne dig, fordi du bliver bedre til at 
samarbejde med andre. På den måde vil dit arbejde glide bedre, fordi helheden fungerer godt.  
  

GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
  

I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder og efter grafen følger en 
række kommentarer. Grafen skal forstås på følgende måde:   
  
Des større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og harmoniske sider har emnet i det 
kommende års tid og des vigtigere er emnet for dig i det kommende år. Den største graf viser 
principielt årets vigtigste livsområde for dig. Der er her, der sker noget og hvor du bør sætte 
ind.  
   
Den røde del af grafen viser spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
del af grafen viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. På den måde kan du 
selv vurdere områder i forhold til hinanden, men samtidig kommer der i det følgende også en 
række kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den aktuelle beskrivelse kan 
der godt være indblandet flere emner, f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med 
emnet "filosofi". Såfremt et emne som overskrift er skrevet med fed, er emnet stærkt 
markeret, dvs. har en overmiddel styrke og er således mere fremtrædende end sædvanligt. Det 
betyder, at det pågældende livsområde er mere vigtigt end sædvanligt i det kommende år.   
  
        Slagkraft       ²²²²²²²²²²²²²  
        Økonomi         ²²²²²²²²²²²²  
        Kommunikation   ²²²²²²²²²²²²²  
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        Bolig og Hjem   ²²²²²²²²²²  
        Fornøjelser     ²²²²²²²²²²²²²  
        Effektivitet    ²²²²²²²²²²  
        Parforhold      ²²²²²²²²²²²²  
        Intensitet      ²²²²²²²²  
        Filosofi        ²²²²²²²²²²  
        Erhverv         ²²²²²²²²²²  
        Venskaber       ²²²²²²²²²²²²²  
        Frihed          ²²²²²²²²²²²²  
  
        ²²²²²² = udfordringer og dynamik  
        ²²²²²² = harmoni og held  
        ²²²²²² = livsområdets vigtighed i det kommende års tid  
  
* Slagkraft, ikke højeste interaktivitet  
  
Stærkeste livsområde  
Som du kan se på grafen, er emnet slagkraft det stærkeste (mest markerede) livsområde i det 
kommende årshoroskop. Det betyder, at du ofte har held uden at tænke over det og at du får 
megen positiv feedback. Du har nemlig et overskud, der smitter af på mange måder. Det røde 
område på grafen betyder, at du vil have held og møde velvilje, såfremt du gør noget for at 
sælge dig selv. Gør du ikke noget, kan det desværre betyde, at du får perioder, hvor du i 
mindre og mindre grad kan tage dig sammen. Så vil du periodisk føle en art periodisk træthed.   
  
På grafen kan du se, at det røde område er større end det grønne område. Det betyder, at du 
vil være meget selvmotiveret det kommende år og at du er indstillet på at konkurrere med 
andre. Mangler du energi vil det kun være i enkelte perioder, men langt fra som helhed. Du vil 
møde en del mennesker og skal samtidig være indstillet på, at der kommer perioder, hvor der 
virkelig er brug for dig. Det kan være på dit arbejde, eller i mere private sammenhænge, f.eks. 
i forbindelse med venner eller andre sociale aktiviteter. Ofte vil du møde midlertidig modstand 
fra andre og måske blive provokeret. Vigtigt er derfor, at du ikke giver op. At du periodisk er 
lidt træt er kun ok. Du skal her sørge for at kunne hvile ud og slappe af.   
  
* kommunikation: ikke højeste interaktivitet  
  
Stærkeste livsområde  
Som du kan se på grafen, er emnet kommunikation det stærkeste (mest markerede) 
livsområde i det kommende årshoroskop. Det betyder, at du vil læse en del i det kommende år 
og studere et eller andet emne. Samtidig vil du på en mere koncentreret og modig måde gå ud 
i livet. Du er opsat på at være med, hvor der foregår noget og er i begivenhedernes centrum. 
Du vil derfor få et højere niveau af sociale aktiviteter præget af samvær og aktivitet. Du vil 
skabe mange kontakter i det år. Det bliver præget af mange udadvendte aktiviteter.   
  
På grafen kan du se, at det røde område er større end det grønne område. Det betyder, at du i 
perioder vil blive rastløs og måske miste lidt af din normale koncentrationsevne. Samtidig vil 
de rastløse perioder gøre dig mere opsøgende og udadvendt. Der kommer perioder, der kræver 
hele din opmærksomhed og årvågenhed, dvs. du må være intellektuel på toppen. Der kommer 
også perioder, hvor du kan slappe af og hvor der ikke er så mange krav til dig. Rent mentalt vil 
året være noget svingende for dig. Det positive er, at du har de bedste muligheder for at lære 
flere mennesker at kende. Du bliver også gradvis mere nysgerrig og indstillet på at lære mere.   
  
* Fornøjelser, ikke højeste interaktivitet  
  
Stærkeste livsområde  
Som du kan se på grafen, er emnet fornøjelser det stærkeste (mest markerede) livsområde i 
det kommende årshoroskop. Det kan f.eks. ske ved, at du går i byen, dyrker kunstneriske 
interesser eller en hobby. der er dog stor forskel på, hvad de enkelte forbinder med fornøjelser. 
Det kan også være, at det for dig er kærlighed og erotik. Under alle omstændigheder føler du 
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ofte at være i besiddelse af mere overskud og selvtillid. Du kan bruge dette overskud - eller 
denne naturlige glæde - til f.eks. at opnå flere af dine mål.   
  
* venskaber, ikke højeste interaktivitet  
  
Stærkeste livsområde  
Som du kan se på grafen, er emnet venskaber det stærkeste (mest markerede) livsområde i 
det kommende årshoroskop. Det kommende år bliver en tid med mange sociale aktiviteter på 
den ene eller anden måde. Det kan være sammen med de venner, du har, eller det kan være i 
forbindelse med dit arbejde, en hobby eller på anden måde. Den forøgede sociale aktivitet 
viser også, at du vil være mere udadvendt end sædvanligt. Du vil således sats meget på 
venskaber og på at få et socialt år. I bredere forstand betyder det, at flere end sædvanligt vil 
lytte til dig og dine ideer.      
  
* 2. hus kraftig og mest rødt  
  
Økonomi  
I det kommende års tid skal du have megen fokus på din økonomi, som du kan se på grafen. 
Det betyder, at du kan bruge for mange penge, dvs. du styrer ikke dine udgifter godt nok. Du 
har nu et stort behov for forbedre din selvfølelse gennem køb af noget fysisk. Er du "nede", kan 
du mene, at du kan forbedre dette ved at købe noget, der behager dig. Det vil give dig en form 
forvelvære at bruge penge på dig selv, dit hjem, husholdning eller på anden måde. Der er 
heller ikke noget galt med dette. Det afhænger af din overordnede økonomi. Er denne god, har 
du råd til at forsøde din tilværelse, men er den i forvejen stram, ja, så kan du få et problem. 
Du har også en tendens til at være mere skødesløs med penge, end du plejer. Året vil bringe 
en del uforudsete udgifter. Omvendt tegner det til, at du tillader dig mere, end du plejer og 
dette kan gøre året farverig og bibringe en del oplevelser.   
  
* Pluto-aspekter, dynamiske  
  
Når din økonomi er i fokus, kan det meget vel skyldes gammel gæld. Du plages altså af for 
mange udgifter. Du skal kæmpe for at rette din økonomi op. Det kan også skyldes, at du i det 
kommende års tid er udsat for en række uforudsete udgifter. I det mindste skal du regne med, 
at året bliver ringere, end du tror, såfremt du ikke virkelig passer på og arbejder konstruktivt 
med din økonomi. Omvendt kan du således ved at kæmpe og være pinlig bevidst om din 
økonomiske formåen, begynde at rette op på de problemer, der måtte være. Det er altså også 
et år, hvor du kan vende din økonomi til det bedre. Du skal være meget bevidst om dine 
udgifter.  
  
* Neptun-aspekter, dynamiske   
  
Yderligere kan din økonomi være i fokus, fordi du ikke rigtigt kan overskue den. Du kan ikke 
overskue, hvordan en række ting udvikler sig. Meget tyder på, at du i dine økonomiske handler 
og dispositioner er for optimistisk. I det kommende års tid skal du passe på, at du ikke bliver 
snydt. Ved større køb af en eller anden vare, bør du undersøge varen og betingelserne, inden 
du køber.   
  
* 4. hus kraftig og mest rødt  
  
Hjem og bolig  
Dit hjem er meget i fokus, som du kan se. Da der er mere rødt end grønt betyder der, at du er 
dynamisk, og derfor ønsker at lave om eller forbedre din lejlighed. Der skal ske noget. Du er 
udadvendt og vil ofte invitere gæster, men det er også en tid, hvor du vil forlade dit hjem, for 
at bevæge dig ud, f.eks. ved at gå til noget, som interesserer dig. Der kan endvidere komme 
gnidninger til andre familiemedlemmer, noget der dog sandsynligvis kun er af midlertidig 
karakter, men der kan være en ret hektisk stemning i hjemmet. Dette gælder især, såfremt du 
har yngre børn boende hjemme.    
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* Neptun-aspekter  
  
Du synes at være forvirret i øjeblikket omkring din hjemlige situation. Ønsker du at købe en 
bolig, bør du være meget kritisk, da du kan købe katten i sækken. Har du checket hele huset? 
Er alt OK? Er du ukritisk kan du risikere at blive snydt. Såfremt du ønsker noget landligt eller 
et hus eller ejendom ved vand, er chancerne dog gode for, at du er i færd med at lave et godt 
køb. Har du ikke planer om at flytte, hersker der en noget rodet stemning i hjemmet det 
kommende års tid. Måske trænger der til at blive mere ryddet op, måske er det stemningen i 
hele familien, der er noget forvirret og uafklaret. I kan gå fejl af hinanden og skal 
kommunikere så præcist som muligt samt overholde alle tidsplaner.   
  
* 7. hus kraftig og mest rødt og ikke-interaktiv  
  
Parforhold  
I det kommende års tid er parforhold et emne, der kan volde flere problemer end normalt. Der 
kan komme gnidninger, og du skal gøre mere for at få din partners opmærksomhed. Der kan 
dog også være tale om, at din partner har flere problemer i det kommende års tid, f.eks. med 
sit arbejde. Tiden bliver præget af en dynamisk, men ofte hektisk eller udfordrende måde at 
være sammen på. Selv har du et stort behov for opmærksomhed, hvorfor du kan reagere ved 
at blive irritabel, når du ikke får den.   
  
* Dynamiske pluto-asekter til 7.hus  
  
Harmonien ikke altid den bedste og der kan være tendens til frustration. Du er ikke helt tilfreds 
og det kan skyldes flere faktorer, f.eks. at I hver for sig er stresset, eller det kan skyldes, at I 
ikke rigtigt kan få forholdet til at glide. Der er nogle problemer, som I nu skal have talt ud 
omkring. De kan rettes meget op i det kommende års tid.   
  
* Dynamiske neptun-aspekter til 7. hus, ikke interaktiv  
  
Tiden nu er meget følsom for dig angående parforhold. Og det er venskabet og den åndelige 
genklang, der er i fokus. Alligevel kan du føle, at du savner noget, og i det kommende års tid 
kan du opleve, at der er en art mur imellem jer. Som om at I er langt fra hinanden, på samme 
tid som I passer på hinanden.   
  
* Er i parforhold og har dynamiske Neptun-aspekter til Månen eller Venus  
  
I øjeblikket er du meget sensitiv og undertiden overfølsom. Du kan derfor reagere stærkt på 
problemer, der evt. måtte være. Du har nemt ved at føle dig uelsket eller ikke nok værdsat og 
respekteret. Du reagerer derfor stærkt på skuffelser eller midtanker. Jeres forhold er sårbart og 
svingende og I kan nemt gå galt af hinandens signaler, hvilket skaber en del unødige 
misforståelser. Det er vigtigt at kommunikere entydigt.   
  
* 7. hus kraftig og mest rødt og single  
  
Er du single og savner en kæreste, vil dit ønske herom stige meget i løbet af året med det 
resultat, at du vil gøre langt mere ved det end ellers. Denne positive og opsøgende indstilling 
betyder igen, at du kan møde en anden. Du skal dog regne med, at der er en del spændinger i 
luften og at forholdet måske bliver ganske kortvarigt, eller det bliver først til noget på lidt 
længere sigt. Du skal passe på, at du ikke møder en potentiel partner, der er for dominerende 
og for vanskelig. Det gode ved tiden nu er, at du for alvor kan flytte dig. Du har et stærkt 
stigende behov for parforhold og det er netop dette, der kan få dig til at flytte dig. Du vil gerne 
ændre dit liv på dette punkt og det er en indstilling, der kan komme til at betyde meget.  
  
* Dynamiske neptun-aspekter på 7. hus, ikke interaktiv  
  
På eet niveau er du tilfreds med at være single, fordi du har et stort behov for at være privat, 
for at være dig selv. På et andet niveau savner du en at dele din tilværelse med. Dit behov for 
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romantik vil stige I det kommende års tid, men da du samtidig er sårbar og ekstra følsom, kan 
du forkludre det for dig selv, såfremt du møder en potentiel partner. Du kan komme til at gå 
alt for meget op i det og samtidig være tilbageholdende, fordi du ikke vil såres. Du vil have en 
art garanti mod skuffelser og tab, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Passer du ikke på, kan 
du  
nu ende med at bruge for megen tid på noget, der alligevel ikke bliver til noget. Bedst er det 
kommende år for en romance, der, baseret på sympati og en art venskab, stille og roligt 
udvikler i fremtiden. Under disse betingelser er tiden nu gunstig. Værst kan du kaste dig ud i 
en drøm, noget der ikke kan holde, fordi du er alt for urealistisk og fordi du idealiserer for 
meget. Du er også for ukritisk.   
  
* Dynamiske pluto-aspekter på 7. hus, ikke interaktiv  
  
Noget tyder på, at du hænger fast i din fortid, at der er en gammel kæreste eller et forhold, du 
ikke kan glemme. Du kan også risikere at møde en, som du kommer til at hænge fast i. Du bør 
virkelig undersøge om den, du evt. ikke kan glemme, nu også er noget for dig. Astrologisk 
tyder det på, at I ikke passer sammen.   
  
* 9. hus kraftig og mest rødt   
  
Filosofi  
Det kommende år står i livsfilosofiens tegn og intellektets tegn. Du vil videre med din 
livsanskuelse, så du på længere sigt kan sætte dig overordnede mål, og din nysgerrighed og 
indlæringsevne er meget stor, og du har god energi i sammenhænge, hvor man skal lære 
noget, men du er ikke hele tiden lige koncentreret. Du vil nemlig også gerne opleve, bevæge 
dig væk og rejse. Har du muligheden for at rejse, får du en meget intens rejse, hvor meget af 
det, som du oplever, først bearbejdes i det efterfølgende måneder. Du kommer ikke til at 
glemme, hvad du oplever og det gør et varigt indtryk på dig. Du vil lære mere og skal nu på 
kursus eller uddannelse, men du kan evt. være autodidakt, når du de følgende mange måneder 
ekspanderer din livsanskuelse.   
  
* Diverse rejseaspekter  
  
Året er godt for rejser. Det handler om det "fremmede", om at opleve en fremmed eller 
anderledes kultur og på den måde få en masse input som også kan bruges til filosofisk 
bearbejdelse, dvs. påvirke eller stimulere din livsanskuelse.   
  
* 12 hus kraftig og mest rødt  
  
Frihed  
I det kommende års tid har du svært ved at få tid til dig selv. Du forstyrres alt for ofte og du 
ønsker at kunne være privat, være dig selv. Der er tale om ydre forhold, der gør, at du er 
meget presset og at andre måske ikke nok respekterer, at du har brug for at være helt dig 
selv. Ellers kører du træt. På den måde er du presset. Det er et år, hvor du skal være 
opmærksom på alle detaljer i alt, hvad du gør og arbejder med. Du skal passe på med ikke at 
lave fejl. Endvidere skal du være forsigtig, såfremt du vil lave bindende eller økonomiske 
aftaler med andre. I nogen grad er du disponeret for at blive snydt, medmindre du tænker dig 
godt om og er særdeles realistisk. Ofte ønsker du at drømme dig væk, men det kan indebære 
en risici for, at du så har for lidt opmærksomhed på det daglige.  
  
* Dobbelt indflydelse på 6. hus og stærk   
  
Effektivitet  
Som du kan se, er dit daglige arbejde i det kommende års tid både positivt og negativt 
beskrevet. Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at du har særdeles blandede indflydelser. 
For det første betyder det, at det kommende år kræver megen energi at komme igennem, for 
du har meget at se til. For det andet har du ansvaret for meget. Din motivation til at klare 
udfordringerne er også meget svingende. Du vil dog være god til at tage dig sammen og på 
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den måde få lavet ikke så lidt. Dine forhold på arbejdspladsen vekselvirker en del og der kan 
komme konflikter med andre, som dog hurtigt lægger sig igen. Der er måneder, hvor du er 
stresset og hvor du synes, at du har alt for meget at se til og hvor du føler, at du modarbejdes. 
Der er også måneder, som du kommer igennem på en let og sjov måde. Sandsynligvis er det 
sådan, at du planlægger dit arbejde forkert - eller også gør din arbejdsplads. Det kan nemlig 
forklare de svingende oplevelser.   
  
* Dobbelt indflydelse på 10. hus og stærk, ikke interaktiv  
  
Erhverv  
Som du kan se, er emnet erhverv i det kommende års tid både positivt og negativt beskrevet. 
Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at du har særdeles blandede indflydelser. Det 
betyder, at der vil være megen fokus på dit erhverv, men også at det bliver en tid med 
blandede oplevelser i forbindelse med dit arbejde. Det kan f.eks. være besværligt den ene dag, 
mens den næste giver fremgang og det går let. Aspekterne kan dog også vise, at din 
motivation er meget svingende, og at der er nogle ting, som du delvis nu kører træt af - indtil 
problemerne bliver løst senere. Arbejdet er i fokus og vigtigt nu. Rent faktisk oplever du noget 
ganske almindeligt: at man skal gøre en indsats for at klare sig og samtidig høster du også 
frugterne af netop det, som du gør. Og derfor vil der være måneder, hvor det går af sig selv. Er 
du i gang med en sag eller et projekt, skal du regne med, at den snirkler sig frem mod målet, 
men at det i sidste instans forløber heldigt. Det drejer sig om ikke at give op. Gør du ikke, vil 
året blive særdeles givende.   
  
* Pluto uhar. sol eller mars; lige stærk indflydelse.  
  
Det er et år, der skiller fårene fra bukkene forstået på den måde, at du må udvise færdigheder 
og klogskab, samt udholdenhed. Sker dette vil du gradvis få et år med særdeles megen 
fremgang. Problemerne bliver vendt til sejr og succes. Nogle dage vil du køre træt, fordi du har 
arbejdet for meget - og været for engageret og det trætter mentalt. Alligevel kan du de næste 
dage igen være fuld af energi. Du har nogle store udfordringer, der sætter dine evner på prøve, 
men heller ikke mere end godt er. Du befinder dig i en situation, som du selv har lagt op til og 
vil derfor også kunne klare udfordringerne. Samtidig kræver det korrektion og tilpasning fra din 
side, dvs. at du må lave din kurs lidt eller noget om; det afhænger af situationen.    
  
* Intensitet - over middel rød, men ikke stærk  
  
Intensitet  
Emnet intensitet er lidt mere markeret end sædvanligt og det røde område dominerer. Det 
betyder, at du er ganske intens. Du kan lide at være virkelig optaget af noget, men samtidig 
synes du også at skulle være optaget. Du er altså lidt tvangsmæssigt engageret. Du skal passe 
på ikke at blive stresset eller føle, at mere dynamiske emotioner dominerer. Det kan de gøre i 
perioder I det kommende års tid. Ønsker du at låne penge, skal du tænke dig godt om. Har du 
gode, dvs. sunde lånemuligheder til en billig rente, må du kæmpe noget for dette, inden det 
lykkes.   
  
* Intensitet, Pluto dynamisk  
  
Især ser det ud til, at du i perioder vil være yderst intens. Det kan skyldes forhold, f.eks. dit 
arbejde, parforhold eller andet. Din store intensitet medfører, at du kan stresse dig selv, fordi 
du er alt for meget på og optaget af et eller flere emner. Det medfører, at du kan blive sårbar, 
træt og overreagere på flere fronter. Selv om du evt. i perioder, f.eks. på dit arbejde, kan være 
under tidspres, skal du passe på, at du ikke gearer dig selv for meget op. Dit temperament kan 
komme frem og du kan blive for voldsom eller provokerende overfor andre. Intensiteten 
hænger altså sammen med, at du presses af noget og at du er sårbar.  
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MÅNEDSHOROSKOP FOR sep 2005  
  
Paul McCartney  
f. 18. jun 1942 kl 14: 0 Zone  2  0 Ø  
53 25'N   2 55'V  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, forskyde sig lidt. Man skal 
derfor regne med plus, minus 1 måneds usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 
månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus for dig. Det er et område, 
som især psykologisk vil optage dig meget og et område som denne måned centrerer sig om. 
Den psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe området, fordi det er vigtigt 
for dit liv af flere grunde, som vil blive belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet 
ud fra en række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette emnet er det 
vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det område, der kræver mest af din 
opmærksomhed. Psykologisk vil det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
* 11. Hus er månedens tema  
  
I denne måned er der megen fokus på venskaber og fritidsaktiviteter. Det er en måned, hvor 
du mere end sædvanligt er åben og eksperimenterende. Du er med på noget nyt og vil ikke 
kede dig, men bryde en række vanemønstre så du kommer mere ud. I denne måned søger du 
at udtrykke din individualitet og vil ikke begrænses. Du er derfor mindre tolerant overfor 
andres. Omvendt er du mere tolerant overfor mennesker, som lader dig være den, som du er. 
Du vil sætte flere grænser op overfor dem, som evt. ikke respekterer dig, fordi dette er en 
måde at værne om din individualitet og frihed på. Principielt vil du være fri til at gøre, hvad du 
har lyst til. Du vil markere din egen personlighed og dine synspunkter - også på dit arbejde. 
Har du mulighed for det, dvs. er i en sådan position, kan det at komme i offentlighedens 
søgelys spille en rolle nu. Det er også en tid, hvor du kan få nogle overraskende tilbud fra det 
offentlige.   
  
Fornøjelser og fritid er nu også meget centrum. Det er en måned, hvor du vil nyde det og 
afsætte så megen tid, som du overhovedet kan til dette. Fritidsinteresser og evt. sport vil du 
bruge mere tid på end sædvanligt. Du vil være genstand for andres opmærksomhed og 
modtage mere kærlighed og opmærksomhed end sædvanligt. Nøgleordene for denne måned er 
frihed, fritid, venner, sociale aktiviteter og markering af din egen personlighed.  
  

GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
  

I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder og efter grafen følger en 
række kommentarer. Grafen skal forstås på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og harmoniske sider har emnet i 
denne måned. Det røde område viser spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. 
Det grønne område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. På den måde kan 
man selv vurdere områder i forhold til hinanden, men samtidig kommer der i det følgende også 
en række kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den aktuelle beskrivelse 
kan der godt være indblandet flere emner, f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse 
med emnet "filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, at det er 
specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, ikke er den stærkeste på 
grafen. Dette skyldes, at der i beregning af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale 
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faktorer, dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle psykologiske og eksistentielle 
bevæggrunde. Og disse bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste for 
dig at beskæftige dig med.   
  
        Slagkraft       ²²²²  
        Økonomi         ²²²²  
        Kommunikation   ²²²²²²²  
        Bolig og Hjem   ²²²²²²  
        Fornøjelser     ²²²²  
        Effektivitet    ²²²²²²  
        Parforhold      ²²²²  
        Intensitet      ²²²²²  
        Filosofi        ²²²²  
        Erhverv         ²²²²²²  
        Venskaber       ²²²²  
        Frihed          ²²²²²²  
  
        ²²²²²² = udfordringer og dynamik  
        ²²²²²² = harmoni og held  
        ²²²²²² = livsområdets vigtighed i denne måned  
  
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig markeret. Det betyder, at området 
er "neutralt", dvs. status quo. Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller 
ikke optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. Disse livsområder er 
relativt i ro og ikke fyldt med de store udfordringer. På den anden side er det livsområder, som 
du selv skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
* Parforhold, neutral, ikke-interaktiv  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som det plejer". Det betyder, at 
der ikke specielt er megen fokus på parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit 
forhold at gå godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke regne med, at det 
bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, såfremt du ønsker en ændring 
her. Der kan også være tale om, at du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at 
det er ok for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
* Neutral, for alle  
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent arbejdsmæssigt er, at din 
situation er status quo. Omvendt tyder det også på, at det har du det fint med. Ønsker du ikke, 
at dette skal være tilfældet, kræver det, at du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke 
at være indstillet på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR okt 2005  
  
Paul McCartney  
f. 18. jun 1942 kl 14: 0 Zone  2  0 Ø  
53 25'N   2 55'V  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, forskyde sig lidt. Man skal 
derfor regne med plus, minus 1 måneds usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 
månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus for dig. Det er et område, 
som især psykologisk vil optage dig meget og et område som denne måned centrerer sig om. 
Den psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe området, fordi det er vigtigt 
for dit liv af flere grunde, som vil blive belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet 
ud fra en række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette emnet er det 
vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det område, der kræver mest af din 
opmærksomhed. Psykologisk vil det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
* 2. Hus er månedens tema  
  
I denne måned er din økonomi i centrum samt dine psykiske ressourcer. Det er en tid, hvor du 
vil fokusere på disse emner. Du tænker meget på emnet økonomi. Du kan forbedre din 
økonomi ved at være mere påpasselig og sparsommelig, samt planlægge den for resten af året 
- samt ved at investere. Denne måned står også i nydelsens tegn, fordi dine behov for nydelse 
også er i fokus. Som regel koster nydelse jo penge og det er her, at du skal bruge din sunde 
fornuft. Nogle mennesker nyder det ved at unde dem selv god mad og vin; andre finder 
nydelse i selskab og indkøb af smukke ting. Måneden bringer således mange sanselige 
fornøjelser.   
  

GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
  

I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder og efter grafen følger en 
række kommentarer. Grafen skal forstås på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og harmoniske sider har emnet i 
denne måned. Det røde område viser spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. 
Det grønne område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. På den måde kan 
man selv vurdere områder i forhold til hinanden, men samtidig kommer der i det følgende også 
en række kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den aktuelle beskrivelse 
kan der godt være indblandet flere emner, f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse 
med emnet "filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, at det er 
specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, ikke er den stærkeste på 
grafen. Dette skyldes, at der i beregning af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale 
faktorer, dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle psykologiske og eksistentielle 
bevæggrunde. Og disse bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste for 
dig at beskæftige dig med.   
  
        Slagkraft       ²²²²²²  
        Økonomi         ²²²²²  
        Kommunikation   ²²²²²²²  
        Bolig og Hjem   ²²²²²²²  
        Fornøjelser     ²²²²²²  
        Effektivitet    ²²²²²²  
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        Parforhold      ²²²²²  
        Intensitet      ²²²²²  
        Filosofi        ²²²²²  
        Erhverv         ²²²²²²  
        Venskaber       ²²²²²²  
        Frihed          ²²²²²²²  
  
        ²²²²²² = udfordringer og dynamik  
        ²²²²²² = harmoni og held  
        ²²²²²² = livsområdets vigtighed i denne måned  
  
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig markeret. Det betyder, at området 
er "neutralt", dvs. status quo. Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller 
ikke optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. Disse livsområder er 
relativt i ro og ikke fyldt med de store udfordringer. På den anden side er det livsområder, som 
du selv skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
* Parforhold, neutral, ikke-interaktiv  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som det plejer". Det betyder, at 
der ikke specielt er megen fokus på parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit 
forhold at gå godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke regne med, at det 
bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, såfremt du ønsker en ændring 
her. Der kan også være tale om, at du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at 
det er ok for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
* Neutral, for alle  
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent arbejdsmæssigt er, at din 
situation er status quo. Omvendt tyder det også på, at det har du det fint med. Ønsker du ikke, 
at dette skal være tilfældet, kræver det, at du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke 
at være indstillet på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR nov 2005  
  
Paul McCartney  
f. 18. jun 1942 kl 14: 0 Zone  2  0 Ø  
53 25'N   2 55'V  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, forskyde sig lidt. Man skal 
derfor regne med plus, minus 1 måneds usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 
månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus for dig. Det er et område, 
som især psykologisk vil optage dig meget og et område som denne måned centrerer sig om. 
Den psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe området, fordi det er vigtigt 
for dit liv af flere grunde, som vil blive belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet 
ud fra en række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette emnet er det 
vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det område, der kræver mest af din 
opmærksomhed. Psykologisk vil det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
* 8. Hus er månedens tema  
  
I denne måned er flere emner i fokus. For det første vil du være meget bevidst om dine 
psykiske ressourcer og du vil arbejde på at genopbygge eller forstærke dem. For det andet er 
det en måned, hvor du ofte tænker på, om dine handlinger og reaktioner er rationelle og 
fornuftige. Du lever nu intenst, men er også presset og til tider stresset. For det tredje ønsker 
du at gøre op med nogle sider, som irriterer dig, og måneden er særdeles god til at arbejde 
"terapeutisk" med dig selv. Dette skyldes også, at det er en måned med stress og mange 
intense oplevelser. Derfor ønsker du også konstant at stresse af. Et fjerde emne som optager 
dig meget er sex og erotik. Du har nu et større behov for dette end sædvanligt og lever du 
samtisigt i et fast forhold, vil der komme forøget fokus på emnet. Skulle I have problemer på 
dette område, vil du konfrontere disse problemer og gøre noget ved dem. Ofte er du intens og 
lidenskabelig. I en bredere forstand er du også særdeles engageret i dit arbejde, som du 
arbejder yderst koncentreret med. Du ønsker ikke at blive forstyrret i dette, men have lov til at 
passe dig selv.   
  
I forbindelse med dit arbejde med dine psykiske ressourcer kan emner som f.eks. psykologi, 
religion eller terapi også optage dig i denne måned, hvis det så at sige er emner, som du har 
sympati for. Har du ikke, vil du alligevel prøve på at være din egen psykolog.   
  

GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
  

I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder og efter grafen følger en 
række kommentarer. Grafen skal forstås på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og harmoniske sider har emnet i 
denne måned. Det røde område viser spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. 
Det grønne område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. På den måde kan 
man selv vurdere områder i forhold til hinanden, men samtidig kommer der i det følgende også 
en række kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den aktuelle beskrivelse 
kan der godt være indblandet flere emner, f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse 
med emnet "filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, at det er 
specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, ikke er den stærkeste på 
grafen. Dette skyldes, at der i beregning af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale 
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faktorer, dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle psykologiske og eksistentielle 
bevæggrunde. Og disse bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste for 
dig at beskæftige dig med.   
  
        Slagkraft       ²²²²  
        Økonomi         ²²²²²  
        Kommunikation   ²²²²²²  
        Bolig og Hjem   ²²²²²²²  
        Fornøjelser     ²²²²  
        Effektivitet    ²²²²²²  
        Parforhold      ²²²²  
        Intensitet      ²²²²  
        Filosofi        ²²²²²  
        Erhverv         ²²²²²²  
        Venskaber       ²²²²  
        Frihed          ²²²²²²  
  
        ²²²²²² = udfordringer og dynamik  
        ²²²²²² = harmoni og held  
        ²²²²²² = livsområdets vigtighed i denne måned  
  
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig markeret. Det betyder, at området 
er "neutralt", dvs. status quo. Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller 
ikke optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. Disse livsområder er 
relativt i ro og ikke fyldt med de store udfordringer. På den anden side er det livsområder, som 
du selv skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
* Parforhold, neutral, ikke-interaktiv  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som det plejer". Det betyder, at 
der ikke specielt er megen fokus på parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit 
forhold at gå godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke regne med, at det 
bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, såfremt du ønsker en ændring 
her. Der kan også være tale om, at du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at 
det er ok for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
* Neutral, for alle  
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent arbejdsmæssigt er, at din 
situation er status quo. Omvendt tyder det også på, at det har du det fint med. Ønsker du ikke, 
at dette skal være tilfældet, kræver det, at du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke 
at være indstillet på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR dec 2005  
  
Paul McCartney  
f. 18. jun 1942 kl 14: 0 Zone  2  0 Ø  
53 25'N   2 55'V  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, forskyde sig lidt. Man skal 
derfor regne med plus, minus 1 måneds usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 
månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus for dig. Det er et område, 
som især psykologisk vil optage dig meget og et område som denne måned centrerer sig om. 
Den psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe området, fordi det er vigtigt 
for dit liv af flere grunde, som vil blive belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet 
ud fra en række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette emnet er det 
vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det område, der kræver mest af din 
opmærksomhed. Psykologisk vil det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
* 3. Hus er månedens tema  
  
I denne måned er kommunikation, studier eller intellektuelle opgaver og en mindre rejse i 
fokus, f.eks. til nogle venner eller familiemedlemmer. Det er en levende måned med mange 
alsidige oplevelser og en tid, hvor du ikke skal regne med at kunne planlægge, hvad der sker. 
Alt kan skifte fra dag til dag og hvad der så lovende ud den ene dag, kan vise sig at give 
problemer den næste - for dernæst igen at forbedre sig. Det er er måned, hvor du vil være 
mere udadvendt end sædvanlig. Alle aktiviteter som tilbyder stimulation og nytænkning 
interesserer dig og du vil sandsynligvis kaste dig ud i mange oplevelser. På trods af den 
levende stemning er det også en måned, hvor intellektuelle opgaver står for døren og skal 
løses. Du har inspirationen til det, men skal yderligere selv mobilisere koncentrationsevnen. 
Det bliver således en måned med intellektuelle udfordringer. Endvidere er alle former for 
kommunikation i centrum, både de seriøse og de mere selskabelige. Din nysgerrighed og 
åbenhed gør, at du kommer ud på en større eller mindre rejse.  
  

GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
  

I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder og efter grafen følger en 
række kommentarer. Grafen skal forstås på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og harmoniske sider har emnet i 
denne måned. Det røde område viser spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. 
Det grønne område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. På den måde kan 
man selv vurdere områder i forhold til hinanden, men samtidig kommer der i det følgende også 
en række kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den aktuelle beskrivelse 
kan der godt være indblandet flere emner, f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse 
med emnet "filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, at det er 
specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, ikke er den stærkeste på 
grafen. Dette skyldes, at der i beregning af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale 
faktorer, dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle psykologiske og eksistentielle 
bevæggrunde. Og disse bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste for 
dig at beskæftige dig med.   
  
        Slagkraft       ²²²²²²²  
        Økonomi         ²²²²  
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        Kommunikation   ²²²²²²²²  
        Bolig og Hjem   ²²²²²²  
        Fornøjelser     ²²²²  
        Effektivitet    ²²²²²²  
        Parforhold      ²²²²²²  
        Intensitet      ²²²²  
        Filosofi        ²²²²  
        Erhverv         ²²²²²²²  
        Venskaber       ²²²²²²  
        Frihed          ²²²²²²²²²  
  
        ²²²²²² = udfordringer og dynamik  
        ²²²²²² = harmoni og held  
        ²²²²²² = livsområdets vigtighed i denne måned  
  
* Frihed - over middel, men ikke stærk  
  
Frihed  
I denne måned er emnet frihed mere markeret end sædvanligt. Da det røde dominerer, som du 
kan se på grafen, kan du føle, at du har for lidt frihed. Du har et behov for det, men kan have 
svært ved at få frihed i dagligdagen. Du skal derfor undgå at blive hængt for meget op og skal 
gøre mere for at kæmpe dig til den frihed, du ønsker. Ellers vil du ofte føle dig indeklemt. Du 
har et større behov for at være dig selv, være alene og så gå en tur i naturen, lytte til musik 
eller gøre andet, der interesserer dig. Det handler om at kunne sige lidt mere fra.   
  
  
* Kommunikation - over middel, lige stærke  
  
Kommunikation  
I denne måned er der mere fokus på din kommunikation på godt og ondt. Du involveres i mere 
kommunikation end normalt, men du skal også regne med, at du provokeres mere. Nogle 
emner er du glad for at snakke om, men ikke andre emner. Du kan altså ikke regne med, at du 
kan styre, hvad der skal snakkes om. Du er noget svingende i din lyst til at kommunikere, 
ligesom din koncentrationsevne også er svingende. Alt i alt bliver det en vigtig, men noget 
blandet måned, hvad angår kommunikation.  
  
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig markeret. Det betyder, at området 
er "neutralt", dvs. status quo. Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller 
ikke optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. Disse livsområder er 
relativt i ro og ikke fyldt med de store udfordringer. På den anden side er det livsområder, som 
du selv skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
* Parforhold, neutral, ikke-interaktiv  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som det plejer". Det betyder, at 
der ikke specielt er megen fokus på parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit 
forhold at gå godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke regne med, at det 
bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, såfremt du ønsker en ændring 
her. Der kan også være tale om, at du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at 
det er ok for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
* Neutral, for alle  
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent arbejdsmæssigt er, at din 
situation er status quo. Omvendt tyder det også på, at det har du det fint med. Ønsker du ikke, 
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at dette skal være tilfældet, kræver det, at du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke 
at være indstillet på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
  

  
PERSONLIG VÆKST I DENNE MÅNED  

  
* Progressive måne til merkur i radix  
  
Du får en udfordring eller en oplevelse, hvor du skal kommunikere eller vise, at du kan tænke 
og analysere. Oplevelsen kan været meget forskellig, men f.eks. at du skal på kursus, formidle 
nogle tanker til andre, men det kan også være, at du ser en film, læser en bog eller møder et 
menneske, der gør indtryk. Hermed sættes en masser tanker i gang, som du skal bearbejde. 
Og det er bearbejdelsen, der er vigtigt, for at du kan lære at blive lidt bedre til at strukturere 
din tankegang. Der kan også være tale om, at du skal kommunikere om noget vigtigt i en eller 
anden sammenhæng. Og det betyder, at du kan lære at blive lidt bedre til dette. Det er vigtigt, 
at du kommunikerer på den rette måde med en anden eller med flere.   
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