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Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse

A Sol Tyr 15b00'42 i hus 11 direkte
B Måne Skytte 26i13'36 i hus 6 direkte
C Merkur Tvilling 0c53'31 i hus 12 direkte
D Venus Tvilling 25c21'03 i hus 12 direkte
E Mars Vandbærer 18k56'28 i hus 9 direkte
F Jupiter Tyr 13b14'13 i hus 11 direkte
G Saturn Stenbuk 2j04'59 i hus 6 retrograd
H Uranus Stenbuk 0j39'52 i hus 6 retrograd
I Neptun Stenbuk 10j02'37 i hus 7 retrograd
J Pluto Skorpion 11h05'01 i hus 5 retrograd
L Sand MåneknudeFisk 21l37'26 i hus 10 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 5d31 Descendant Stenbuk 5j31
2.Hus Krebs 21d27 8.Hus Stenbuk 21j27
3.Hus Løve 8e44 9.Hus Vandbærer 8k44
Imum Coeli Jomfru 1f01 Medium Coeli Fisk 1l01
5.Hus Vægt 4g05 11.Hus Vædder 4a05
6.Hus Skorpion 21h51 12.Hus Tyr 21b51

Transitter
Uranus konjunktion Sol, indtil 15. marts 2023

Neptun kvadrat Venus, fra 24. april 2022

Saturn trigon Venus, indtil 5. feb. 2023

Jupiter kvadrat Uranus, indtil 5. jan. 2023

Jupiter sekstil Merkur, indtil 6. jan. 2023

Jupiter kvadrat Saturn, indtil 15. jan. 2023

Saturn sekstil Måne, indtil 12. feb. 2023

Neptun kvadrat Måne, fra 31. maj 2022

Jupiter kvadrat Ascendant, indtil 3. feb. 2023

Uranus kvadrat Mars, fra 6. juli 2022

Jupiter kvadrat Neptun, 16. feb.- 25. feb.

Saturn sekstil Uranus, 5. marts- 11. dec.

Saturn kvadrat Merkur, 7. marts- 15. dec.

Saturn konjunktion MC, 8. marts- 17. dec.

Saturn sekstil Saturn, 17. marts- 30. dec.

Pluto trigon Merkur, fra 18. marts 2023

Jupiter sekstil Mars, 27. marts- 4. april

Saturn trigon Ascendant, fra 20. april 2023

Jupiter sekstil Venus, 23. april- 1. maj

Jupiter trigon Måne, 26. april- 5. maj

Jupiter trigon Uranus, 15. maj- 24. maj

Jupiter sekstil MC, 17. maj- 26. maj

Jupiter trigon Saturn, 21. maj- 31. maj

Jupiter sekstil Ascendant, fra 6. juni 2023

Jupiter trigon Neptun, fra 30. juni 2023

Jupiter opposition Pluto, fra 6. juli 2023

Jupiter konjunktion Jupiter, fra 20. juli 2023

Jupiter konjunktion Sol, fra 4. aug. 2023
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Introduktion

Din Prognosehoroskop analyserer betydningen af transitterne for hver af de ydre
planeter alt efter disses forbindelse til dit personlige horoskop.  Dette nye horoskop giver
en dybtgående forståelse af, hvordan transitterne kan medføre nye mønstre, nye op-
levelser og nye muligheder for personlig vækst og selverkendelse.

Transitterne giver energi til alle sider af din personlighed.  Du kan bruge transitterne til at
udvikle din bevidsthed, realisere dine potentialer og tage et større ansvar for dit eget liv.

Din Prognosehoroskop er et pålideligt og basalt redskab til astrologisk forudsigelse
af fremtiden. Den dækker de langsomtgående planeters transitter, fra Jupiter til Pluto.
Disse transitter har den længste varighed, og de antyder nogle langvarige psykologiske
tendenser eller trin i den personlige vækst.

Din Prognosehoroskop vil vise dig, hvordan transitterne påvirker din egen følelse af
timing; det vil sige fornemmelsen af de tidspunkter, hvor det vil være rigtigt af dig at fore-
tage bestemte handlinger.  Den vil bibringe dig en forståelse af, hvordan transitterne kan
hjælpe dig med så vigtige emner som ægteskab, børneopdragelse, karrieremæssige
beslutninger, personlige relationer og meget mere.

Dette horoskop omfatter hver eneste af de vigtige ydre planettransitter, som vil opstå in-
den for den periode, som analysen dækker.  Det forklarer betydningen af hver enkelt
transit og bringer på hver side en liste over planeterne og deres transitforbindelser. Fordi
de ydre planeter bevæger sig meget langsomt gennem dit personlige horoskop, vil der
være måneder, hvor din Prognosehoroskop ikke indeholder nogen transitter, og
måneder, hvor transitplaneterne er fremherskende.

Din Prognosehoroskop viser de ydre planeters transitter - fra Jupiter til Pluto - til
planetstillinger og akser i dit fødselshoroskop.  Planeterne kredser konstant rundt om
Solen, og på deres vej vil de i perioder danne vinkler, kaldet "aspekter", til dine fødsels-
planeter.

Når en transitterende ydre planet danner et aspekt inden for en grads afstand til en af
dine fødselsplaneter eller akser, tolker Prognosehoroskop betydningen af transitten
og giver dig datoerne, hvor transitten vil være i funktion.  Dette udgør "højdepunktet",
hvor transittens indflydelse vil kunne mærkes mest tydeligt, men det er sandsynligt, at du
også vil kunne mærke nogle virkninger af transitten både før og efter de datoer, som står
opført i din Prognosehoroskop.
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Aspekterne  mellem  transitplaneterne  og  fødselsplaneterne  bør  ikke  forveksles  med
aspekterne mellem to fødselsplaneter.  Du kan for eksempel have et fødselsaspekt mel-
lem Venus og Saturn og opdage, at din Prognosehoroskop viser et aspekt fra transit-
Saturn til fødsels-Venus.  De rene fødselshoroskopaspekter virker gennem hele dit liv;
transitaspekterne dukker op på forskellige tidspunkter i løbet af dit liv og forbliver kun
virkningsfulde i en nærmere bestemt periode.  Men hvis du har et fødselsaspekt mellem
to planeter, og den ene af disse planeter bliver aspekteret af en ydre planets transit, så
vil fødselsaspektet ofte blive "udløst" således, at selvom den anden planet i fødselskom-
binationen ikke er direkte aspekteret af transitplaneten, så kan den alligevel blive bragt i
spil via fødselsaspektet. Hvis mange fødselsaspekter bliver udløst samtidigt af en ydre
planets transit, så vil du formentlig gennemleve mange, sommetider modsatrettede følel-
ser og oplevelser i forbindelse med de implicerede planeter.

De ydre planeter bevæger sig meget langsomt gennem zodiaken, og de aspekter, som
dannes ved transitterne fra dem og til dine fødselsplaneter, kan vare i måneder, ja
endda år (transitter fra de personlige planeter - fra Solen til Mars - har relativt kort
varighed).  Af den grund opleves de ydre planeters transitter ofte ret intense.  Nogle
gange er det muligt at have flere ydre transitplaneter i aspekt til en enkelt fødselsplanet,
og sådanne tidspunkter er sædvanligvis meget betydningsfulde.  Hvis en bestemt planet
er fremherskende i dit fødselshoroskop - hvis du for eksempel har flere fødselsplaneter i
Saturns tegn Stenbukken eller mange fødselsaspekter til Saturn - så kan transitter fra den
pågældende planet (i dette tilfælde Saturn) virke særligt intense på dig.  Selvom hver
eneste ydre planettransit inspirerer til forandring, bevidstgørelse, følelser og/eller op-
levelser, så ændrer den ikke fundamentalt ved fødselshoroskopet eller den grundlæg-
gende natur hos de implicerede planeter eller akser - den fremhæver blot en side af fød-
selshoroskopet, så du gennem en periode bliver mere opmærksom på denne side.  De
ydre planeters transitter giver nogle vigtige muligheder for vækst, refleksion, justering og
indsigt.

Transitter kan påvirker dig i perioder, der strækker længere end en kalendermåned.
Mange af de store transitter opstår ikke mere end én gang i livet, og den samme kom-
bination af ydre planettransitter kan aldrig optræde to gange i dit liv.  Dette er dit horo-
skop, og hvert eneste øjeblik i dit liv er unikt. Din Prognosehoroskop hjælper dig med
at forstå dette individuelle særpræg.  Brug det positivt og kreativt i dit liv.

Din Prognosehoroskop er et personligt kig på begivenheder, følelser og oplevelser,
som du sandsynligvis vil komme ud for i den nærmere angivne periode.  Men husk at det
ikke er skæbnebestemt, at det vil ske, og at din egen frie vilje, dit udviklingsniveau, din
social-økonomiske situation, din alder, dine evner og flere andre faktorer også vil spille
en rolle for, hvordan transitterne kommer til at påvirke dit liv.
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I nogle måneder er der måske ikke opført nogen transitter.  I andre måneder kan der
være adskillige.  Som oftest vil en transit blive gentaget to, tre eller flere gange og for-
blive aktiv gennem et helt år eller mere. Dette skyldes, at de ydre planeter bevæger sig
meget langsomt, og deres transitter bliver ved med at påvirke dit fødselshoroskop gen-
nem længere tid.  Når dette sker, betegner det en vigtig periode, hvor du med stor sand-
synlighed vil gennemleve meningsfulde forandringer, indsigter og/eller oplevelser i dit
liv.

Ikke alle de oplevelser, som teoretisk kunne finde sted, vil finde sted for alle.  Hver eneste
planet og hvert eneste hus i horoskopet er forbundet med bestemte livsområder.  Venus
er for eksempel forbundet med kunst, skønhed, kvinder, kærlighed, alle typer af relati-
oner og penge; det femte hus er forbundet med kærlighedsaffærer, kreativitet og under-
holdning. Derfor kan en Venus-transit gennem det femte hus antyde en lykkelig kærlig-
hedsaffære for ét menneske og en kunstnerisk kreativ periode for et andet.  Nogle men-
nesker oplever begge dele.  Andre, som hverken er kunstnerisk interesserede eller åbne
for en kærlighedsaffære, oplever måske ingen af delene - selvom energien er til det, hvis
man vælger at tappe af den. Din Prognosehoroskop nævner nogle af de mest almin-
delige virkninger af planettransitterne.

Dette horoskop, som bærer titlen 'Prognosehoroskop', fås også med titlen 'Astrotext Pro-
gnose'. Bortset fra titlen er de to horoskoper identiske.

Rapporten er beregnet for 12 måneder, begyndende med Januar 2023 og ud fra føl-
gende fødselsdata: kvinde, født 5 Maj 1988 kl. 8:19 i Tottenham, England.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din
Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Skytte.

Uranus konjunktion Sol: En ny kurs

Begyndelsen af juli 2021 indtil midten af marts 2023: Dette er på mange måder en
uhyre vigtig påvirkning. Den repræsenterer en periode, hvor du vil forsøge at finde frem
til nye selvudtryk og blive mere fri, end du nogensinde før har været.

Her er tale om en af de mest omvæltende perioder i din tilværelse. I sit mest produktive
hjørne kan denne energi fjerne de begrænsninger, som har gjort tilværelsen mindre me-
ningsfuld og mindre frugtbar for dig, hvad enten disse begrænsninger er blevet påført
dig af dig selv eller af andre. Din tilværelsen bliver på en måde mere sandfærdig. Men i
værste fald kan energien antyde en tid præget af vildt kaos og ustabilitet, hvor begiven-
hederne synes at indfinde sig uforudsigeligt og foruroligende.
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Uanset hvordan du har det med forandringer i din tilværelse, så vil du nu blive tvunget til
at bryde med gamle adfærdsmønstre og vælge en ny kurs. Hvorvidt du gennemfører
denne proces, afhænger stort set af, om din tilværelse er degenereret til en kedsommelig
og fastlåst rutine. Det afhænger også af, hvor meget energi du bruger på at modsætte
dig forandringerne.

Du vil blive tiltrukket til alt nyt og spændende, samt til nye teknikker i forbindelse med dit
arbejde og din personlige udvikling. Du bliver måske mere interesseret i videnskab og
teknologi. Yngre mennesker vil opleve det som en oprørsperiode, især over for autorite-
ter som forældre, embedsmænd og arbejdsgivere. Du vil ikke være særlig tolerant over
for restriktioner i øjeblikket.

Men denne energi behøver ikke at være destruktiv. Den er en opfordring til dig om at
undersøge din tilværelse og finde ud af, hvilke forandringer der skal indføres for at for-
hindre dig i at gro for fast. Det er muligt, at du simpelthen vil indføre forskellige om-
fattende forandringer på flere områder af din tilværelse, så du kommer til at føle dig
mere fri og mere fuldt og helt dig selv.

Neptun kvadrat Venus: En urealistisk indstilling

Slutningen af april 2022 indtil midten af februar 2024: En urealistisk indstilling i dine
personlige relationer kan skabe problemer i denne tid, og du kan opleve skuffelser, som
vil have en alvorlig indvirkning på dit privatliv. Du kan være tilbøjelig til at ville undgå
sandheden om dig selv og dit parforhold i øjeblikket, og din vægring ved at omgås
virkeligheden kan afstedkomme et ganske alvorligt fald. Det vil undergrave din selvtillid
såvel som tilliden imellem jer. Din realitetssans i forbindelse med dit parforhold og din
evne til at acceptere andre, som de er, bliver testet i denne periode.

Hvis der dukker en ny kæreste op, kan du blive revet fuldkommen med. Du begejstres
ikke af den virkelige person, men af noget inden i dig selv, som du projicerer ud på den
anden. Når du til sidst lærer sandheden at kende om den pågældende, kan du have
svært ved at acceptere den, også selvom sandheden i sig selv er fuldstændig i orden.

En bestemt fare, som du bør være særlig på vagt overfor under denne påvirkning, er
risikoen for at blive tiltrukket af en uopnåelig person. Måske skaber du en situation for
dig selv, hvor du umuligt kan vinde. Den anden virker som et drømmebillede, der ikke
kan realiseres, en person så højt hævet over dig selv, at du umuligt kan nå vedkom-
mende. Du bliver nødt til at indse, at dit egentlige motiv i dette tilfælde er at undgå et
egentligt møde. Hvis du blot leger disse ting som i en art drømmespil, vil du formentlig
ikke kunne skade nogen, heller ikke dig selv. Men tager du din "smerte" alvorligt, kan
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den resulterende følelse af nederlag have en meget skadelig virkning på dig. Og andre
kan finde din kærlighedsmæssige martyrrolle temmelig vanskelig at omgås.

Forhold som de ovenfor nævnte affødes ofte af éns følelse af utilstrækkelighed. Ved at
undgå konfrontationen med jævnbyrdige personer, undgår man også konfrontationen
med sig selv, fordi man frygter at blive den tabende part. Men en ægte konfrontation er
netop, hvad du har brug for. Hvis du fortsætter i et af de ovennævnte forhold også efter
denne periodes ophør, så vil du blive tvunget til at konfrontere både dig selv og din
partner som virkelige personer. Og uanset udfaldet kan dette i virkeligheden udgøre den
mest værdifulde side af forholdet overhovedet.

Saturn trigon Venus: Det kan ske lige nu

Begyndelsen  af  maj  2022  indtil  begyndelsen  af  februar  2023:  Dette  tidspunkt  er
glimrende til at opnå ægte stabilitet i dine relationer til andre. Dine individuelle og per-
sonlige behov vil ikke være i konflikt med forholdets krav, og du vil kunne basere disse
på en realistisk indsigt i, hvem du selv er, og hvad andre har brug for fra dig. Dit udsyn
er klart, og du er ikke tilbøjelig til at indgå et forhold, blændet af romantiske illusioner.
Har du tilbøjelighed for det romantiske, kan dine forhold i øjeblikket faktisk forekomme
temmelig praktiske og kedsommelige. Men du kan bruge denne type oplevelser til noget.
Et forhold bør bestå i et møde mellem dig selv og en anden person, som hjælper dig
med at definere og forstå dig selv mere klart. Det vil kunne forekomme nu.

I de senere år er mange af de forhold, som har vist sig uhensigtsmæssige for din tilvæ-
relse, blevet ryddet af vejen. Denne proces kan have været ganske smertefuld, men det
var nødvendigt på det pågældende tidspunkt. Nu er de eneste tilbageværende forhold
imidlertid dem, som er af virkelig værdi for dit liv. Du bør arbejde med dem for at øge din
forståelse af dig selv og din måde at forholde dig til andre mennesker på. Tiden er vel-
egnet til et udviklende forhold, som udvider din bevidsthed. Derfor vil du måske indlede
et forhold med en betydelig aldersforskel mellem dig og din partner. Den "ældste og
klogeste" af jer kan fungere som vejleder og i kraft af forholdets indre dynamik vise den
anden vej til et større og mere realistisk syn på tilværelsen.

Energien begunstiger tillige de fleste forretningsmæssige og erhvervsprægede relationer,
for du er i øjeblikket i stand til at forhandle ud fra dine ægte behov og en egentlig selv-
indsigt og samtidig påskønne den andens relle behov. Og da du har forståelse for
behovet for realisme i sociale relationer, vil alt, hvad du beslutter i øjeblikket, fungere til
fælles bedste.

I denne periode bliver kreativiteten hverken stimuleret eller afprøvet, men den indeholder
en større grad af disciplin og strenghed. Du kan føle dig tiltrukket af vanskelige og præ-
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cise teknikker eller blive involveret i særlig flid-betonede typer af håndværk. Alt, hvad du
frembringer i øjeblikket, vil sandsynligvis være uhyre praktisk og nyttigt.

Jupiter kvadrat Uranus: Negativt påvirkelig

En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af maj 2022, varer indtil begyn-
delsen af januar 2023: Effekten af denne påvirkning kan variere meget. På den ene side
kan den indikere et pludseligt held, der kommer som et lyn fra en klar himmel, eller en
skæbnebetonet forandring, en uventet mulighed, som helt kan forandre din tilværelse. På
den anden side kan den også indikere en så omfattende rastløshed og utålmodighed
over for alle restriktioner, at du afstedkommer store forstyrrelser i din tilværelse i forsøget
på at gøre dig fri.

Under alle omstændigheder vil du sandsynligvis føle, med rette eller urette, at forandring
er den eneste vej frem, og der vil altid være en kerne af sandhed heri. Faren ligger imid-
lertid i, at du måske vil opsøge forandringen for dens egen skyld og ikke tage dig den
fornødne tid til at undersøge, hvilke forandringer der vil have den største effekt. Du kan
udvise en stærk tilbøjelighed til at være negativt påvirkelig, dvs. altid gå i den modsatte
retning af, hvad du føler dig presset til.

Frihed i al almindelighed er meget vigtig for dig i øjeblikket, og du vil arbejde hårdt på
at opnå den på ét eller flere områder. I forholdet til andre kan dette virke ødelæggende,
for du er tilbøjelig til at udvise fjendtlighed over for alt det, der forsøger at holde dig fast.
Den aktuelle påvirkning kan også antyde en tid med konstante forandringer, hvor du
ikke kan forudsige fra den ene dag til den anden, hvad du vil kaste dig over.

Men mulighederne vil sandsynligvis melde sig, såfremt du udviser en passende selv-
beherskelse uden at anbringe dig selv i en sådan spændetrøje, at du er ude af stand til
at gøre noget, når chancen endelig viser sig. Du har faktisk brug for at frigøre dig fra
nogle ting i øjeblikket, og du vil antagelig få tilbudt præcis de nødvendige muligheder
og i det fornødne omfang, blot du undgår at køre for hårdt på og handler så impulsivt,
at du ødelægger dine muligheder for at indføre kreative forandringer. Hvis du forholder
dig roligt, så vil du pludselig få øje på en mulighed for at gå fremad og frigøre dig fra
restriktionerne, og så vil du også være i stand til at udnytte den. Vær tålmodig, og du vil
opdage, at snart er tålmodighed overflødig.

Jupiter sekstil Merkur: Et godt øjemål

En transit der nærmer sig sin afslutning, fra begyndelsen af maj 2022, varer indtil begyn-
delsen af januar 2023: Dette er et velegnet tidspunkt at lægge planer og træffe beslut-
ninger på. Din opfattelsesevne er skarp, og du er i stand til at danne dig et godt overblik
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over et givet område, som du skal foretage en vurdering af. Det er også et godt tidspunkt
til at tale med andre om væsentlige ting. Du er i højere grad end vanligt i stand til effektivt
at komme i kontakt med gruppeanskuelser og -meninger og at nå frem til konklusioner,
som er acceptable for alle i gruppen.

Det er også et glimrende tidspunkt for forhandlinger, forretningsmæssige transaktioner
og diskussion af kontraktaftaler, samt alle former for køb og salg. Alle disse aktiviteter vil
kunne fungere til din fordel rent økonomisk. Hvis du intet foretager dig, kan du simpel-
then opleve denne påvirkning som en periode fuld af optimisme og positive tanker, men
uden at få ret meget ud af den.

Det er også et godt tidspunkt til at løse eventuelle vanskeligheder, som måtte være op-
stået imellem dig selv og andre. Du ejer den fornødne diplomatiske sans og overtalelses-
evne til at udglatte sårede følelser, og alle, du behandler på denne måde, vil føle, at I
indgår et retfærdigt og rimeligt kompromis.

Dine venner kan meget vel bringe dig gode nyheder i øjeblikket. De kan være i stand til
at pege på muligheder, som du måske selv ellers ville overse. Og du kan også blive kon-
taktet af et menneske, som du ikke har hørt fra meget længe. Det er et godt tidspunkt til at
skrive breve eller på anden måde kommunikere med andre. Og din interesse for ideer
og litteratur vil være stor i øjeblikket.

Jupiter kvadrat Saturn: Der er noget galt

Midten af maj 2022 indtil midten af januar 2023: I denne periode vil du foretage
mange justeringer af din tilværelse og fjerne dig fra mennesker og omstændigheder, som
ikke gavner dig. Du vil ændre mange af dine adfærds- og moralnormer, som du vil indse
er utidssvarende, og generelt vil du ændre din opfattelse af pligt og ansvar, så den kom-
mer til at stemme bedre med virkeligheden. Under denne proces kan du komme til at op-
leve mange spændinger, og for en stund vil du måske være forvirret og ikke helt vide,
om du skal gå frem eller tilbage, ekspandere eller nedtone tingene.

Formentlig gør du vel i at isolere dig lidt for en stund, for andre menneskers råd kan være
af ringe værdi for dig, medmindre du udvælger dine rådgivere med meget stor omhu.
Udfordringen her består i at udvide og gå fremad på nogle områder, og at skære ned
på andre. Du vil ikke være i stand til at holde det hele igang, uanset hvor meget du øn-
sker det. Desværre er det ikke muligt på forhånd at pege på, hvilke områder af din tilvæ-
relse der vil blive påvirket.

Under denne påvirkning optræder der ofte en stærk følelse af rastløshed og usikkerhed.
Du erkender klart, at noget er galt, men du er ikke sikker på hvad. Den bedste måde at
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takle det på er ved at undgå at forivre sig. Normalt vil du have al den tid, du behøver,
for at træffe en afgørelse på baggrund af en omhyggelig iagttagelse af kendsgernin-
gerne, så der er ingen grund til at forhaste sig.

I forretnings- og erhvervsmæssigt øjemed er der tale om en kritisk periode, men ikke
nødvendigvis nogen dårlig periode. Det betyder simpelthen, at alt, hvad du foretager
dig i øjeblikket, vil have en større effekt på fremtiden end ellers.

Det er muligt, at du vil skifte job under denne påvirkning, for et nyt tilbud kan give dig
større muligheder for at gøre fremskridt, end dit gamle job gjorde. I så fald bør du tage
imod det, for den slags forandringer er ofte gunstige under denne påvirkning. Generelt
bør du tage imod enhver ny mulighed for at udvide dit synsfelt og frigøre dig fra de be-
grænsninger, som hidtil har holdt dig tilbage. Fidusen er at gøre det på en måde, som
ikke virker så forstyrrende, at den ødelægger tingene.

Saturn sekstil Måne: Familiespørgsmål

Slutningen af maj 2022 indtil midten af februar 2023: Denne energi indgyder dig en
fornemmelse af disciplin og selvkontrol, som gør det nemmere for dig at klare de følel-
sesmæssigt vanskelige spørgsmål i livet, som du normalt forsøger at undgå. I øjeblikket
er du i stand til at klare de vanskelige relationer, som du tidligere ikke har kunnet for-
holde dig til med en passende grad af afstand og objektivitet. Du er i stand til at reflekte-
re over dine egne følelser og undersøge dem uden at lade dig styre af dem. Indfør blot
de nødvendige forandringer i dit privatliv ud fra en sikker forvisning om, at du ser sand-
heden klart.

Denne energi sætter dig i stand til at bygge konstruktivt på fortiden og lade dine bedste
erfaringer fra dengang præge din aktuelle tilværelse. Alt, hvad du foretager dig i øje-
blikket, bør have en tæt forbindelse med din fortid. Tiden er ikke inde til at foretage et
radikalt brud med traditionerne.

En virkning, der hænger sammen med ovennævnte, vil være, at familieanliggender kan
blive uhyre vigtige for dig i øjeblikket, især forhold vedrørende dine forældre. Også her
vil den selvkontrol, som denne energi bibringer dig, sikre, at din omgang med familien
bliver konstruktiv. Du har større kontrol over dine ubevidste attituder og reaktioner på
andre, end du plejer at have, og det gælder især familiemedlemmer og mennesker, du
holder af.

Oven i alt dette kommer et ønske om at være klar over, hvad du foretager dig, hvilket
skulle være relativt nemt at opnå under denne indflydelse. Men hvis du forholder dig
passivt og simpelthen lader tingene glide forbi dig uden indgriben fra din side, så vil de
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gamle adfærdsmønstre fra din fortid tage styringen, og du vil ikke gøre synderlige frem-
skridt. Denne energi giver dig en mulighed for at opnå bevidst kontrol med din tilværelse.
Intet vil tvinge dig til det, såfremt du ikke ønsker det, men du vil i så fald gå glip af en
enestående chance.

Neptun kvadrat Måne: Blændværk

Slutningen af maj 2022 indtil slutningen af december 2024: Under denne påvirkning
kan du blive udsat for nogle temmelig ejendommelige stemninger og følelser. Du vil
måske føle, at dine fornemmelser er enormt præcise, men pas på - det ubevidstes sprog,
som taler stærkt til dig i øjeblikket, er meget forskelligt fra bevidsthedens sprog. Dine for-
nemmelser kan i høj grad vildlede dig.

Samtidig er du også mere følsom over for ydre påvirkninger i denne tid. Omgås du
vrede personer eller mennesker præget af andre intense følelser, vil du føle deres energi
meget kraftigt. Derfor bør du undgå mennesker, som er under indflydelse af stærke
negative emotioner. Din indføling er så stor, at du nemt kan blive offer for deres følelser.
Og undgå også alle, som forsøger at kontrollere din tænkning ved hjælp af skjulte hen-
tydninger og forslag, for det vil meget vel kunne ske, eftersom de tanker, de indgyder
dig, vil synes at komme fra dit eget indre - hvilket giver endnu en god grund til at undgå
negative personer.

Der kan også optræde andre problemer i dit hjem eller privatliv eller i dine følelsesmæs-
sige relationer. Det er uhyre vigtigt, at du forsøger at kommunikere med omgivelserne så
tydeligt som muligt. Misforståelser er typiske og skæbnesvangre under denne påvirkning.
Du kan starte et kærlighedsforhold, som er håbløst urealistisk og dog uhyre fascinerende.

Stemninger og følelser kan komme og gå med stor hast. Tag dem ikke alt for højtideligt,
og bliv ikke alt for opslugt af dine grublerier over dem, for du vil blot ende med at gøre
en myg til en elefant. Selv hvis du bliver meget skuffet over et eller andet, bør du ikke
dvæle ved det. Dine egne negative emotioner kan vise sig meget destruktive.

Undgå enhver form for narkotiske medikamenter, medmindre de er absolut nødvendige,
og du bliver vejledt af din læge. Din krop er langt mere sensitiv, end den plejer at være,
og kan hurtigt opbygge et afhængighedsmønster, selv på medikamenter, som normalt
ikke medfører nogen risiko. Der kan også opstå fordøjelsesproblemer i denne periode,
hvilket er en anden grund til, at du ikke bør forvirre din organisme med ualmindelige
medikamenter som f.eks. narkotika.
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Jupiter kvadrat Ascendant: På udkig

Begyndelsen af juni 2022 indtil begyndelsen af februar 2023: Denne periode er sæd-
vanligvis udmærket for de fleste typer af kontakter med andre, men der er dog visse fald-
gruber. Helt fundamentalt antyder denne energi et ønske om at gro og opnå fremgang
ved hjælp af kontakter til andre. Du er formentlig villig til at give lige så meget, som du
modtager, selvom denne energi hos nogle mennesker udløser et begær efter at opnå
fordele gennem andre uden at give noget til gengæld. Disse mennesker vil faktisk opføre
sig arrogant over for andre på deres vej frem, endda også over for dem, der har hjulpet
dem. Dette får andre til at afvise dem, og når tiderne bliver vanskelige, har de ingen til at
hjælpe sig.

Men dette er fuldkommen unødvendigt, og alt, hvad du behøver at gøre for at undgå
det, er at bevare en vis ydmyghed og anerkende det, andre mennesker gør for dig. Un-
der denne påvirkning har du i virkeligheden mulighed for at blive langt mere udviklet
som menneske, men kun hvis du holder dig denne advarsel for øje.

Det forekommer ret hyppigt under denne påvirkning, at den hidfører en tilsyneladende
"heldig" chance via en ven eller en bekendt. Men det handler imidlertid ikke nær så
meget om held som om den kendsgerning, at du holder skarpt udkig efter de mulighe-
der, der vil kunne gavne dig. Din timing er yderst præcis, og din følsomhed over for an-
dre og deres behov er større end normalt. Det er en af grundene til, at det er en dårlig
idé at negligere andres behov, for du vil ikke engang kunne undskylde dig med et
manglende kendskab hertil.

Du kan opnå vinding både i din privatsfære og på dit arbejde. Der kan vise sig mulighe-
der for at tjene penge og foretage forbedringer i dit hjem, som vil gøre dette mere beha-
geligt. Eller du vil måske møde nogen, som vil hjælpe dig med at få større viden om ver-
den og udvide dit syn på den i en eller anden forstand. Du må imidlertid være indstillet
på at lade dette ske, eller med andre ord, du må forholde dig modtageligt. Her er nem-
lig endnu et område, hvor en eventuel arrogance kan medføre fare for, at du ikke får
noget som helst af varig betydning ud af denne periode.

Uranus kvadrat Mars: Med en smule diskretion

Begyndelsen af juli 2022 indtil midten af marts 2024: Tag dig i agt for impulsive hand-
linger, forhastede beslutninger og tilsvarende handlinger, som kan få pludselige og
uventede følger og føre til uønskede resultater fremover. Måske føler du, at det er dit jeg,
der står på spil på en eller anden måde, og at du er nødt til at hævde dig lige nu, uanset
risikoen for at blive involveret i en ulykke.
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Der kan opstå store spændinger i dit forhold til andre, som hele tiden synes at stille sig i
vejen for dig. Det kan være svært at undgå skænderier og opfarenhed over for andre.
Denne energi afprøver din selvsikkerhed og tester, i hvor høj grad du mener dig i stand
til at hævde dig. Jo mere usikker du er, desto større sandsynlighed vil der være for, at du
kommer til at foretage dig noget overilet i et forsøg på at fortælle omverdenen, at du er
et menneske, man bør regne med. Autoritetspersoner, som begrænser din bevægelsesfri-
hed og dit selvudtryk, vil sandsynligvis blive skydeskive for dit oprør, som kan udfolde sig
via nogle ganske ubetydelige handlinger eller måske via nogle mere omfattende hand-
linger, som kan bringe dig i vanskeligheder. Det er ikke sådan, at det er forkert af dig, at
du ønsker at hævde dig, men måden, du gør det på, er ikke særlig velovervejet eller
effektfuld. Gør de ting, du er nødt til at gøre, men prøv at udvise en smule omtanke.

Ofte er virkningerne af denne energi mere ubevidste; dvs. du vil ikke være bevidst om
ovennævnte følelse. Dette kan afstedkomme nogle ubevidste temperamentsudbrud, som
kan  være  ganske  ødelæggende.  Ulykker,  som  du  tilsyneladende  ikke  selv  har  for-
årsaget, men som du på en eller anden måde har gjort mere sandsynlige, kan være én
af disse virkninger. En sygdom, der kræver operation, kan være en anden, især hvis du
reelt har forsøgt at undertrykke den energi, som er fremkaldt af denne situation.

Den eneste rigtige måde at reagere på energien på er ved at prøve at opnå en vis
sikkerhed med hensyn til, hvem du er, og hvad du foretager dig. Så vil du ikke have så
stort et behov for at bryde fri og handle overilet og uovervejet. Du kan stadig føle dig
foranlediget til at foretage dig noget, der betyder et væsentligt afbræk fra dine normale
gøremål, men det vil ikke fungere nær så destruktivt.

Jupiter kvadrat Neptun: Falsk optimisme

Fra 16. februar 2023 til 25. februar 2023: I øjeblikket arbejder du meget hårdt for at
realisere dine idealer og finde en konkret måde at omsætte dine åndelige synspunkter til
praktisk virkelighed på. Men du må nok forvente, at virkelighedens verden udviser en vis
modstand imod dine ideer. Du vil bl.a. blive opfordret til at demonstrere, at dine idealer
ikke bare er en samling irrelevante, upraktiske abstraktioner. Du vil også skulle vise, at
dine synspunkter er baserede på realisme og ikke på den drømmeverden, som du meget
vel kan befinde dig i lige i øjeblikket. Og under alle omstændigheder giver denne
periode dig mulighed for at finde ud af, om det forholder sig sådan.

Du giver beredvilligt i øjeblikket, hvis der bliver kaldt på dig, for energien antyder en stor
gavmildhed over for mennesker, som er mindre heldigt stillede end du selv. Men du er
muligvis ikke særlig kritisk med hensyn til, hvem du vælger som modtagere af din rund-
håndede velgørenhed. Nogle mennesker er mulige at hjælpe, så det vil være værdifuldt
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at bruge tid på dem. Men andre er ikke værd at spille tid på, selvom du under denne
påvirkning kan have svært ved at se forskel.

Betragtet på et andet plan kan den aktuelle påvirkning indgyde dig en form for falsk op-
timisme, som får dig til at tage nogle tåbelige chancer, især i forbindelse med be-
grænsede resurser. I alle økonomiske forehavender bør du sikre dig, at tingene virkelig
forholder sig sådan, som de bliver fremstillet for dig. Hvis du ikke gør det, kan du blive
taget godt og grundigt ved næsen.

Denne periode tester dit greb om virkeligheden og din evne til at omsætte dine ideer i
praksis. Der er ingen grund til at tro, at du ikke skulle kunne bestå prøven, men du bør
udvise stor forsigtighed.

Religiøst eller åndeligt bedrag udgør en anden risiko under denne påvirkning. Du kan
være fristet til at løbe efter falske frelserprofeter eller vejledere, hvis evne til at fortrylle
dig med åndelige fraser overgår deres evne til at lære dig, hvordan du skal håndtere din
egen tilværelse.

Saturn sekstil Uranus: Udfordring af status quo

Begyndelsen af marts 2023 indtil midten af december 2023: I øjeblikket er der balance
imellem det gamle og det nye i din tilværelse, mellem ønsket om at bevare og ønsket om
at eksperimentere. Du er i stand til at tage nye oplevelser i øjesyn, vurdere deres mulig-
heder og derpå give dem et konkret udtryk i dit liv. Du forholder dig tålmodigt til tilværel-
sen og er villig til at give alt en chance for at vise, hvad det er værd. Derfor er det også
et glimrende tidspunkt at studere alle former for nye, krævende materialer på. Og du vil
kunne undervise andre i de teknikker, du har lært.

Måske har du mest lyst til at arbejde sammen med andre i de projekter, du har kørende i
øjeblikket. Deres indsigt vil hjælpe dig med at overskride dine egne grænser.

De ændringer, du foretog i din tilværelse for flere år siden, har antaget konkret form nu.
Måske flyttede du, ændrede strukturen i dine sociale relationer eller skiftede job på det
pågældende tidspunkt. I øjeblikket vil disse områder være stabile, for du vil indse, at dit
liv er forandret og måske passer bedre til den person, du inderst inde er.

Du kan have følelsen af at være i stand til at rumme alt det nye, der måtte vise sig lige nu,
og det er også meget sandsynligt, at du vil kunne rumme langt mere, end du plejer. Og
det vil være godt for dig at prøve noget nyt - lad være med at afvise eventuelle udfor-
dringer til fordel for status quo. Indarbejd dem i din tilværelse, såfremt de afslører vigtige
mangler i din nuværende livsførelse. Om få år vil det være meget sværere at gøre disse
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udfordringer til en del af dit liv, og du kan blive tvunget til at indføre forandringer under
langt mindre gunstige forhold. Din fornemmelse af indre pres vil da være langt større, og
der vil være større risiko for, at du kommer til at handle ukontrolleret eller destruktivt.

Saturn kvadrat Merkur: Kan ikke se skoven for bar' træer

Begyndelsen  af  marts  2023  indtil  midten  af  december  2023:  Dette  kan  være  en
periode, hvor du kan have svært ved at kommunikere med andre, og hvor der kan opstå
problemer mellem indbyrdes stærkt modstridende synspunkter. Under denne påvirkning
bliver dine ideer og synspunkter, samt din måde at kommunikere med omverdenen på,
sat på en alvorlig prøve af andre mennesker. Uoverensstemmelser kan få dig til at af-
bryde forhold eller i det mindste overveje at gøre det. Du kan føle dig nedtrykt, deprime-
ret og bekymret, fordi andre mennesker ikke synes at dele dine synspunkter. Det betyder,
at du kommer til at føle dig alene, og samtidig kan du selv trække dig tilbage fra sam-
været med andre. Derfor er det sædvanligvis et dårligt tidspunkt at træffe nogen form for
beslutninger på, hvis du ikke ligefrem er tvunget til det. Med den indstilling du udviser i
øjeblikket, er du ude af stand til at danne dig det overblik, som en beslutning bør baseres
på. Og din tendens til pessimisme får dig til at undervurdere dine faktiske muligheder.

I stedet for at trække dig tilbage fra intellektuelle sammenstød med andre, bør du for-
søge at afsløre kilden til konflikterne og hjælpe alle med at klare problemerne. For-
skellene mellem dig selv og andre mennesker er ægte nok. De forestillinger, du gør dig,
er så fastlåste og éntydige, at andre kan føle sig provokeret til at udfordre dem. Du be-
finder dig i en position, hvor du over for andre må forsvare og retfærdiggøre alt, hvad
du mener og tror på.

Måske er din tankegang blevet lidt for snæver i de senere år. Andre menneskers udfor-
dringer kan tvinge dig til at undersøge dine egne ideer og meninger og se, om de er
rummelige nok til at dække dine egne erfaringer. Skulle du opdage, at de ikke er det, så
bør du vie denne periode til en radikal mental omstrukturering. Hvis det ikke lykkes for
dig at integrere andre menneskers udfordringer i din egen tankegang, men du blot
ignorerer dem, så vil du gennemgå en langt alvorligere udvikling præget af mental for-
virring og justering om godt syv år.

Saturn konjunktion MC: Afgørende muligheder

Begyndelsen af marts 2023 indtil midten af december 2023: På dette tidspunkt vil alle
dine tidligere forberedelser for fremtiden få deres vigtigste følgevirkninger. Den aktuelle
påvirkning repræsenterer et vigtigt højdepunkt i livet for dig, men den omfatter tillige
væsentlige forpligtelser og ansvar.
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For godt og vel 14 år siden påbegyndte du en ny cyklus i din personlige udvikling. I hele
denne periode har du lagt rammerne for det, der nu skal ske.

Mens du nærmer dig dette højdepunkt på flere års anstrengelser og ambitioner, er det
meget vigtigt at overveje, hvad det egentlig er, du har forsøgt at realisere, og hvordan
du har båret dig ad. Jo solidere det fundament er, som du har lagt under din succes,
desto større vil dine præstationer blive nu. Men er du hist og her sprunget over, hvor
gærdet var lavest, eller har du brudt reglerne for det spil, du deltog i, så vil du få pro-
blemer på disse områder af tilværelsen.

De områder af livet, hvor du har forberedt dig grundigt, vil blive umådelig produktive i
øjeblikket. Lige nu har du absolut de største muligheder for at udrette noget og for at på-
tage dig øgede ansvar og magtbeføjelser, såvel arbejdsmæssigt som privat. Andre vil
appellere til dit lederskab, hvad enten du ønsker det eller ej.

Hvis dine forberedelser til denne periode har været sløsede og fulde af smutveje, eller
hvis du har forsøgt at undgå energiens stigende krav om ansvarlighed, så risikerer du at
miste det hele, selv også på de felter, hvor du har forberedt dig godt og faktisk har på-
taget dig et ansvar.

Saturn sekstil Saturn: Begrænset hjemmel

Midten af marts 2023 indtil slutningen af december 2023: Denne periode i dit liv vil
være præget af ligevægt, for i øjeblikket har du en helt god forestilling om, hvordan du
skal håndtere din egen tilværelse. Begivenhederne vil forløbe mere eller mindre ubesvæ-
rede i dennetid. Men det er vigtigt at bemærke, at der ikke nødvendigvis vil være tale om
nogen specielt lykkelig eller fredelig tid. Vores liv tager i langt højere grad, end vi er klar
over, retning efter de krav, vi selv stiller, men meget ofte er disse krav helt ubevidste. Vi
prøver at beskytte os selv og det, vi føler tilhører os, mod nogle "truende farer", som ofte
slet ikke er særlig truende set med voksne øjne. Alligevel indretter vi vores tilværelse efter
dem. Denne indflydelse garanterer blot, at du vil have held til at organisere din tilvæ-
relse. Er du meget ulykkelig i øjeblikket, burde du nok forsøge at komme i kontakt med,
hvad det egentlig er, du foretager dig.

Dette kan blive en periode, hvor du har held til at nærme dig dine største og mest be-
vidste mål i tilværelsen. Eller den kan betyde en periode, hvor du stort set kører efter en
ubevidst "programmering", som om du var en computer. Almindeligvis vil du opleve lidt
af begge dele. Men i det lange løb er det de positive muligheder, du vil have størst gavn
af at vide noget om. Angående de negative aspekter af denne påvirkning må det være
tilstrækkeligt at nævne, at de vanskelige og utilfredsstillende aspekter af din tilværelse,
som du oplever i øjeblikket, kræver, at du gransker dit eget indre noget bedre.
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I øjeblikket vil du være særlig god til at arbejde sammen med andre. Du er i stand til at
anskue din egen individualitet og forskellighed på en sådan måde, at du er i stand til at
indgå i et supplerende samarbejde, hvor ingen af parterne føler trang til at konkurrere
indbyrdes.

Du forholder dig metodisk og praktisk til din egen målsætning, for du er ikke specielt ide-
alistisk lige i øjeblikket. Du er langt mere optaget af, hvordan du skal bære dig ad med
at opnå det, du ønsker, på en konkret og praktisk måde. Brug tiden godt, for som alle
andre sekstiler giver denne her dig mulighed for at skabe et grundlag, som vil kunne be-
skytte dig i fremtiden.

Pluto trigon Merkur: Dyb tankegang

Midten af marts 2023 indtil begyndelsen af december 2025: Denne påvirkning vil
hjælpe dig med at opnå større intellektuel indsigt og sætte dig i stand til at lære en hel
del om de ting, du ønsker at studere. Samtidig vil dine synspunkter blive uddybede og
mere forfinede, så du virkelig vil forstå de tankegange, du tidligere kun har begrebet
overfladisk. Det er et godt tidspunkt at kaste sig over et nyt studieobjekt, gå tilbage til
skolebænken eller tage et kurses inden for et eller andet fag. Men du vil føle den største
tiltrækning over for emner, som forklarer tingene dybtgående, især de skjulte sider af
dem. Under denne påvirkning kan du også møde en eller anden, som vil efterlade et
stærkt indtryk på din bevidsthed, måske en ven, som vil påvirke din tankegang stærkt,
eller en guru-figur, som åbner universet for dig.

Du er lærevillig under denne påvirkning og vil også selv kunne undervise. Dine ord har
større vægt i øjeblikket, fordi dybden af din indsigt er åbenbar for andre. Og du bør ikke
begrænse din kommunikation til den direkte samtale, men også benytte andre midler i
din undervisning. Hvis du har talent for at skrive, er det et godt tidspunkt at gøre det på,
især vedrørende emner som psykoterapi eller den okkulte verden.

Et andet aspekt af denne påvirkning kan være, at den vil gøre dig mere interesseret i
studier af skjulte og hemmelige ting, såsom psykologi, magi eller andre okkulte traditi-
oner, eller studier af, hvad der gemmer sig i jorden, såsom minedrift, mineralogi og geo-
logi. Du ønsker at forstå de kræfter, der befinder sig under overfladen, og som får
tingene til at ske. Du vil studere ethvert emne, du vælger, meget dybtgående og helt mål-
bevidst, så du vil være i stand til at dække et helt nyt emne fuldstændig i løbet af ganske
kort tid. Under denne påvirkning kan du tillægge dig nye færdigheder på langt kortere
tid end førhen.
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Jupiter sekstil Mars: Selvstændigt initiativ

Fra 27. marts 2023 til 4. april 2023: Dette vil være en periode fuld af energi og selv-
stændigt initiativ. Du føler dig meget selvsikker og i stand til at klare næsten hvad som
helst inden for rimelighedens grænser. Det er et godt tidspunkt at starte et projekt, og de
fleste af de aktiviteter, du kaster dig ud i i øjeblikket, vil få et heldigt udfald. Men du må
selv gøre noget aktivt og positivt for at få det mest mulige ud af denne påvirkning. Den
giver dig visse chancer, men du skal selv gribe dem. Det burde dog ikke være noget pro-
blem, eftersom påvirkningen normalt vil give dig lyst til at handle.

Du er i usædvanlig høj grad klar over, hvad du vil foretage dig i snart sagt en hvilken
som helst situation i øjeblikket. Din vilje er stærk, og du satser på at nå bestemte, af-
grænsede mål. Du er i stand til at handle beslutsomt og overbevisende. Under en påvirk-
ning som denne kan du overbevise andre mennesker om dine synspunkter og få dem til
at følge dig. Faktisk er det et ualmindelig godt tidspunkt til at indgå samarbejde med an-
dre, for du kan få dem til at identificere deres interesser med dine egne.

Alt, hvad du foretager dig i øjeblikket, har til formål at udvide din interessesfære. Du
handler ikke ud fra småtskårne motiver, men sætter dig hele tiden ædle og høje mål. An-
dre mennesker vil respektere din åbenlyse oprigtighed, og det vil gøre dem mere villige
til at hjælpe dig.

Hvis du skal i retten i denne periode, så vil sagen sikkert falde ud til din fordel. Faktisk er
der store chancer for, at du vil være i stand til at udarbejde et kompromis, som er til gavn
for begge parter.

Der er stor sandsynlighed for erhvervsmæssig succes i øjeblikket på grund af din udvik-
lede sans for timing og din evne til at udnytte enhver chance, der måtte vise sig. Du vil
være i stand til at fremme din egen sag uden at støde andre. De vil indse, at din succes
er velfortjent.

Saturn trigon Ascendant: At opnå erfaring

Midten af april 2023 indtil begyndelsen af februar 2024: I denne periode vil du etab-
lere dig i relation til resten af verden. Andre mennesker vil opdage, hvem du er, og hvad
du foretager dig. Samtidig indikerer energien, at du har opnået en vis ligevægt, hvor
dine  handlinger  og  øvrige  adfærd  over  for  andre  er  præget  af  troværdighed  og
bestandighed. Du ønsker ikke at overraske andre med pludselige og uforudsigelige
handlinger, og du ønsker heller ikke, at andre skal overrumple dig på denne måde. Dit
mål er at nå til et punkt, hvor alle dine projekter forløber gnidningsfrit og planmæssigt.
Din indstilling er veldisciplineret, velorganiseret og moden.
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Så godt som det eneste problem ved denne påvirkning består i, at du vil have svært ved
at indføre varige forandringer. Og hvis denne indstilling er uhensigtsmæssig i situationen,
så kan du få vanskeligheder. Du er ikke særlig fleksibel, men det plejer nu ikke at være
det store problem.

I denne periode af din tilværelse er du meget optaget af at indsamle erfaringer, især i
forbindelse med dit erhverv. Du er sandsynligvis ambitiøs og vil arbejde hårdt for at
komme fremad og forbedre din stilling. Du vil opsøge mennesker, der kan hjælpe dig,
og formentlig vil du sikre dig, at du opnår en retfærdig og rimelig kontakt, for du ønsker
ikke at stå i gæld til nogen. I øjeblikket er selvberoenhed af stor betydning for dig.

Dette afspejler sig også i dine personlige kontakter. Du er en anelse mere reserveret, end
du plejer at være, og forsigtig med at indgå nye kontakter. Som regel er det udmærket,
men er du overforsigtig, kan du naturligvis komme til at overse personer, som i realiteten
vil kunne hjælpe dig. Ældre og mere erfarne mennesker udøver en ganske særlig tiltræk-
ning på dig, fordi du ved, at du kan lære noget af dem. Der kan i øjeblikket dukke et
menneske op i dit liv, som kan komme til at spille en vigtig rolle som vejleder for dig. Men
forvent ikke, at den pågældende nødvendigvis skal passe med dine forudfattede forestil-
linger om, hvordan en vejleder skal være. Han eller hun kan dukke op fra et hvilket som
helst område af din tilværelse, og måske vil du slet ikke opdage, hvad der sker, før bag-
efter.

Jupiter sekstil Venus: De rette tiltag

Fra 23. april 2023 til 1. maj 2023: Her er tale om en meget behagelig påvirkning, selv-
om du måske ikke mærker den særlig tydeligt. Men hvis du ved, at den er på vej, så kan
du sørge for at komme til at handle på nogle fordelagtige måder i denne periode. Du må
imidlertid selv tage initiativet, hvilket du måske ikke har særlig stor lyst til, for en af effek-
terne af denne energi kan være, at den gør dig behageligt uambitiøs. Du kan have svært
ved at sparke dig selv bagi og komme ud af starthullerne. Derfor er perioden velegnet til
en afslappende ferie eller en tilsvarende form for fornøjelse, som ikke kræver den store
energiudfoldelse.

Denne påvirkning begunstiger dine romantiske og øvrige forhold, for du er i højere grad
end ellers i stand til at udstråle varme og venlighed. Du føler dig tiltrukket af andre men-
nesker, og de føler sig tiltrukket af dig. Sommetider kan påvirkningen antyde starten på
et dybere kærlighedsforhold. Og i hvert fald vil du have lyst til at flirte og omgås menne-
sker med samme tilbøjelighed.

Skal du gøre et godt indtryk på en eller anden, så er tiden inde nu. Du er i langt højere
grad end ellers i stand til at fornemme de finere nuancer i kontakten, og det vil hjælpe
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dig med at foretage de rigtige træk. Desuden er dine følelser over for andre mennesker
fuldkommen oprigtige, og det vil blive påskønnet og respekteret.

Du vil være tiltrukket af behagelige og smukke omgivelser i øjeblikket og vil i højere grad
end ellers føle dig frastødt af grimme og snavsede forhold. Du kan meget vel føle dig
presset til at gøre noget ved sådanne forhold, hvis du støder på dem i øjeblikket.

Økonomien forløber som regel gnidningsfrit i denne periode. Der kan uventet tilflyde dig
penge, og skulle dette ske, vil du sandsynligvis være fristet til at bruge dem til pjank. Følg
din samvittighed!

Jupiter trigon Måne: Relativt ubesværet

Fra 26. april 2023 til 5. maj 2023: I reglen vil du have det virkelig godt under denne
påvirkning og være både optimistisk og generøs i din indstilling. Du vil være interesseret i
dine omgivelsers velbefindende, og du vil nære ønske om at kunne beskytte dem, du
holder af. I denne periode vil du uden større besvær kunne tiltrække gunstige om-
stændigheder og resurser, og det kan være meget belejligt. Men gør dig ingen forhåb-
ninger om, at det skal vare ved i det uendelige. Andre mennesker vil især kunne opsøge
dig ud fra et ønske om at møde dig af en eller anden grund, og disse folk kan være sær-
deles nyttige for dig, enten erhvervsmæssigt eller privat. Uanset dit køn kan du have stor
gavn af kvinder i denne periode.

Hos  nogle  mennesker  kan  denne  energi  stimulere  deres  interesse  for  religiøse  og
åndelige anliggender, men du vil nok være mere optaget af etiske og moralske spørgs-
mål i forbindelse med religion end af decideret mystiske emner.

Under alle omstændigheder kan du forvente at have det godt i denne tid, og selvom der
så ikke skulle komme noget synderlig bemærkelsesværdigt ud af den, så vil du alligevel
være præget af tilfredshed og indre harmoni.

Jupiter trigon Uranus: Lynhurtige reaktioner

Fra 15. maj 2023 til 24. maj 2023: Denne påvirkning indgyder dig en stærk trang til
selvudtryk ved at foretage dig noget, som adskiller sig klart fra dine normale gøremål.
Du har brug for at opleve en ny slags frihed i dit liv og opdage dimensioner af tilværel-
sen, som du ikke tidligere har kendt. Det kan antage form af en søgen efter en indre
sandhed på det metafysiske eller filosofiske plan, eller det kan ske i form af en ny aktivitet
i din tilværelse.

20at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Prognosehoroskop for Adele Adkins
Januar 2023 indtil December 2023

Du vil i denne periode være langt mere modtagelig over for nye ideer end ellers, og du
bør nok passe lidt på med at engagere dig i noget, blot fordi det er nyt. Men som regel
vil denne trang til forandring fungere konstruktivt, og den vil formentlig bekomme dig vel.
Her er tale om en af de påvirkninger, som på en positiv måde forhindrer dig i at gro fast i
trummerummen.

Nogle gange kan denne energi antyde en uventet ny mulighed eller et decideret held,
som synes at opstå fuldkommen ud af det blå, og som overrasker dig totalt. Ofte er der
tale om en pludselig forandring eller en hændelse, som giver dig en ny chance på en
eller anden måde. Det kan være en uventet appelsin i din turban, en forfremmelse eller
endda et pludseligt og tilfældigt møde med et andet menneske, som viser sig at være til
gavn for dig. Hvis der opstår sådan en hændelse, så bør du absolut udnytte den. Dette
er et af de få tidspunkter i livet, hvor du ikke bør standse op og overveje tingene omhyg-
geligt, før du handler. En afgørelse som denne kræver ofte omgående handling.

Det er også en af de få påvirkninger, der kan bringe virkelig held i spil. Men husk, ener-
gien vil kun få denne effekt, såfremt du i forvejen er rimelig heldig i den slags situationer.
Hvis du normalt har uheld i spil, så vil denne indflydelse antagelig ikke kunne påvirke dig
positivt.

Denne energi sætter dig også i stand til hurtigt at sætte dig ind i nye tankebaner. Du vil
kunne lære nye ting hurtigere, end du plejer, under denne påvirkning, og du vil meget
hurtigt opdage det overordnede mønster i tingene. Lejlighedsvist kan indflydelsen antyde
en heldig opdagelse eller opfindelse.

Jupiter sekstil MC: Personlig fremgang

Fra 17. maj 2023 til 26. maj 2023: Denne periode vil være præget af selvtillid og vel-
vilje. Du føler dig sikker i din selverkendelse og med hensyn til den retning, dit liv tager.
Alligvel vil du også være villig til at lære mere, og du vil få mange muligheder for det.
Både din karriere og dit privatliv skulle forløbe gnidningsfrit i øjeblikket, og du kan få
mulighed for personlig fremgang. Denne energi antyder sommetider en vigtig lederpost.
Dit forhold til folk, der har større magtbeføjelser end du selv, vil helt givet være positivt,
og det vil få betydning for dine ønsker om personlig forfremmelse.

Din aktuelle selvtillid og selvsikkerhed vil sandsynligvis ikke degenerere til selvisk stolthed
eller arrogance, medmindre disse ting i forvejen udgør en grundlæggende del af din
karakter. Det er langt mere sandsynligt, at du vil påskønne denne mulighed for at opnå
visdom og modenhed. Tidspunktet er velegnet til at søge øget uddannelse, hvis det ellers
er noget, du har lyst til, for du er åben over for nye ideer og vil være modtagelig over for
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de  ting,  du  lærer.  Jura,  filosofi  og  medicin  er  særlig  velegnede  studieemner  til  at
symbolisere denne energi, men du vil ikke være begrænset til disse emner.

Det er også et godt tidspunkt at søge kontakt med dine egne følelser på. Du er langt
mere villig end normalt til at konfrontere dig med de skjulte sider af dig selv, som du
tidligere har været bange for at se i øjnene. I øjeblikket betragter du en konfrontation
med dit eget indre som en mulighed for at lære noget, og det er det så sandelig også.
Du vil være i stand til at forstå, hvordan din fortid har påvirket nutiden, og du vil lære at
få kontrol over de sider af dig selv, som hidtil har styret dig. Denne øgede selverkendelse
kan opstå eller være ledsaget af en øget religiøs og spirituel bevidsthed.

Jupiter trigon Saturn: Tydelige hensigter

Fra 21. maj 2023 til 31. maj 2023: I denne periode vil du kunne arbejde tålmodigt og
langsomt bygge tingene op. Du er i stand til at holde dig dine langsigtede mål for øje,
samtidig med at du klarer alle de daglige gøremål. Følgelig vil det arbejde, du får fra
hånden i øjeblikket, sædvanligvis være meget veludført. Du har en usædvanlig god ind-
sigt i forholdet mellem de enkelte dele og helheden.

Tiden er velegnet til at klare alle mulige praktiske opgaver. Du har en jordnær tanke-
gang, men mangler hverken visioner eller forudseenhed. Derfor er det også et glimrende
tidspunkt at udvide allerede eksisterende forretninger på, starte nye eller kaste sig ud i
helt andre forehavender. Når du har fundet den mest praktisk løsning på et givet pro-
blem, tager du øjeblikkelig skridt i den pågældende retning. Klare intentioner er en af
denne energis absolutte styrker.

I denne periode vil du formentlig ikke nære noget specielt ønske om at være sammen
med andre. Det er et godt tidspunkt at isolere sig lidt på og tænke tingene igennem, så
du kan nå frem til den klarest mulige forestilling om, hvad det er, du ønsker at foretage
dig. Vær ikke bange for, at du kommer til at føle dig ensom. Afsondretheden vil be-
komme dig godt og overhovedet ikke være ubehagelig.

Alle dine handlinger er styret af en stærk pligtfølelse. Du erkender de mange ansvarsom-
råder, du har i tilværelsen, og du er villig til at leve op til dem, så godt du nu kan. Du kan
indtage en ret faderlig indstilling til omgivelserne og ønske at beskytte dem og tage
deres problemer på dig som dine egne. Du bør imidlertid passe på, at du ikke kommer til
at overdrive dette, for selvom du måtte have de bedste hensigter, så er der grænser for, i
hvor høj grad du har lov til at overtage andre menneskers tilværelse. Andre er nødt til
selv at klare deres problemer.
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Skulle du opleve modgang i denne periode, vil den formentlig ikke påvirke dig videre
alvorligt. Du vil anskue den filosofisk, begrænse tabet og så gå videre til næste fase. Du
vil huske, hvor det er, du ønsker at komme hen, og du lader dig ikke nemt snakke fra at
forfølge dine mål.

Jupiter sekstil Ascendant: En indsats i forhold til venner

Begyndelsen af juni 2023 indtil slutningen af januar 2024: Her er almindeligvis tale om
en umådelig gunstig påvirkning for alle typer af sociale kontakter. Du vil blive begunsti-
get gennem andre mennesker, og de vil antagelig også have gavn af dig. Hvis du væl-
ger at gå enegang i øjeblikket, vil du gå glip af en værdifuld mulighed, for du kan have
utrolig stor gavn af et teamwork sammen med dine venner. Du kan også få mulighed for
at komme til at arbejde med nogle projekter, som vil være til personlig fordel for dig; de
kan komme via personer, som du møder hver eneste dag på dit arbejde eller i nabola-
get, folk, som du ikke forventer meget andet af end almindelig social omgang.

I øjeblikket har du mulighed for at udvide dine kontakter til den større omverden. Som-
metider er denne påvirkning et tegn på rejser, men du vil i hvert fald helt sikkert møde
mennesker, hvis baggrund er helt forskellig fra din egen, og hvis erfaringer vil øge din
indsigt i tilværelsen. Flere af disse mennesker kan blive dine varige venner, og du vil
have stor gavn af at kende dem.

Du kan også få gavn af dine gamle venner. Du kan få tilbudt en chance for at lave forret-
ninger med en ven, eller en af dine venner kan fortælle dig om en god chance for at
gøre fremskridt på et eller andet område.

Samtidig føler du dig velvilligt og positivt indstillet over for dine venner og bekendte. Du
er villig og også i stand til at hjælpe dem, der har behov for det, og du viser dig generelt
fra din støttende og venlige side over for omgivelserne, for du bryder dig ikke om at se
på, at andre har problemer.

Denne grundlæggende parathed til at støtte og hjælpe andre gør dig også i stand til at
modtage meget fra andre. Folk mærker, at du vil behandle alle henvendelser på en
rimelig og retfærdig måde, og de vil derfor også være villige til at behandle dig på
samme måde. I virkeligheden er det jo altid sådan, men du er bedre til at få øje på det i
øjeblikket.

Jupiter trigon Neptun: Direkte undersøgelse

Slutningen af juni 2023 indtil slutningen af februar 2024: Denne påvirkning stimulerer
den idealistiske og muligvis også den spirituelle side af din personlighed. Du søger efter

23at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Prognosehoroskop for Adele Adkins
Januar 2023 indtil December 2023

sandhedens mere forfinede og skjulte udtryk og vil antagelig føle trang til at dykke
direkte ned i livets hemmeligheder. Religiøse, spirituelle og mystiske emner drager dig,
og et studium af dem kunne så afgjort bringe en tiltrængt indsigt ind i dit liv. Det er muligt,
at energien antyder, at der dukker et menneske op i dit liv, som kan optræde som lærer
eller vejleder under din søgen efter mening. Det er også muligt, at du selv kommer til at
spille denne rolle over for en anden. Blot bør du passe på, at du ikke overidealiserer den
pågældende, og ikke tillader dig selv at blive overidealiseret, for det kan afstedkomme
skuffelser senere hen. Men trods dette problem er der store chancer for, at tingene vil
arte sig virkelig positivt på lidt længere sigt.

På tilsvarende vis kalder denne energi på den medmenneskelige side af din personlig-
hed. Du nærer stor medfølelse med andres lidelser og ønsker meget at gøre noget ved
det. Du kan blive involveret i noget velgørenhedsarbejde for andre, enten på det person-
lige plan eller i en interesseorganisation. Og har du selv brug for andres hjælp, vil du
ganske sikkert få den.

Så godt som det eneste negative aspekt ved denne energi er, at du kan befinde dig i en
så behagelig drømmeverden, at du totalt mangler ambitioner og ikke ønsker at udrette
noget som helst af betydning. Denne energi er ikke tilbøjelig til at opfylde egoistiske
behov, og du vil kunne notere en svækkelse af disse behov i din tilværelse. Ligeledes kan
den lulle dig ind i en følelse af, at alt er i den skønneste orden selv i situationer, hvor du
er nødt til at foretage dig nogle ting eller står over for alvorlige problemer.

Trangen til at gamble eller spekulere udgør et andet aspekt af denne energi. Sålænge
du indser, at det er muligt at tabe, og at du er nødt til at udføre en smule planlægning og
forudseenhed, så er der ingen ko på isen. Men lad ikke følelsen af overdreven selvsik-
kerhed og trangen til at løbe en unødig risiko tage af med dig, for så kan du tabe det
hele på gulvet.

Jupiter opposition Pluto: Hvis det ikke lige var for det problem

Begyndelsen  af  juli  2023  indtil  begyndelsen  af  marts  2024:  Denne  periode  kan
symbolisere kulminationen på lang tids stræben efter succes eller magt. Men det er
meget vigtig, at du går forsigtigt frem, for de kræfter, der modarbejder dig, vil sandsyn-
ligvis være stærke, medmindre du gør en ganske særlig indsats for at formilde dem. Her
kan være tale om, at du opnår forfremmelse på dit arbejde eller på anden måde opnår
magt til at forandre og påvirke tilværelsen for dem, der omgiver dig. Men det kan også
være en tid, hvor alle dine bestræbelser ender i det rene ingenting, og hvor du vil
komme til at opleve dig selv som den tabende part i en bestandig strid med indflydelses-
rige folk.
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Sommetider kan denne energi stimulere til et temmelig skånselsløst begær efter at komme
fremad og opad. De fleste af os bliver nu og da fristet til at springe over, hvor gærdet er
lavest, men det kan få meget uheldige følger, for denne energi kan indikere juridiske
vanskeligheder eller ligefrem fængsling. Faktisk bør du gøre så lidt som overhovedet mu-
ligt for at vække myndighedernes modstand, for energien er tilbøjelig til at skabe netop
den type problemer.

Et andet problem kan være en tvangspræget eller fanatisk adfærd, hvor du føler, at du
alene har ret i en bestemt sag, og det i en sådan grad, at du er uvillig til at lytte til andres
synspunkter. Du bør undgå at blive fuldstændig overbevist om, at du alene ved besked,
og forsøg ikke at påtvinge andre dine synspunkter. I virkeligheden kan dine ideer være
ganske udmærkede, problemet er blot den måde, du er tilbøjelig til at fremsætte dem på.
Du må prøve at være åben over for andre synspunkter og være villig til at indgå kom-
promis.

Det er også muligt, at du vil forsøge at overtale en eller anden til at gøre noget, som han
eller hun ikke ønsker at gøre, eller andre vil måske forsøge at overtale dig til noget
sådant. Du kan undgå de negative virkninger af denne energi, hvis du har struktureret
dine anliggender omhyggeligt og inkluderet andres hjælp i dine bestræbelser ved at få
dem til at forstå, at du også arbejder for deres interesser. Og skulle du alligevel komme
til at opleve den negative effekt, så er det aldrig for sent at sikre sig andres støtte.

Jupiter konjunktion Jupiter: Vidunderlige muligheder

Midten af juli 2023 indtil midten af marts 2024: Denne påvirkning indikerer starten på
en ny vækst- og udviklingscyklus. Men den bliver ofte gjort til genstand for helt over-
drevne forventninger. Folk forventer pludselig medgang, stor rigdom eller stort held, og
diverse vidunderlige muligheder. Disse ting kan også godt forekomme under denne på-
virkning, men de fleste mennesker må forvente en mere beskeden, men dog ikke af den
grund mindre gavnlig effekt.

De aktuelle begivenheder, såsom møder med andre mennesker eller psykologiske foran-
dringer, kan åbne mulighed for, at du bliver klogere og mere moden og får en bredere
forståelse af verden. I denne tid vil du bevidst og ubevidst opsøge tingene og kræve
mere af verden, men du er samtidig også villig til at give mere til verden.

Denne påvirkning kan gøre dig både mere krævende og mere givende over for andre,
men du vil sandsynligvis ikke få meget ud af den, hvis du udelukkende tænker på din
egen fordel. Loven om den konstante energimængde i verden siger, at man kan for-
vandle energien i sit liv fra én form til en anden, men man kan ikke fremkalde energi ud
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af ingenting. Denne påvirkning repræsenterer en periode, hvor du bør undersøge, om
det i virkeligheden er det, du forsøger i livet.

Helt konkret kan du forvente, at der dukker personer op i dit liv, som vil kunne gavne dig.
Eller der kan opstå situationer, som giver dig øget frihed eller mulighed for at gøre
noget, du aldrig før har gjort. Der kan dukke uddannelsesmuligheder op, eller en chance
for at komme ud at rejse. Det hænder faktisk også, at denne energi bringer økonomiske
fordele, men du bør ikke sidde passivt og vente på, at det skal ske. Det er et glimrende
tidspunkt at foretage forretningsmæssige investeringer eller udvidelser på, blot du passer
på ikke at overdrive eller overanstrenge dig.

Jupiter konjunktion Sol: Livsglad optimisme

Begyndelsen af august 2023 indtil slutningen af marts 2024: Traditionelt anses dette for
at være en af de mest vidunderlige påvirkninger, og faktisk er den også ret gunstig. Du
vil i hvert fald have det godt lige i øjeblikket. Dit helbred er fint, og du føler dig meget
optimistisk. For en stund kan det virke, som om alt fungerer perfekt, og gør du en indsats,
vil det også være tilfældet. Men hvis du blot læner dig tilbage og nyder perioden, så vil
dens positive indflydelse blot passere uden at efterlade sig nævneværdige spor.

Dette udgør starten på en ny tolvårig vækstcyklus i dit liv. Det er en tid, der er velegnet til
at påbegynde nye projekter og udvide dine aktiviteter, så du kan komme til at opleve
tilværelsen ud fra en bredere synsvinkel. Du vil muligvis erfare, at du kan frigøre dig fra
nogle af de indsnævrende og hæmmende bånd, som hidtil har forhindret dig i at udfolde
dine potentialer som menneske fuldt ud. Sommetider sker det, at folk tager på rejse un-
der denne påvirkning, men som regel finder rejseaktiviteten udelukkende sted i sindet.

Det er et godt tidspunkt til at studere et emne, som øger din bevidsthed og udvider dit syn
på verden, og det er en glimrende periode at vende tilbage til skolebænken i. Du vil og-
så kunne træffe nye mennesker, som konfronterer dig med sider af tilværelsen, du aldrig
før har kendt. Din frihed vil helt bestemt tiltage i omfang og kvalitet.

Men selv ved denne påvirkning er der faldgruber. For det første kan din sprudlende opti-
misme få dig til at overdrive eller overgå dig selv på en sådan måde, at du, når perio-
den er overstået, befinder dig på særdeles tynd is. Sørg for at udvise en vis tilbagehol-
denhed og byg på det, du allerede har, i stedet for at forsøge at gabe over mere, end
du magter. Vær på vagt over for ekstravagance, og hvis du investrerer penge i noget, så
husk, at dit held i dag ikke varer evigt.
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