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                                      Kapitel I

                             INTRODUKTION
                         TIDENS BETYDNING

Mange mennesker tror, at astrologien bliver brugt til at for-
udsige bestemte begivenheder, og at anerkendelsen af astro-
logiens gyldighed indebærer en accept af fatalisme og en be-
nægtelse af individets frie vilje. I århundreder har astrologi-
ske forudsigelser så afgjort spillet en vigtig rolle i verdens-
lederes liv og nationers skæbne. Men forudsigelighed og den
skæbne,  som  det  indebærer,  er  et  langt  mere  kompliceret
emne end blot en form for skæbne, som "står skrevet i stjer-
nerne", og som individet ikke kan stille noget op over for. På
de følgende sider bliver dit fødselshoroskop analyseret ud fra
de planetbevægelser, som finder sted i det kommende år. I en
vis forstand er der tale om en "forudsigende" analyse. Men
formålet med den er ikke at spå om konkrete begivenheder.
Det er en undersøgelse af de indre forandringer og cykluser,
som opstår hos hvert eneste menneske, og som ofte på mystisk
vis falder sammen med begivenheder i den ydre verden. Disse
planetbevægelser fortæller os ikke, hvad der VIL ske. De be-
skriver det stade, som individet har nået i sit liv, og hvilken
form for reaktion man kan forvente på nogle ydre situationer,
som kunne finde sted på et hvilket som helst andet tidspunkt,
men som kommer til at betyde noget særligt på grund af det
særlige tidspunkt, som de optræder på.

Den tyske digter Novalis skrev engang: "Skæbne og sjæl er to
betegnelser for det samme princip." Denne dybsindige for-
nemmelse af identiteten mellem den indre og den ydre verden
er ofte vanskelig at opnå for den, der ikke er bekendt med
astrologiens  dybere,  psykologiske  dimensioner.  Carl  Jung
genlød af Novalis' udtalelse, da han sagde, at et menneskes
liv er en karakteristik af den pågældende person. Vi er nogle
komplicerede væsener med mange facetter, og alle de for-
skellige sider af den menneskelige psyke vil før eller siden
forsøge at finde en plads i lyset og blive udfoldet i den ydre
verden. Men nogle sider af personligheden er ifølge sagens
natur i konflikt med andre sider. Nogle vil skubbe andre til
side, fordi vi identificerer os med dem på bekostning af andre,
mindre  udviklede  egenskaber.  Den  menneskelige  udvikling
finder ligesom den hos alle andre levende væsener sted trin-
vist, i en udfoldet dans mellem sammenvævede temaer. Når
tidspunktet er rigtigt, vil bestemte sider af individet stræbe
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efter at komme til udtryk. For at realisere dette udtryk kan vi
blive nødt til at fremkalde nogle ydre situationer, eller vi op-
lever måske, at vi bliver tiltrukket af nogle ydre situationer,
som gør os bevidste om det, som vi før var ubevidste om.

Nogle begivenheder i livet er ikke et udtryk for individuelle
behov, bevidst eller ubevidst. De afspejler store, kollektive
bevægelser,  som  vi  alle  kan  blive  fejet  med  af.  Krige,
epidemier, hungerkatastrofer og masseudryddelser kan for-
trænge enhver individuel bestræbelse på bevidstgørelse eller
personligt valg. Men på de områder, hvor vores liv er vores
eget og ikke blandet sammen med kollektivet, kan der være
mange niveauer, hvor vi kan udfolde vores individuelle horo-
skopmønster. Vi kan ikke med sikkerhed vide, om bestemte
begivenheder er uundgåelige, eller om de med en vis forudse-
enhed kan undgås eller ændres. Vi kan ikke være sikre på, i
hvilket omfang det er påkrævet, at vi gennemfører eller mod-
virker konflikter, som har været en del af slægtens psyke gen-
nem mange generationer. Disse ting bidrager til det, vi bredt
kalder for "skæbne". Ligeledes kan de valg, som vi foretager
på et hvilket som helst tidspunkt i livet, have uforudsete og
langtrækkende konsekvenser for de begivenheder, som finder
sted senere. Årsag og virkning kan spille en større rolle for
vores "skæbne", end vi er klar over. Men det, der bliver klart
gennem studiet af astrologien, er, at ingen ydre begivenhed er
tom for mening eller uden forbindelse med individuelle, psy-
kologiske temaer. "Held" og "uheld" handler slet ikke om
held,  men  afspejler  det,  som  i  det  gamle  Grækenland  var
kendt som kairos - det rette tidspunkt.

En  analyse  af  årets  planetbevægelser  ved  hjælp  af  en
computer er nødvendigvis begrænset, først og fremmest fordi
en computer ikke kan vide, hvad en person har lært af sine
tidligere erfaringer. Hvert eneste skridt i livet bearbejdes af
den individuelle bevidsthed, og graden af vores selvbevidst-
hed og forståelse af vore dybere behov og konflikter kan have
en stærk indvirkning, ikke bare på hvordan vi reagerer på
begivenhederne, men på begivenhederne selv. Bevidstheden,
og ikke skæbnen, kan afgøre, om vi er i stand til at forvandle
en smertefuld eller vanskelig periode til en tid præget af indre
styrkelse og selverkendelse, og om vi kan udnytte det rette
øjeblik til at udvikle nogle færdigheder eller forfølge nogle
mål, som vi måske ikke tidligere har anset for mulige. Vore
valg kan være begrænset af vores genetiske arv på det psyki-
ske plan og af sociale og kollektive faktorer, som sætter græn-
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ser for vore vækstmuligheder. Vi kan også være begrænsede
af vores tvivlen på os selv og vores egen blindhed og kan ende
med at besegle vores skæbne ved at reagere blindt på de emo-
tioner, som en bestemt situation vækker hos os.

De følgende afsnit skitserer blot nødtørftigt de mulige om-
råder, hvor der ifølge årets planetbevægelser kan indfinde sig
nogle ydre begivenheder. De fokuserer primært på de indre
udviklinger, konflikter, forandringer og erkendelser, som af-
spejler periodens egentlige betydning. Vi betragter den ydre
verden med særdeles subjektive øjne og tolker begivenheder-
ne ud fra vores egen, højst individuelle, psykiske konstitution.
Det ene menneske kan betragte et glas med vand og sige: "Åh,
det er halvfuldt, der er rigeligt for mig at drikke." En anden
kan betragte det samme glas og erklære: "Åh, det er halvtomt,
der er ikke nok for mig at drikke." Den ene kan betragte afvis-
ningen fra en afholdt person som et udslag af den andens fejl
og mangler. En anden kan betragte det som en mulighed for
en  dybere  undersøgelse  af  egne  forventninger  og  formo-
dninger i forbindelse med kærlighed. Når en gruppe menne-
sker beskriver den samme begivenhed, beskriver de den på
lige så mange måder, som der er personer i gruppen. Det, der
i sidste ende betyder noget, er tidens betydning for hver enkelt
af os som individ, og hvad tiden kan tilbyde os med hensyn til
en større udfoldelse af vores egentlige selv.
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                                     Kapitel II

                  ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER

De følgende afsnit beskriver de vigtigste planettemaer, som
med stor sandsynlighed vil dominere året, og som kan gen-
nemsyre så godt som hvert eneste område af dit liv. De er som
grundtonen i et stykke musik og angiver det grundlæggende
tempo  og  tonenøglen.  Selvom  andre  planetbevægelser  kan
udgøre en art musikalsk modstykke og betone særlige emner
på forskellig måde i løbet af de kommende tolv måneder, så
vil disse grundtemaer udgøre det generelle bagtæppe for dette
særlige trin i din udvikling.

Den dominerende energi

Da andre mennesker er så ekstremt vigtige for dig, kan dette
år blive umådeligt tilfredsstillende og inspirerende. De grund-
liggende energier, som er virksomme i løbet af de kommende
tolv måneder, kan virke ansporende på din idealisme, åbne dit
hjerte og gøre dig mere modtagelig over for skønheden om-
kring dig, både i formens og ideernes verden. Din omgang
med andre vil sandsynligvis blive særligt inspirerende og lyk-
kelig, og du får måske mulighed for at finde ud af, hvad der
for alvor får dit hjerte til at synge. Ligeledes kommer du
måske også til at indse, hvad der gør dig ulykkelig, for det er
sommetider nødvendigt, hvis man skal kunne definere sine
personlige værdier. Du kan således blive nødt til at forholde
dig til nogle problemer i forbindelse med dit forhold til andre,
problemer som kan være ret ubehagelige, f.eks. rivaliseren,
jalousi eller nødvendigheden af at gå på kompromis. Men
selvom sådanne oplevelser til tider kan forekomme skuffende
eller desillusionerende, vil de sikkert samtidig være af stor
værdi, fordi du får en chance for at opnå en større grad af
selvværd tillige med et dybere og mere tilfredsstillende for-
hold til andre. En kærlighed af en specielt harmonisk type kan
ændre din opfattelse af, hvad mennesker er for nogle væsener,
og din medfødte omsorg og interesse for andre vil sandsynlig-
vis blive styrket af en uddybet påskønnelse af den menneske-
lige interaktions betydning. Kreativt kan det også blive en in-
spirerende tid, hvor din smag og din æstetiske sans bliver
styrket, og du bliver tiltrukket af mennesker, som kan tilføre
dit liv skønhed og ynde. Skulle du få oplevelser, som gør dig
ked af det, vil de sandsynligvis være "til dit eget bedste", ef-
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sr sd G^nD Saturn opposition Venus
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tersom de kan vise dig, hvad du virkelig behøver og fortjener
for at blive lykkelig og tilfreds.

Grænser for kærligheden

Saturn opposition Venus
Midten af april 2023

indtil slutningen af februar 2024

De samme temaer betones også af:

prog. Venus trigon Saturn
Begyndelsen af februar 2023

indtil slutningen af oktober 2024

Følelsesmæssigt gennemgår du muligvis en temmelig presset
periode,  fordi  dit  kærlighedsideal  bliver  renset,  formet  og
bedre tilpasset virkeligheden. Dette kan kræve, at du kaster et
grundigt blik på dine gamle holdninger, og det er sandsynligt,
at du vil opleve at blive såret eller skuffet på en eller anden
måde - enten gennem en anden person eller på grund af den
kritik og nedgøring, du udsætter dig selv for. I øjeblikket er
dine kærlighedsmæssige idealer og længsler og din definition
på lykke i strid med virkeligheden i verden omkring dig og
med den menneskelige naturs begrænsninger. Resultatet er, at
du vil være tilbøjelig til at føle dig svigtet, desillusioneret og
nedslået, især i forbindelse med troen på dine egne idealer.
Du føler dig måske utryg og usikker på dig selv eller tror, at
du aldrig mere vil kunne føle dig rigtig lykkelig. Måske tolker
du  aldringsprocessen  som  et  ophør  af  alle  muligheder  for
lykke og føler, at der ikke rigtigt er noget at se frem til. Måske
oplever du et alvorligt tab af tillid til din egen evne til at til-
trække et lykkeligt forhold og kan føle dig mislykket som
kvinde. Der er tale om nogle fuldkommen subjektive følelser,
som sandsynligvis ikke har hold i virkeligheden; men de kan
forekomme dig meget virkelige i øjeblikket, og din negative
indstilling til dig selv kan forstærke alle ydre pressede eller
konfliktfyldte situationer, som du måtte befinde dig i. Det, at
et andet menneske trækker sig eller afviser dig, betyder ikke,
at du ikke er værd at elske; men i øjeblikket oplever du det
måske sådan. Fordi du har en forventning om, at andre vil
såre eller bedrage dig, nærmer du dig dem måske med mistro,
mistillid eller fortørnelse - selvom de intet har gjort for at for-
tjene dette. Måske er du ikke selv klar over, at du gør det, og
måske erkender du ikke den indvirkning, som et ubevidst for-
svar og en ubevidst mistillid kan have på et andet menneske.
På den måde er du muligvis med til at skabe den ensomhed,
som du frygter.

Før du lader din ødelæggende kritik gå ud over dem, du hol-
der af, bør du prøve at finde ud af, om du eventuelt finder fejl
hos andre på grund af din egen følelse af utilfredshed og ikke,
fordi disse andre rent faktisk har svigtet dig. I øjeblikket kan
du være tilbøjelig til at have temmelig ondt af dig selv og
forestiller dig måske, at du har givet alt, mens andre er selv-
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sr sd G^nD Saturn opposition Venus
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iske og selvoptagede. Du har formentlig tidligere haft tendens
til at ende i denne type af beklagelser og selvmedlidenhed og
har måske skubbet dine kære fra dig, fordi de, uanset hvad de
gør,  tilsyneladende  ikke  kan  gøre  tingene  rigtigt.  Denne
tendens til at kræve perfektion i forbindelse med kærlighed
kan være et instinktivt forsøg på at råde bod på nogle barn-
domsoplevelser, som var præget af forsømmelighed, afvis-
ning eller kærlighed på visse betingelser. Din oplevelse af an-
dres ufølsomhed i denne tid kan være dybt subjektiv og kan
være en temmelig fordrejet fortolkning. Hvis du oplever ad-
skillelse eller tab, fordi en partner, kæreste eller et barn be-
slutter at forlade dig, så bør du muligvis kigge meget grundigt
på det seneste års hændelser og følelsesmæssige udvekslinger.
Måske har du selv bidraget til vanskelighederne. Du vil mu-
ligvis også forsøge at finde lindring for din fortvivlelse ved at
finde en ny partner, som kan give dig den form for overmen-
neskelig hengivenhed, som du formentlig inderst inde søger i
øjeblikket.  Ensomhed  og  desperation  kan  skævvride  din
dømmekraft, og du ender måske med at komme fra asken i
ilden, som man siger. Det vil muligvis være bedre at klare en
periode med ensomhed, indtil du ved mere om dig selv. Du
kan blive nødt til at se det faktum i øjnene, at visse langvarige
forhold måske ikke længere er levedygtige - hverken for dig
eller for den anden part. Pas på, at du ikke anklager andre for
din egen følelse af depression, isolation og fortvivlelse eller
straffer dem ved at føre din kærlighed andre steder hen. Dine
egne forventninger trænger måske til et grundigt eftersyn, for
det er muligt, at du i det skjulte har båret rundt på et fuldkom-
menhedsideal, som intet parforhold vil kunne leve op til.

Måske får du lige nu mulighed for at kaste et blik på de
mønstre i dit forhold til andre, som går tilbage til din barn-
dom, så du kan helbrede gamle sår og ændre nogle destruktive
måder at omgås andre på. Inderst inde føler du måske, at du
som person ikke er noget værd, og at du skal 'gøre noget' for
at gøre dig fortjent til andres påskønnelse. Denne dybe mist-
illid til kærligheden og til dig selv kan have rod i en vanskelig
følelsesmæssig atmosfære i din barndomsfamilie. Måske for-
længer du dette mønster ved at forsøge at opnå garantier for
kærligheden; og i øjeblikket indser du måske, at den slags
garantier ikke er mulige at give, hverken for dig eller for dem,
du holder af. Dette giver dig en fantastisk chance for at bryde
ud af nogle strammende eller fortærskede mønstre, så du kan
opnå større frihed til at give og modtage kærlighed i forhold
til et virkeligt menneske og ikke en fantasiskabt idealfigur.
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Denne periode kan blive smertefuld, men den kan vise sig at
være et vendepunkt for dig. Prøv at undgå bitterhed, kynisme
og selvmedlidenhed og hold stoltheden i ave. Jo mere du er
villig til at ændre dig indvendigt, desto lykkeligere vil din
fremtid blive.

At nyde rampelyset

prog. Venus trigon MC
Slutningen af januar 2023

indtil midten af oktober 2024

Du vil kunne opleve mange goder i din sociale og erhvervs-
mæssige tilværelse i de kommende måneder. Hvis du har søgt
bredere anerkendelse af dine evner, vil du sikkert få den; og
du vil også selv føle dig tillidsfuld og sikker på dit værd, både
som person og med hensyn til det, du har at tilbyde verden.
Dine forhold til andre kan gennemgå en harmonisk og til-
fredsstillende tid, for du er i stand til at kombinere en god
fantasi med sensitivitet over for andre og en evne til at samar-
bejde i et hvilket som helst team- eller gruppeforetagende.

Du vil muligvis også opleve, at det image, som du projicerer
ud mod andre, og deres måde at opleve dig på føles mere
behageligt  og  "rigtigt"  i  øjeblikket  og  stemmer  med  den
person, som du selv ved, at du inderst inde er. Da du sikkert
føler dig autentisk og afslappet sammen med andre, kan den
rolle, som du spiller på dit arbejde og i samfundet, blive mere
fleksibel og mindre indsnævrende, end den måske indimellem
har været tidligere. Du kan føle dig personligt mere dragende
og sikker på din evne til at tiltrække andre, og dette kan af-
spejle en lykkelig periode i din personlig tilværelse, både med
hensyn til eksisterende forhold og nye relationer, fordi du har
tillid til dig selv og andre og sætter din lid til det bedste i den
menneskelige natur. På et dybere niveau vil du antagelig føle
dig forsonet med verden og tilfreds med at leve den tilvæ-
relse, som du har skabt dig. Sådan en indstilling, som er præ-
get af indre harmoni, kan tiltrække mange materielle og kre-
ative goder, som sandsynligvis ikke vil komme i kraft af en
personlig indsats, men som belønning for en god og gavmild
udveksling med andre. Men denne periodes mulige glæder er
dog ikke blot nogle gratis gaver; du har bestemt fortjent den
lykkelige tid, som er på vej til dig nu.

                                               - - -
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Et andet vigtigt tema

Der er en anden vigtig, virksom dynamik på færde dette år,
som nogle gange vil støtte, andre gange modarbejde de ener-
gier, som er beskrevet ovenfor.

Da du af naturen er et disciplineret menneske, godt forankret i
virkeligheden og respektfuld over for lovene i den materielle
verden, som du lever i, vil nogle af de oplevelser, du får i de
kommende  tolv  måneder,  selvom  de  måske  er  restriktive,
sandsynligvis  vise  sig  gavnlige  og  afstedkomme  varige
resultater. Du er ikke bange for hårdt arbejde, og dette kan
blive krævet af dig; og du er hårdfør nok til at klare ensomhe-
den uden at trisse rundt i en grådkvalt tilstand og have ondt af
dig selv. Den ensomhed, du føler, skyldes muligvis snarere en
indre tilstand end en mangel på selskab, men den kan ikke
desto mindre farve dit humør fra tid til anden. Materielt an-
svar kan komme til at tage meget af din tid, og måske får du
en stærk lyst til at opbygge noget solidt med henblik på årene,
der kommer. Jo mere du fører din anselige mængde energi og
selvdisciplin ind i nogle sunde projekter, desto større gavn vil
du få af denne periodes energier. Du vil måske virke en smule
tungsindig eller humorforladt på dine omgivelser, men din
humor vil sandsynligvis blot være af den "sorte" type, som
fanger ironien i alt, hvad der foregår. Tag dig ikke af, at din
opfattelse af tingene måske er en smule dyster lige nu. Selv-
om andre muligvis ikke kan påskønne livets dybe absurditet,
så kan du. Du kan blive stillet over for nogle barske udfor-
dringer i de kommende måneder og være nødt til at træffe
nogle svære beslutninger. Men din medfødte sunde fornuft og
vilje til at bære dine egne byrder vil hjælpe dig med at vælge
fornuftigt og intelligent og tage følgerne uden beklagelse.

Tunge tanker

Saturn opposition Merkur
Begyndelsen af februar 2023

indtil midten af december 2023

Dine tanker vil i denne periode sandsynligvis være mere triste
og alvorlige, end de plejer at være. Måske skal du passe på
ikke at tynge dig selv ned med en negativ tankegang, for
måske  lægger  du  kun  mærke  til  problemerne  og  vanske-
lighederne  i  livet  og  hos  andre  mennesker  og  overser
glæderne og de gode ting. Muligvis er du ikke helt klar over
det,  men  andre  vil  måske  fortælle  dig,  hvor  kritisk  og
bekymret du til tider kan lyde. I løbet af denne periode kan et
ydre pres tvinge dig til at være mere realistisk over for livet
og  mere  opmærksom  på  hverdagens  gøremål.  Dette  kan
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resultere  i  en  mere  jordnær  holdning  til  tilværelsen.  Men
måske skal du være på vagt over for kroniske bekymringer,
selvkritik og en mærkeligt passiv forventning om nederlag,
hvis du skal kunne få det bedst mulige ud af denne tid. Måske
føler  du  dig  specielt  isoleret  og  ude  af  stand  til  at  kom-
munikere med venner og ligestillede. Dybt i dit indre bliver
dit livssyn anfægtet - af andre og af dig selv - og gennem
denne proces har du mulighed for at blive mere tydelig og
veldefineret vedrørende de ting, som du tror på. Men måske
bør du være på vagt over for en trang til at forkaste alt og alle,
som du tidligere har værdsat, blot fordi du føler dig desillusio-
neret. Måske er du i øjeblikket overfølsom, nærtagende og har
svært ved at tilgive, og dette kan gøre det svært for dig at
finde den nødvendige fleksibilitet til at bevare det, som du in-
derst indre tror på, og samtidig erkende, på hvilke områder du
bør ændre indstilling.

Fordi dit livssyn ændrer sig, kan du opleve kommunikationen
med andre vanskelig. Måske får du trang til at afbryde be-
stemte forhold, hvor der er opstået modstridende synspunkter.
Andre kan lukke dig ude eller afvise holdninger og værdier,
som du forsøger at give udtryk for. Du kan føle dig misfor-
stået, når du forsøger at udtrykke dig over for dine nærmeste.
Nogle af disse følelser kan skyldes din tendens til at være
kritisk og negativ. Andre kan afspejle den kendsgerning, at du
betragter verden mere indgående og måske ikke er i stand til
at omgås mere flyvske, vage eller decideret tåbelige hold-
ninger. Måske er tiden inde til, at visse relationer skal ophøre,
men det er vigtigt, at du ikke lader dette ophør finde sted i
form   af   bitre   ordvekslinger   og   uforsonlige   skænderier.
Ganske vist føler du dig måske misforstået lige nu, men du
har sandsynligvis også selv vanskeligt ved at forstå, hvad an-
dre forsøger at sige, og måske tror du, at de er mere kritiske,
negative eller stivsindede, end de rent faktisk er. Tiden er inde
til at tænke sig godt om, omhyggeligt granske dine mål og
planer og sikre dine færdigheder og talenter. Kan du arbejde i
denne retning og undgå al unødig undervurdering af dig selv,
negativ tænkning og fortørnelse, fordi andre ikke synes at for-
stå dig, så kan du dukke frem på den anden side med et
sundere, mere forstandigt og mere ærligt syn på mennesker og
på livet selv.
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At få idealerne til at fungere i verden

Saturn trigon Jupiter
En transit der nærmer sig sin

afslutning,
fra begyndelsen af marts 2022,

varer indtil midten af januar 2023

De samme temaer betones også af:

Jupiter sekstil Saturn
Slutningen af juli 2023

indtil begyndelsen af april 2024

Der eksisterer lige nu en usædvanlig god harmoni mellem
dine forhåbninger og din accept af begrænsningerne, hvilket
betyder, at du kan nærme dig livet med både optimisme og
realisme. Dine fremtidsplaner er tilpasset det, du rent faktisk
kan opnå, ikke det du ideelt set kunne håbe på; og din vil-
lighed til at arbejde hårdt og bruge dig selv godt kan afspejle
et entusiastisk engagement for at sikre, at din fremtid bliver
stabil og materielt lønsom. Din filosofiske og spirituelle over-
bevisning er sandsynligvis også fornuftig og afbalanceret lige
nu, idet du har det ene øje rettet mod himlen og det andet
fæstnet på jorden foran dig. Hvis du tidligere har haft tendens
til   enten   yderligtgående   kynisme   eller   yderligtgående
mysticisme, vil du sandsynligvis overhovedet ikke finde disse
ekstremer tiltrækkende lige nu. Måske selvom det måske ikke
just er en synderligt dramatisk tid, så er den uhyre vigtig, for-
di du er i stand til at forsone dig med verden og dine egne
grænser uden at opgive dine visioner, forhåbninger eller følel-
ser af, at fremtiden rummer muligheder, der blot venter på at
blive udforsket. Tidligere har du sikkert haft tendens til at
svinge  mellem  en  overdreven  optimisme  og  en  forskanset
pessimisme, og du kan have en medfødt tilbøjelighed til at
overdrive både de gode og de dårlige oplevelser og tillægge
dem betydninger, som de måske rent faktisk ikke indeholder.
I øjeblikket kan du finde den faste midterposition, hvilket
giver dig mulighed for at reagere på livet på en mere afklaret
og selvberoende måde.

Du vil kunne glæde dig over både ydre og indre fordele ved
rejser, forskning og udbygning af din formelle uddannelse. En
intuitiv tilgang til tilværelsen skal måske dæmpes af en kritisk
sans, mental disciplin og en påskønnelse af kendsgerninger og
rationel tænkning. Måske vil du erfare, at dine fornemmelser i
denne periode er særligt troværdige, især når det gælder prak-
tiske forhold, og at du kan foretage nogle sunde investeringer
og kloge valg til sikring af din materielle situation. På det kre-
ative område vil du måske opdage, at dine tekniske færdighe-
der og evner bliver bedre, fordi du besidder den nødvendige
tålmodighed til at afpudse og forfine det, du skaber. Dette kan
blive en højst produktiv, om end måske mindre spændings-
fyldt periode, som du kan få størst udbytte af, hvis du er villig
til at bruge dig selv på aktiviteter og projekter i den ydre ver-
den. Uanset hvad du sætter dig for at opnå lige nu, vil det
sandsynligvis lykkes for dig; og det er grunden til, at du bør
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handle frem for at læne dig tilbage i et selvtilfreds velbehag. I
øjeblikket er du formentlig rigtig god til at håndtere virkelig-
heden  uden  at  miste  din  fantasi,  entusiasme  og  originale
tankegang.

                                               - - -

                                  KAPITEL III

                        VIGTIGE TENDENSER
              PÅ DE ENKELTE LIVSOMRÅDER

Da planeternes kredsløb danner et sammensat og kompliceret
mønster på himlen, vil ikke alle bevægelser i dit horoskop
danse til samme rytme på samme tidspunkt. Der kan være pe-
rioder, hvor årets vigtigste temaer synes at blegne en smule,
fordi et særligt emner har bragt andre følelser, holdninger og
reaktioner frem i lyset. Nogle af disse tendenser og mønstre
kan være kortvarige og andre af længere varighed, og de
bibringer derved dine livsoplevelser en vis variation i løbet af
året.

                            1.  Følelsernes sfære

Der kan være perioder i løbet af året, hvor emner vedrørende
dit følelsesliv får forrang på en særligt tilfredsstillende måde.
Når dit hjerte bliver lykkeligt berørt, kan andre, mere pro-
blematiske spørgsmål miste deres betydning, og det måske
med en vis ret; for hvis du er fredfyldt rent følelsesmæssigt, så
kan du håndtere andre områder af livet på en mere åben og
tillidsfuld måde.

Værelse med udsigt

Uranus trigon Måne
Slutningen af juni 2022

indtil midten af april 2024

Du kan emotionelt føle dig ganske uafhængig lige nu, og du
er formentlig i stand til at træde tilbage og betragte din per-
sonlige tilværelse med distance og objektivitet. Du kan også
have behov for større frihed i dine personlige relationer og
ønsker måske at anlægge en større distance imellem dig selv
og visse medlemmer af din familie eller din sociale omgangs-
kreds. Men denne afklaringsproces er sandsynligvis hverken
dramatisk eller smertefuld. Den vil højst sandsynlig tage form
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som en blide given slip, der afspejler en evne til at finde
resurserne i dit eget indre i stedet for at være afhængig af, at
andre forsyner dig med følelsesmæssig tryghed. Du kan også
opleve en sjælelig og åndelig vækkelse, som på sin egen måde
kan hidføre en tryghed og stabilitet, der svarer til det, der
tidligere kun har forekommet opnåeligt gennem nære, følel-
sesmæssige bånd. Kort sagt, du er sandsynligvis i stand til at
forholde dig tolerant og retskaffent til andre, fordi du ikke be-
høver ret meget fra dem. Det betyder, at der kan optræde et
stærkt element venskab i din personlige tilværelse, ikke blot i
dine eksisterende relationer, men også i form af nye kontakter
- romantiske eller af anden art - som er intellektuelt stimule-
rende, ukonventionelle og spændende.

Måske vil du få lyst til at foretage nogle ændringer, som giver
dig større frihed til at udforske den spirituelle verden og ud-
vikle nogle nye, kreative potentialer. Du føler dig sandsynlig-
vis rastløs og keder dig sikkert i øjeblikket, og det kan være et
glimrende tidspunkt at skille sig af med noget uacceptabelt
rod i dit liv, bogstaveligt såvel som billedligt. Du er sandsyn-
ligvis i stand til at gøre dette på en harmonisk og retskaffen
måde og kan derfor tiltrække andres støtte og opmuntring
frem for at vække modstand eller gnidninger. Du har altid fra
tid til anden haft behov for at foretage en slags følelsesmæssig
"forårsrengøring", også selvom konflikten mellem dit tryg-
hedsbehov  og  ønsket  om  forandring  og  større  råderum
tidligere  har  vanskeliggjort  disse  bestræbelser.  I  øjeblikket
trænger du formentlig til at give dine vaner og din livsstil et
grundigt eftersyn, og du skulle kunne gennemføre dette med
et minimum af ængstelse og uro. Hverdagens rutiner kan i
øjeblikket virke noget kvælende og undertrykkende og kan
trænge til at blive ændret radikalt; kostplaner og motions-
mønstre bør måske kigges grundigt efter i sømmene, og selv
dit personlige image og udseende kan synes at trænge til en
fornyelse. Åbn vinduet og luk den friske luft ind. Det kan
blive en positiv og inspirerende periode, hvor du i højere grad
end normalt er i stand til at betragte dit eget liv på afstand og
uden ængstelse erkende, hvor forandringerne for længst burde
have været foretaget.
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Der kan også være perioder, hvor der opstår følelsesmæssige
vanskeligheder, som det vil være klogt af dig at håndtere så
ærligt og generøst, som du kan.

Oplagt til selvforkælelse

Jupiter opposition prog. Venus
Slutningen af juli 2023

indtil begyndelsen af april 2024

De samme temaer betones også af:

Jupiter trigon Venus
Begyndelsen af juni 2023

indtil midten af februar 2024

Du  er  sandsynligvis  oplagt  til  romantik  og  følelsesmæssig
spænding lige nu og temmelig eftergivende med hensyn til
personlige vaner og måder, hvorpå du kan forfølge dine per-
sonlige  mål.  Dine  værdier  ændrer  sig  i  øjeblikket,  og  det
samme gør dine kærlighedsidealer; og dette kan gøre dig util-
freds  og  sulten  efter  en  bestemt  slags  dramatiske,  næsten
overnaturlig følelsesoplevelser, som kan bibringe dit liv me-
ning og drama. Det er muligt, at du i denne tid vil indlede et
forhold, som vil tilføre dit liv den nødvendige spænding, og
som i hvert fald for en stund vil få dig til at føle, at dit liv
rummer en højere mening og et højere formål. Uanset hvor
opstemt du måtte føle dig, bør du forsøge at bevare begge ben
på jorden. Selvom de nye kontakter, som du måtte knytte i
denne tid, sandsynligvis vil være stimulerende og gavnlige,
vil de måske ikke være stabile i det lange løb, og det ville for-
mentlig være meget uklogt at lade et eksisterende bånd blive
truet  blot  på  grund  af  en  forbigående  tilstand  af  følelses-
mæssig begejstring. Da du selv ændrer dig, kan du føle dig
draget mod mennesker, som giver dig mulighed for at gro,
frem for mod nogle, som på langt sigt kan respondere på den,
du er, og det, du dybest set har behov for. Nyd alle de relati-
oner, du måtte etablere i øjeblikket, hvad enten de er romanti-
ske eller ej; men pas på med at aflægge løfter, som du måske
inden så længe kommer til at fortryde.

Lige nu vil du næppe vende ryggen til en mulighed for fornø-
jelse  og  selvforkælelse.  Det  skader  ikke,  bortset  fra  at  du
måske kommer til at spise eller drikke for meget eller bruge
for mange penge på ting, som du om et par uger vil undre dig
over, at du overhovedet kunne finde på at ønske dig. En sådan
overdrivelse vil formentlig ikke komme til at koste dig alt for
dyrt, medmindre den bliver kombineret med bedrageri eller
uærlighed. Hvis du ikke spiller rent spil, hvad enten det drejer
sig om penge eller om andre menneskers følelser, så er du
sandsynligvis selv skyld i, at du bliver afsløret; og så kan du
ende med at komme til at betale langt mere, end du havde til
hensigt. Se dig for, før du springer ud i noget, tænk på de
mulige konsekvenser, lov ikke ting, som du ikke kan holde,
og prøv at holde dine udskejelser inden for rimelighedens
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grænser. Og hvis du ikke kan finde plads i dit liv til at dyrke
dine drømme på en balanceret måde, vil du måske opleve, at
nogle kreative kanaler kan hjælpe dig med at undgå at komme
til skade. Det kan være et glimrende tidspunkt at dyrke teater,
musik og andre kunstarter, ikke bare som tilskuer, men måske
også som udøvende, hvad enten det er som amatør eller som
professionel. For sandsynligvis søger du ikke i nær så høj
grad efter den fuldkomne kærlighed som efter det sus af ener-
gi  og  visionær  kraft,  som  ledsager  alle  kontakter  til  den
mytiske verden. For at finde denne kontakt behøver du ikke at
risikere trygheden ved de yndede relationer og resurser, som
har været en del af i dit liv igennem lang tid.

Ændrede værdier i kærlighed

Uranus opposition prog. Venus
Midten af juli 2020

indtil midten af april 2023

Dette vil sikkert blive en periode præget af forandringer og
omvæltninger i din personlige tilværelse. Der dukker i øje-
blikket en dyb konflikt op i dit indre mellem et behov for at
være sammen med andre og et behov for frihed. Selvom du
måske er helt ubevidst om det, kan denne konflikt afspejle sig
i nogle spændinger mellem dig og din partner eller i karakte-
ren af de nye relationer, du måtte indgå i øjeblikket. Dine per-
sonlige værdier bliver udfordret, og det samme gælder dine
kærlighedsidealer. Udfordringen kan komme fra en, der står
dig nær, som tager initiativ til en adskillelse eller beder om
mere plads i forholdet. Eller den kan komme fra dig selv, for-
di du måske føler dig indestængt eller kvalt og har brug for
mere plads til at trække vejret. Hvad enten den udløsende
mekanisme er dit eget eller en andens krav om større frihed,
vil resultatet sandsynligvis blive en periode præget af belast-
ninger  og  vanskeligheder  i  et  eksisterende,  nært  forhold.
Dybest set er det måske din egen indstilling, der trænger til at
blive ændret. Prøv at finde ud af, hvordan du eventuelt selv
har opstillet nogle strukturer i din personlige tilværelse, som
er baseret på nogle tidligere værdier, som nu viser sig at være
uholdbare, fordi du er ved at vokse fra dem.

I nære relationer er du tilbøjelig til at søge efter en ideologisk
eller spirituel sjælemage, og måske opdager du nu, at denne
holdning enten bør ændres radikalt eller udtrykkes på en an-
den måde. Noget i dit indre er muligvis blevet for fastlåst og
usmidigt i forbindelse med dine forventninger til din partner,
og du har måske heller ikke erkendt dit eget behov for at
bevare din selvstændighed i forholdet. Smidighed og evnen til
at være tæt på et andet menneske samtidig med, at man for-
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bliver et adskilt og særskilt individ, er egenskaber, som du
måske nu bliver udfordret til at udvikle i større grad. Denne
proces kan støde sammen med de strukturer, som du har op-
rettet, og de "skjulte dagsordener", som du tidligere har for-
handlet ud fra i omgangen med dine kære. Du har formentlig
oplevet  hyppige  konflikter  mellem  behovet  for  selskab  og
behovet  for  frihed,  og  dette  kan  tidligere  have  fremkaldt
spændinger og endda afgørende adskillelser. Prøv at være be-
vidst om begge behov hos dig selv i stedet for at tro, at du
selv ønsker det ene, og din partner ønsker det andet. Inden du
reagerer blindt og impulsivt på de belastninger, som dukker
op i din personlige tilværelse, så prøv at tænke over, på hvilke
områder  dine  holdninger  og  værdier  muligvis  trænger  til
vækst og udvikling. Måske kan du ikke hindre din partner i at
forlade dig, hvis jeres forhold virkelig viser sig ikke længere
at være levedygtigt. Men du vil kunne foretage nogle positive
ændringer  i  et  sundt  forhold,  som  gennemgår  en  anstreng
periode. Og skulle du komme til at opleve en adskillelse, som
du ikke selv ønsker, så vil du måske, trods din fortvivlelse,
erfare, at du også selv har brug for den frihed, som du har fået
foræret imod din bevidste vilje.

Du vil muligvis forsøge at flygte fra denne periodes spæn-
dinger ved at finde et nyt forhold, som synes at indebære den
større frihed og begejstring, som du længes efter. Men du bør
være meget varsom med at knytte dig for impulsivt til et nyt
bånd, som måtte komme ind i dit liv i øjeblikket. Tænk også
over følgerne for et muligt eksisterende forhold. Inderst inde
kæmper du for at ændre din egen holdning. Dette kan få dig
til ubevidst at vælge en person, som ikke giver nogen varig
stabilitet, men som fungerer som katalysator for åbningen ind
til dine indre potentialer. Dette kan være både kreativt og for-
vandlende, så længe du ved, hvad du foretager dig. Men bliv
ikke overrasket, hvis du bliver tiltrukket af en, som allerede er
bundet andetsteds, eller som af følelsesmæssige eller prakti-
ske  grunde  ikke  kan  tilbyde  dig  en  langvarig  tilknytning.
Måske er det i virkeligheden ikke en ny person, du har brug
for, men en ny forståelse af kærligheden. Hvis det er tilfældet,
vil det nok være klogere af dig at forsøge at arbejde med det,
der skal ændres, inden for dine eksisterende bånd, så du ikke
impulsivt kommer til at ødelægge noget, som du senere vil
komme til at fortryde dybt.
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 B]oA prog. Måne kvadrat Sol

Konflikt og spændinger

prog. Måne kvadrat Sol
Begyndelsen af oktober 2023

indtil slutningen af november 2023

Du vil sandsynligvis befinde dig i en ret turbulent tilstand. Du
er måske tydeligt opmærksom på dig selv som særskilt indi-
vid, men disse følelser er sandsynligvis i konflikt med dit
behov for harmoni og nærhed. Du kan derfor blive fristet til at
hævde dine ideer, følelser og ønsker på en kraftfuld eller lige-
frem aggressiv måde, samtidig med at du gør dig alt for store
anstrengelser for at imødekomme andres behov. Uanset hvor
meget du måtte ønske at behage andre, så er dit primære
behov lige i øjeblikket at hævde dig - ikke på en destruktiv,
egocentrisk måde, men i form af en tydeliggørelse af den
person, som du føler, at du er blevet til på dette stadium i li-
vet, og en afspejling af de talenter og færdigheder, du har ud-
viklet. Din selvfølelse er dybt forbundet med din plads i sam-
fundet og din fornemmelse af, at du har opfyldt dine ambiti-
oner og sat dit personlige stempel, uanset hvor beskedent, på
omgivelserne. I øjeblikket er du måske mere end nogensinde
klar over, at du kan yde et enestående bidrag, og at du behø-
ver, og fortjener, andres respekt og anerkendelse.

Måske vil du møde andre, som på en eller anden måde perso-
nificerer en stærk selvhævdelse, men din tiltrækning til dem
vil formentlig være ambivalent og bestå af en sær blanding af
fascination og irritation. Det betyder ikke, at sådan et forhold
er uautentisk eller 'dårligt'. Men du har formentlig brug for at
leve dine egne særlige evner og talenter ud i stedet for at blive
en hengiven proselyt til en karismatisk eller talentfuld person.
Der er tale om en periode, hvor du trods eventuelle spæn-
dinger og følelsesmæssigt ubehag vil kunne opleve en fornyet
tiltro til det menneske, du er, og det du har at tilbyde. Prøv at
drage fordel af disse følelser ved at udvikle dine kreative
evner mest muligt. Måske opdager du nogle nye, kreative mu-
ligheder, som du ikke troede fandtes, eller som du var bange
for at forfølge, fordi andre mennesker havde brug for din
følelsesmæssige tid og energi. Rent emotionelt bliver denne
periode måske ikke specielt behagelig, fordi du sikkert for-
nemmer en indre konflikt. Men det er en vigtig periode, for du
vil  rent  følelsesmæssigt  og  ikke  bare  intellektuelt  kunne
erkende omridset af din særskilte individualitet og den dybe
følelse af mening, som kan give denne individualitet dens
mest fyldestgørende udfoldelse i livet.
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« sd  I^mN Neptun konjunktion Chiron

At fornemme livets sørgmodighed

Neptun konjunktion Chiron
En transit der nærmer sig sin

afslutning,
fra slutningen af april 2020, varer

indtil midten af februar 2023

Dette kan blive en periode, hvor du oplever usædvanlig stor
medfølelse med andre. Måske er du ikke blot opmærksom på
dine egne svagheder og skader, men også på livets almin-
delige uretfærdighed. Det er muligt, at der kan forekomme
ydre hændelser, som udløser disse følelser, især på områder,
der  berører  din  fysiske  trivsel  og  dagligdagens  verdslige
gøremål. Bekymringer vedrørende dit helbred eller sammen-
brud på dit arbejde kan give dig følelsen af, at du ikke har styr
på din fysiske tilværelse. Måske vil du føle dig forurettet, af-
vist, overset eller udnyttet på en eller anden måde, med eller
uden ydre årsag. Du kan også få en dyb følelse af utilstrække-
lighed og måske også stor vrede. Måske forekommer der ikke
nogen åbenlys udløsningsårsag, da du formentlig er prædis-
poneret for at føle sådan; og begivenheder, som i sig selv
måske  ikke  ville  antage  så  stor  betydning  på  andre  tids-
punkter, kan i øjeblikket have magt til at få dig til at føle dig
ekstremt sårbar og usikker på dig selv. Måske har du også en
stærk følelse af at være blevet såret af livet.

Selvom du måske oplever en vis fortvivlelse eller modløshed,
vil en eventuel indsigt i den vigtige indre proces, som finder
sted, kunne hjælpe dig med at klare vanskelige situationer
eller stemninger på en bedre måde trods det faktum, at du
ikke kan fremskynde processen. Du er i dyb kontakt med for-
tidens sår og skader lige nu, og den følelse af selvforagt, som
du måtte have, er formentlig blot den seneste i en lang række
af skader, som sandsynligvis har rod i den tidligste del af dit
liv. Det er muligt, at du lige fra en meget ung alder har båret
rundt på en dyb fortørnelse eller nederlagsfølelse, fordi livet -
og andre mennesker - på en eller anden måde har behandlet
dig uretfærdigt, og du aldrig rigtig er kommet over det. Du vil
kunne opleve en dybt rodfæstet bitterhed og fortørnelse, som
er meget gammel, og projicere den ud i din nuværende situa-
tion. Er dette tilfældet, kan du blive nødt til at give slip på for-
tiden og holde op med at give dine beklagelser næring; og du
kan også blive nødt til at tilgive både andre mennesker og dig
selv. På en vis måde kan din egen sårbarhed og dit forsvar
mod den være netop det, der blokerer for din udvikling. Det er
også sandsynligt, at du har oplevet denne sårede sindsstem-
ning før, måske mange gange og med en tilsvarende følelse af
resignation, fortørnelse, vrede eller uretfærdighed. Men du
behøver ikke at blive hængende i den eller at blive ved med at
gentage en ulykkelig cyklus.
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 J^oB] Pluto kvadrat prog. Måne

Der findes ingen nemme remedier mod en smerte, som er op-
stået på grund af nogle situationer, som har såret dig tidligt i
livet. Formentlig skyldes de ikke en bestemt persons ondskab,
men nogle fundamentale svagheder i den menneskelige natur
og i samfundet i al almindelighed. Måske bliver du nødt til at
finde ud af, i hvilken grad en underliggende følelse af bekla-
gelse kan have fået dig til at anbringe dig selv i rollen som
offer i senere situationer, hvor du er gået ud fra, at du ville
blive behandlet på samme måde. Prøv at indtage en mere filo-
sofisk  holdning  og  at  distancere  dig  fra  følelsen  af  såret
stolthed og ydmygelse. Måske er du nødt til at acceptere det
faktum, at vi alle før eller siden bliver fanget i de almene
menneskelige forvirringers og forkludringers net. Hvis du er i
stand til at udvise større objektivitet, vil du måske opleve, at
du ikke er helt så mistrøstig og tilbøjelig til at tro, at andre vil
dig det ondt. Denne periode kan give dig mulighed for at hel-
brede mange gamle sår - ikke ved at lave om på fortiden, men
ved at indtage en anden holdning til den. Det kræver en vis
kunst villigt at acceptere det, som man ikke kan ændre uden at
gå i selvmedlidenhedens og martyriets fælde. Uanset hvad der
måtte ske i dit liv lige nu, så prøv at anskue det i et bredere og
mere upersonligt perspektiv. Gør de ting, som du er nødt til at
gøre for at forsvare eller beskytte dig selv, hvis dette er på-
krævet; men prøv at undgå eller at bryde ud af den endeløse
cyklus af sårethed og gengældelse, som skaber så meget af
det, som vi oplever som tilværelsens uretfærdighed.

Følelsesmæssig turbulens

Pluto kvadrat prog. Måne
Begyndelsen af november 2022

indtil slutningen af maj 2023

Du  kan  komme  til  at  opleve  en  betydelig  følelsesmæssig
turbulens i denne periode. Der bliver vakt nogle stærke følel-
ser og instinkter hos dig, som kan gøre dig forvirret eller få
dig til at føle dig truet. Du kan blive opmærksom på nogle
tvangsprægede følelser, som kan give dig en fornemmelse af,
at der er en form for skæbne på spil i dit liv. Ordet "skæbne" i
ordsprogsmæssig forstand - en upersonlig kraft eller energi,
som dikterer begivenhedernes forløb - er formentlig ikke helt
velegnet. Men nogle dybt rodfæstede mønstre fra din barn-
dom  og  familiebaggrund  kan  arbejde  under  bevidsthedens
overflade, og du vil måske komme til at stå i en følelses-
mæssig  situation,  som  aktiverer  erindringer  og  oplevelser,
som tilhører den tidligste del af dit liv. I denne periode kom-
mer du måske til at slås med en konflikt eller en adskillelse i
forholdet til et andet menneske, som markerer afslutningen på
en fase i dit følelsesliv og begyndelsen på en ny. Eller måske
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 J^oB] Pluto kvadrat prog. Måne

bliver du konfronteret med de mere dystre aspekter af den
menneskelige   natur,   som   kan   gøre   dig   desillusioneret,
deprimeret eller magtesløs. Du er ikke noget offer. Men i øje-
blikket kan du til tider føle dig som et sådant. Dine vante for-
ventninger til andre eller måske til dig selv bliver i øjeblikket
anfægtet af omstændigheder og adfærd, som du har svært ved
at billige.

Det kan være klogt at give slip på et forhold, som lige nu er
ved at forsvinde ud af dit liv, i stedet for at kæmpe for at
fastholde en situation, som måske ikke længere er holdbar.
Dit behov for at trække dig tilbage til fantasiens verden kan
vise sig umuligt at imødekomme i øjeblikket, og det kan blive
krævet af dig, at du lærer større følelsesmæssig selvberoenhed
og ser dine egne dybere motiver og behov i øjnene. Prøv at
undgå  at  ende  i  magtkampe  med  dem,  der  står  dig  nær.
Jalousi, ejendomsfølelse, fortørnelse og trods er destruktive
følelser, som du bør forsøge at rumme, hvis du oplever dem, i
stedet for at slippe dem løs; og det vil være uklogt at prøve at
styre andre i et forsøg på at bevare trygheden eller genskabe
en følelse af styrke. Du vil muligvis føle dig ret ængstelig i
øjeblikket. Er det tilfældet, er der sandsynligvis tale om en
naturlig følge af de forandringer, som finder sted i dit indre.
Du er ved at vokse fra nogle sider af din psykologiske arv, og
du vil formentlig føle dig langt friere og kunne omgås andre
mere spontant, når denne periode er overstået. Dit følelsesliv
har i årenes løb haft tendens til at være opdelt i tydelige afsnit
med skarpe adskillelseslinjer mellem de forskellige faser. Den
nuværende cyklus er måske mere dramatisk end visse andre,
men  du  har  oplevet  den  uundgåelige,  indre  forvandlings-
proces  før.  Uanset  hvad  du  måtte  føle,  bør  du  forsøge  at
rumme det i stedet for at undertrykke det eller handle impul-
sivt ud fra det. Bestræb dig på at vende blikket indad og prøv
at bevare objektiviteten. Du kan få et betydeligt indblik i den
måde, hvorpå du har udtrykt for stor afhængighed eller ud-
trykt afhængighed på en ubevidst manipulerende eller negativ
måde. En sådan indsigt kan befri dig for lang tids fortørnelse
og sårede følelser. Selvom dit følelsesliv måske er turbulent i
denne tid, bør du holde øjnene åbne og hovedet koldt. Den
visdom, som du opnår, kan gøre din tilværelse dybere og
rigere.

                                               - - -
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 N^oT Chiron kvadrat MC

                     2.  Den fysiske verdens sfære

Forhold vedrørende din fysiske og materielle tilværelse vil
sandsynligvis også blive vigtige, men nogle af dem kan vise
sig at blive ganske vanskelige. I de kommende tolv måneder
kan du møde udfordringer, som får dig til at sætte spørgs-
målstegn ved dit arbejde og din plads i verden, og frustrati-
oner - over dig selv, over pengesager eller over arbejdsgivere
eller kolleger - kan bringe dit temperament på kogepunktet
eller skabe en fortvivlet følelse af, at du har fejlet på en eller
anden måde. Prøv at koncentrere dig om det, du kan lære af
disse  situationer,  og  om,  hvad  dit  eget  bidrag  til  vanske-
lighederne  kunne  være.  Med  tålmodighed,  umage  og  be-
vidsthed kan du forvandle disse verdslige problemer til mulig-
heder  for  at  udvikle  styrke,  engagement  og  udholdenhed.
Senere, når denne vanskelige periode er forbi, kan disse egen-
skaber, netop fordi de er hårdt tilkæmpede, måske hjælpe dig
med at forankre dine evner og anlæg solidt i verden.

Skuffede mål

Chiron kvadrat MC
Midten af april 2022

indtil midten af marts 2024

Du bliver opfordret til at definere, hvem du selv er på verdens
scene. Da der er tale om en karakterdannende proces, kan du
få problemer på dit arbejde eller med ledende personer i øje-
blikket. Det kan føles, som om du bliver blokeret eller under-
gravet i bestræbelsen på at realisere dine mål, af andre menne-
sker eller af nogle uretfærdige omstændigheder, som gør dig
vred og får dig til at føle, at du er blevet ydmyget. Det kan til
tider virke, som om alle de bestræbelser, du gør dig for at få
andre til at anerkende dit behov for personlig, følelsesmæssig
kontakt,  er  dømt  til  at  mislykkes.  Derfor  kan  du  føle  dig
meget utilfreds på dit arbejde eller hæmmet af sociale eller
økonomiske faktorer, som virker uretfærdige. Du kan også få
konflikter med en arbejdsgiver eller opleve en smertefuld,
social afvisning eller affærdigelse, som gør dig meget usikker
på, om du er acceptabel i omverdenens øjne.

Trods det ubehagelige ved disse oplevelser kan du vende dem
til en konstruktiv lære- og forandringsproces, hvis du er ind-
stillet på at kaste et granskende blik på din nuværende mål-
sætning og spørge, hvor autentisk den afspejler den person,
som du i virkeligheden er. Det billede, som du frembyder for
andre, kan være skabt udelukkende for at behage, eller det er
måske  med  årene  gradvist  blevet  alt  for  stift  eller  direkte
falsk. Du kan også blive nødt til at se livets uretfærdighed og
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«  T]mH prog. MC konjunktion Uranus

ulighed i øjnene med en mere tolerant og medfølende indstil-
ling.  Det  er  ikke  et  godt  tidspunkt  at  kaste  sig  ud  i  en
altomfattende kamp med ledende personer eller offentligt at
hævde din ret i en vred og oprørsk ånd. Du kan ende med at få
det endnu værre, for din dømmekraft og timing er sandsynlig-
vis ikke særlig god i øjeblikket, og du kan være opfyldt af en
vrede, hvis rødder ligger begravet i fortiden, ikke i nutiden.
Det er muligt, at du bliver nødt til at undersøge, hvordan
nogle gamle forventninger, som går helt tilbage til din barn-
dom, farver din nuværende omgang med andre, og også at
overveje den rolle, som du har valgt at spille i verden. I løbet
af denne periode vil du kunne slippe af med nogle usunde
eller urealistiske forventninger, egne eller andres, som har
gjort dig illoyal over for dine dybere behov og din egen natur.
Før du kaster dig ud i kamp, indleder et korstog eller for-
nærmet forlader et job, så prøv at vende blikket indad og se,
om du kan lære at forstå, hvad det er for en indre konflikt, der
bliver afspejlet i de ydre omstændigheder, som du nu må for-
holde dig til.

Livet kan være uforudsigeligt

prog. MC konjunktion Uranus
Begyndelsen af januar 2022

indtil begyndelsen af december
2023

Der vil sandsynligvis opstå en periode fuld af omvæltninger i
dit liv lige nu, og du vil kunne opleve pludselige ændringer i
dit arbejde og dine personlige forhold, som kan kaste dig ud i
en helt ny situation. Forandringen kan være noget, du selv har
valgt, eller den kan skyldes forhold, som ligger uden for din
kontrol. Er der tale om det sidste, kan det være nødvendigt, at
du indser, at du selv har et dybt behov for forandring og ikke
bare er et offer for tilfældige omstændigheder. Her er tale om
en periode, hvor du kan bryde med gamle, begrænsende struk-
turer i dit liv - ikke blot med hensyn til dit valg af arbejde,
men også i forbindelse med den rolle, du har spillet i sam-
fundet. Dit image er under forvandling, sandsynligvis fordi
det er stivnet eller ikke længere passer til den person, du er
ved at udvikle dig til. Og efterhånden som det forandres, vil
der  også  være  behov  for,  at  din  livsretning  ændres  i  takt
hermed. Der kan blive tale om, at du må ofre nogle ting, eller
at du kommer til at opleve tab eller adskillelse af en eller an-
den art; og du kan få mange bekymringer, fordi du er ude af
stand til at se fremtidskonturerne klart. Der er ikke nødven-
digvis tale om en negativ eller nedbrydende tid; den kan vise
sig at være umådeligt positiv og kreativ. Men du bliver nok
nødt til at spænde sikkerhedsbæltet og berede dig på en turbu-
lent flyvetur.
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Du har formentlig altid været et idealistisk menneske, modta-
gelig for nye ideer og interesseret i ukonventionelle menne-
sker, som kan dele din originale tankegang. I øjeblikket vil du
måske komme i kontakt med mange af den slags mennesker
og sandsynligvis med en eller anden gruppe, som deler dit
ideologiske  eller  spirituelle  livssyn.  Din  sociale  omgangs-
kreds vil sandsynligvis åbne sig, formentlig i nogle temmelig
utraditionelle retninger, og din følelse af samhørighed med
menneskeheden vil formentlig blive uddybet og anspore dig
til en eller anden form for humanitær indsats. Prøv at lade
være med at gå i panik, hvis du mærker, at de gamle grænse-
skel i dit liv flytter sig. Du er på mange måder ved at forlade
fortiden, og alle de ydre forandringer, du måtte opleve, vil
sandsynligvis afspejle en dyb frigørelsesproces, som finder
sted i dit indre. Det kan være klogt af dig at flyde med ener-
gien i stedet for at give dig til at spekulere over, hvad andre
måtte tænke. Og hvis du må slippe strukturer og situationer,
som  nu  har  overskredet  deres  holdbarhedsdato,  så  prøv  at
gøre dette villigt frem for at sparke og skrige hele vejen. For-
andringerne  vil  sandsynligvis  indfinde  sig,  hvad  enten  du
samarbejder eller ej, for du har selv et dybt behov for dem og
vil sandsynligvis fremkalde dem ubevidst, såfremt det ikke
sker efter dit eget bevidste valg.

Blokering af egenviljen

Chiron opposition Mars
Midten af maj 2022

indtil begyndelsen af februar 2025

Vær forsigtig i denne tid. Du vil sandsynligvis blive vred,
utålmodig  og  egenrådig,  hvis  nogen  eller  noget  synes  at
blokere eller hindre de ting, som du ønsker. Problemet er, at
der  sikkert  vil  være  en,  der  kommer  dig  på  tværs  -  ikke
nødvendigvis i nogen bevidst hensigt, men på en måde, som
vækker dit raseri og sårer din stolthed. Hvis du forsøger at
gøre gengæld eller hamre dig igennem de forhindringer, der
møder dig, kan du ende med at berede dig selv et ydmygende
nederlag eller måske endda fysiske problemer på grund af
stress,  uforsigtig  kørsel  eller  blind  utålmodighed  med  den
fysiske  verden.  Din  energi  og  viljestyrke  er  sandsynligvis
meget stor i øjeblikket, og du vil kunne kanalisere denne in-
tense  energi  ind  i  projekter,  som  kræver  beslutsomhed,
stædighed og rent og skært hårdt slid. Men det vil nok være
klogt af dig ikke at gå i åben konfrontation med andre lige nu.
Du kan i øjeblikket minde lidt om en skydegal cowboy i en
amerikansk  western,  ivrig  efter  at  komme  i  kamp.  Din
dømmekraft i forbindelse med forholdet til andre mennesker
er sandsynligvis ringe, og du kan være nærtagende og nem at
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såre og derfor tilbøjelig til at mistyde og misforstå, hvad an-
dre gør og siger. Sæt tempoet ned, bevar roen og hold nøje øje
med, hvad der i virkeligheden foregår i dit eget indre.

Du kan få brug for at undersøge, om hæmninger eller mangel
på selvtillid tidligere har gjort dig mere passiv, end godt var.
Du har måske ikke været klar over, i hvor høj grad du har
brug for at hævde din vilje og uafhængighed i nære relationer,
og lige nu føler du dig begrænset og fuld af fortørnelse, selv-
om  der  måske  slet  ikke  eksisterer  nogen  modstander.  Din
vrede  i  den  nuværende  situation  kan  hente  næring  fra  et
personligt efterslæb i form af mange år, hvor du har tilladt an-
dre at have større betydning end dig, og hvor du har over-
draget din autoritet og evne til at træffe dine egne beslut-
ninger til andre i håbet om at behage omgivelserne. Prøv at
finde ud af, om en ubevidst frygt for at udfolde din styrke og
magt som individ eventuelt bidrager til din nuværende følelse
af at blive bremset. Du kan også prøve at finde ud af, hvordan
du eventuelt kan kræve større autonomi lige nu, uden at eks-
plodere eller behandle andre, som du i øjeblikket hævder, at
de behandler dig.

Det  bliver  sikkert  ikke  nogen  nem  tid.  Prøv  at  holde  et
vagtsomt øje med dig selv og sørg for, at du har masser af tid
og plads til at komme væk fra et eventuelt arbejdspres og
slappe af. Din krop kan være udsat for et betydeligt pres, og
det bør du muligvis minde dig selv om. Fysisk aktivitet kan
hjælpe dig med at løse op for spændingerne, blot den ikke er
anstrengende. En bevidst beslutning om at hold fast og vente
tålmodigt, indtil denne periode er ovre, kan også hjælpe dig
med at finde styrke til at rumme din vrede og frustration i
stedet for at undertrykke disse følelser. Prøv at undgå at blive
et passivt offer eller en korsfarer på krigsstien. Ingen af disse
yderligheder vil formentlig hjælpe dig. Vær standhaftig der,
hvor du står, og lær at bøje dig villigt, hvis du bliver tvunget
til at acceptere en adskillelse, et tab eller et tilbageslag, som
ikke kan undgås. Men lad være med at kaste dig ud i en
altomfattende  kamp;  det  er  usandsynligt,  at  du  vil  kunne
vinde den. Du har brug for et klart hoved og en omhyggelig
strategi samt en god portion selvindsigt, hvis du skal få det
bedst mulige ud af denne vanskelige, men potentielt meget
konstruktive periode. Du vil kunne dukke frem i den anden
ende af denne periode med større selvrespekt og en dybere
forståelse af dine stærke sider, samt en mere realistisk og ær-
lig måde at omgås andre på.
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 F^pC Jupiter trigon Merkur

                                               - - -

                           3.  Den mentale sfære

Udviklingen af din forstand og dyrkelsen af nye færdigheder
og indlæringsområder kan også optage meget af din energi
på forskellige tidspunkter i løbet af året. Forstandens liv er
lige så vigtigt som hjertets liv og din bankkontos liv, og denne
periode kan blive vigtig for hævelsen af dit kundskabsniveau
og anvendelsen af dine evner. Men du kan også blive ud-
fordret af nogle vanskeligheder, især i forbindelse med kom-
munikationen med andre og den generelle tone i din mentale
indstilling i denne periode. Hvis du oplever, at du er usæd-
vanligt negativ, kritisk eller deprimeret, så prøv at finde ud af,
hvad det i virkeligheden er, der plager dig, og hvordan din
egen  indstilling  måske  bidrager  til  de  ydre  problemer,  du
møder. Det kan være klogere end at lade det gå ud over andre
eller uafvidende skabe vanskeligheder i forbindelse med ma-
terielle og følelsesmæssige forhold, fordi du ikke er bevidst
om virkningerne af din egen mentale indstilling.

Flyvske tanker

Jupiter opposition prog. Merkur
Begyndelsen af maj 2022

indtil slutningen af januar 2023

De samme temaer betones også af:

Jupiter trigon Merkur
Begyndelsen af maj 2023

indtil slutningen af maj 2023

Din intuition er sandsynligvis ekstremt aktiv lige nu, og det
samme gælder dit greb om de brede principper. Dette kan
rette dine tanker mod fremtiden og mod at skabe dig et over-
ordnet billede af, hvilken retning du ønsker, at dit liv skal
tage. I øjeblikket har du evnen til at skabe kontakt og se bag
om de umiddelbare kendsgerning for at finde de muligheder,
som ligger bag. Det kan være et glimrende tidspunkt at kaste
sig over nogle studier, som kræver et universelt livssyn og en
evne til intuitivt at forstå forholdet mellem begivenheder og
kendsgerninger. Du kan få mange positive glimt af fremtidige
muligheder, især med henblik på udviklingen af nye færdig-
heder og talenter, for du er sandsynligvis mere optimistisk
end normalt og derfor i stand til at sigte højere. Et stærkt
ønske om at udvide din tilværelse kan få dig til at dyrke nogle
nye, sociale kontakter og søge et større engagement i humani-
tære interesser. Der kan således opstå mange vigtige mulighe-
der for dig lige nu, som kan lukke op for talenter og potentia-
ler, som du kan blive ved med at dyrke og udvikle i mange år
frem.
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Det eneste problem er, at du måske er så utålmodig efter at
gribe det overordnede billede, at du overser de små ting - til
skade for dig selv. Du kan have tendens til en sløset tanke-
gang, til unøjagtighed i din indsamling eller gengivelse af
kendsgerninger og informationer og til skødesløshed i håndte-
ringen af økonomiske transaktioner og alle former for kon-
trakter. Prøv at bestræbe dig på at læse det, der står skrevet
med småt, før du skriver under på noget, og husk hvor meget
der står i banken, før du bruger penge eller kaster dig ud i
spekulation. Du har sandsynligvis også den største lyst til at
følge dine fornemmelser og intuitioner i øjeblikket, måske i
en sådan grad at du føler, at du har en helt speciel telefonlinje,
der forbinder dig med de kosmiske sandheder. En sådan over-
vurdering af egne evner kan gøre dig en anelse dogmatisk og
selvretfærdig, når du skal udtrykke dine ideer over for andre.
Alt dette kan være et biprodukt af et godt humør og en sund
tilførsel af begejstring og optimisme; og det skader ikke at tro
på, at man har ret, blot du indser, at andre måske også har ret,
når det gælder deres liv. Prøv at udvise en vis tålmodighed
lige nu for at få det bedst mulige ud af denne kreative periode.
Mental rastløshed, nysgerrighed og ekspansionstrang kan give
nogle særdeles positive resultater, blot du er realistisk nok til
at indse betydningen af de små skridt, som er nødvendige for
at nå derhen, hvor du mener, at du kan hen.

Forandringer i forholdet til andre

Uranus konjunktion prog.
Descendant

Begyndelsen af juni 2023
indtil midten af april 2025

I løbet af denne periode kan du komme til at opleve betydeli-
ge brud i din personlige tilværelse. Årelange forhold vil være
specielt sårbare over for forandring lige nu, og hvad enten du
selv tager initiativ til disse ændringer, eller de bliver dig på-
ført af andre, så vil du muligvis gennemgå en vigtig adskil-
lelse eller lide et afgørende tab i denne periode. Dette er dog
ikke helt uundgåeligt, og i stedet kan der opstå det modsatte.
Du kan enten indlede et nyt forhold, som ejer potentialet til
radikalt at ændre dit liv, og som kan føles dragende og tvin-
gende i sin fascination. Eller du kan opleve begge dele og
ende i en ubehagelig trekant, splittet mellem en gammel kær-
lighed og en ny. På det mere verdslige plan vil du sikkert også
knytte nye professionelle og sociale kontakter, måske af en
anderledes og ukonventionel art. Og du kan komme til at ud-
folde en langt stærkere, offentlig profil, end du nogensinde før
har gjort, og udveksle med en større gruppe eller udtrykke
dine ideer og idealer over for et større publikum.
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Den  slags  ydre  forandringer  kan,  selvom  de  er  potentielt
splittende og i tilfælde af et nært forhold også smertefulde,
afspejle en dyb ændring, som finder sted i dit indre. Du har
altid været tilbøjelig til at relatere dig til andre på en høflig og
civiliseret måde. Nu opdager du måske behovet for en mere
direkte og ærlig konfrontation. Måske møder du en person,
som synes at legemliggøre disse egenskaber og præsentere
dig for en helt ny måde at opfatte tilværelsen på. Du kan lige-
ledes tage afsked med en eller anden. Hvis dette sker, vil det,
uanset hvor smertefuldt det måtte være, sandsynligvis give
dig frihed til at udvikle disse egenskaber selv. Hvad enten det
nu går i den ene eller den anden retning, så vil du gennemgå
en proces præget af intellektuel og spirituel ekspansion. Prøv
at komme igennem denne periode med en indstilling, der er
præget af forsigtig optimisme. Vær åben over for nye ideer,
men  vær  lige  nu  forsigtig  med  at  underskrive  noget,  der
binder dig for meget. Du kan blive nødt til at vente, til støvet
har lagt sig, før du kan ane konturerne af din fremtid. Alt,
hvad du ved i øjeblikket, er, at tiden er inde til at give slip og
gå videre.

                                               - - -

                         4.  Den spirituelle sfære

Det, der giver mening til alle de former for følelsesmæssige,
materielle eller intellektuelle udfordringer og forandringer,
som du måtte støde på, er dit spirituelle liv, og også her kan
du opleve nogle vigtige forandringer i opfattelse og indstil-
ling. Den slags ændringer kan være skjulte og kun langsomt
blive registreret af din bevidsthed, men de kan dybtgående
påvirke den måde, hvorpå du oplever og tolker det, der sker
for dig i det kommende år. Du kan imidlertid også ende i
nogle vanskeligheder. Du kan opleve tidspunkter med tvivl og
desillusionering, og du vil måske spekulere på, om det, du
tror på, nu også virkelig er værd at bruge sin energi og tro
på. Den slags perioder præget af spirituelt mismod kan imid-
lertid være gavnlige i det lange løb, fordi de kan give en
værdifuld indsigt i nogle urealistiske forventninger eller i en
alt  for  streng  verdensanskuelse  eller  et  alt  for  snævert,
spirituelt livssyn. Hvis du tænker grundigt over det, der sker, i
stedet for at henfalde til kynisme, så kan de prøvelser, du op-
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« sd  I^oF Neptun kvadrat Jupiter

lever lige nu, i sidste ende hjælpe dig med at opbygge en va-
rig tro på dig selv og på livet.

Et sløret udsyn

Jupiter opposition Neptun
Begyndelsen af august 2023

indtil begyndelsen af april 2024

De samme temaer betones også af:

Neptun kvadrat Jupiter
En transit der nærmer sig sin

afslutning,
fra begyndelsen af maj 2020,

varer
indtil slutningen af februar 2023

Dette vil sikkert blive en tid præget af fortryllelse og stor
idealisme, og dine tanker og følelser vil muligvis ofte være
eksalterede og verdensfjerne. Du kan føle dig specielt optaget
af  menneskelig  trivsel  og  nære  en  særlig  medfølelse  med
dem, der er ulykkelige eller lider; og du er sandsynligvis ikke
så optaget af din egen trivsel eller dine egne interesser. Det vil
være en tid præget af ambivalens, hvor både dit hjerte og din
sjæl sandsynligvis vil være åbne over for mange skjulte lag i
livet. Men du kan også være usædvanligt godtroende og mod-
tagelig for udnyttelse. Du kan også være urealistisk med hen-
syn til dit eget held og få lyst til at gamble med resurser, som
du ikke har råd til at miste. Grænsen mellem at føle sig for-
bundet med en højere eller spirituel kilde og at føle sig und-
draget livets love og krav er faktisk meget fin, og i øjeblikket
lægger du muligvis ikke tilstrækkeligt mærke til, hvor den
går.

Du bør muligvis være særligt forsigtig i sager, som vedrører
dine økonomiske resurser. Prøv at være særligt opmærksom
på alle detaljer i forbindelse med investeringer eller transakti-
oner af enhver art og lad være med at håbe på, at du kan
slippe af sted med noget, der blot er det mindste utilladeligt
eller ulovligt. Da du sandsynligvis føler dig meget idealistisk
lige nu, søger du måske fuldkommenhed eller udfrielse gen-
nem et andet menneske eller gennem en mulighed, som ser ud
til at kunne løse alle dine materielle problemer. Hvis du af-
giver ansvaret for dit eget liv på denne måde, kan du åbne
døren til en stor skuffelse og desillusion senere. De idealer,
som du støtter lige nu, og den dybe forbundethed med livet,
som du måtte opleve, er begge vigtige og værdifulde, og en
følelse af samhørighed med andre mennesker kan udgøre et af
de rigeste og mest udbytterige aspekter af denne periode. Men
du har muligvis ikke begge ben på jorden, og du kan blive
nødt til at lære i det mindste at have det ene ben plantet der, så
du kan spare dig selv for skuffelse og tab senere. Intet er gra-
tis, men i øjeblikket forventer du det måske - og mere end det.
Prøv at være realistisk vedrørende dig selv og de mennesker,
du møder; undgå snyd, for det vil sandsynligvis give dig pro-
blemer; og lad være med at sætte ting på højkant, som du ikke
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har råd til at miste, det være sig følelsesmæssigt eller materi-
elt.

En søgen efter frelse

Uranus opposition Neptun
Midten af maj 2022

indtil midten af februar 2024

Denne periode kan vise sig at blive en stor udfordring for
nogle af de idealer og fantasier, som du har yndet gennem
årene. Nogle pludselige og uventede hændelser vil sandsyn-
ligvis få dig til at tvivle på dine forestillinger og formodninger
om livet, og ind imellem vil du måske føle dig forslået og des-
illusioneret på grund af det, der foregår omkring dig og i dig.
Måske er du ikke helt bevidst om et temmelig barnligt eller
urealistisk element i din indstilling til penge og økonomisk
sikkerhed, og måske føler du dig bedraget eller svigtet på
dette område af livet og har brug for at forstå hvorfor. Måske
håbede du inderst inde på, at andre mennesker ville redde dig
på  en  eller  anden  måde,  eller  at  en  spirituel  holdning  til
tingene ville spare dig for livets almindelige begrænsninger
og vanskeligheder. Svælget mellem dine hemmelige drømme
og idealer og så virkelighedens verden og de mennesker, den
rummer, er sandsynligvis det, der vil udfordre dig nu. Hvis du
ønsker at få det bedst mulige ud af denne periodes dybe foran-
dringer, kan du blive nødt til at sætte dig ud over din følelse
af krænkelse eller martyrium og objektivt overveje, hvordan
du anlægger en mere realistisk og balanceret holdning til til-
værelsen.

Måske føler du dig i denne tid stærkt draget mod nogle spiri-
tuelle eller esoteriske discipliner eller mod en person, som
synes  at  ligge  inde  med  svarene  på  livets  vanskeligste
spørgsmål. Selvom du muligvis vil opleve nogle meget op-
højede følelsestilstande, kan du også blive tvunget til at være
ekstremt bevidst om dig selv i den slags situationer. Du vil
sikkert  føle  dig  meget  ængstelig,  og  måske  leder  du  efter
nogle flugtveje, som du håber vil spare dig for at skulle ændre
indstilling eller livsstil. I øjeblikket er det usandsynligt, at an-
dre på magisk vis vil kunne få din frygt til at forsvinde eller
ændre de omstændigheder, som allerede nu er til stede i dit liv
og har sat sig følelsesmæssige og materielle spor. Især bør du
være  ualmindeligt  klartskuende  vedrørende  det,  som  du
måske tror er en stor og mystisk kærlighed eller en lærer eller
guru, som kan hjælpe dig med at transcendere selve livet.
Hvis du lige nu opgiver al sund fornuft, kan du ende med at
blive ekstremt skuffet og desillusioneret, og undervejs kan du
komme til at beskadige nogle værdifulde strukturer i dit liv.
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Selvom du lige nu sikkert har brug for at udforske den roman-
tiske og mystiske side af din personlighed mere dybtgående,
så vil det også gavne dig at holde hovedet koldt og bevare
begge fødder fast plantet på jorden.

I løbet af denne periode vil du måske se tilbage på fortiden og
føle dig dybt desillusioneret over andre eller over din egen
adfærd. Dette kan være smertefuldt, da du måske ikke er i
stand til at korrigere de situationer, som er ophørt for længe
siden, eller behandle de mennesker anderledes, som allerede
har forladt dit liv. Men selvmedlidenhed og selvbebrejdelser
ville ikke blot være særdeles uproduktivt; det ville også uret-
færdigt over for dig selv. Dine forhåbninger og idealer har al-
drig været andet end menneskelige, og alle de fejltagelser,
som du måtte have begået i din barnlige længsel efter fuld-
kommen kærlighed, er sandsynligvis blevet begået i god tro.
Selvom udfrielsen muligvis ikke kommer via en ydre kilde, så
kan du finde den i dit eget indre gennem en større medfølelse
med  din  egen  menneskelighed  og  en  forståelse  for  den
idealistiske side af din natur, som har fået dig til at håbe på en
bedre verden end den, du lever i og har levet i. Dybest set kan
de  nuværende  omstændigheder  hjælpe  dig  med  at  udvikle
større medfølelse - ikke blot med andre, men også med dig
selv.

                                               - - -

                         5.  Det Indre Selvs sfære

En langt dybere og mere dybsindig karakter end de begiven-
heder, som indfinder sig på de nævnte områder, har Selvets
udvikling, der løber som en understrøm gennem alt, hvad der
hænder os i livet. Dette udgør den egentlige kerne i mysteriet
om skæbnen, for hvis der rent faktisk er en skæbne på spil i
vores individuelle liv, så ligger den gemt i vores indre, og de
astrologiske  mønstre  afspejler  blot  mulighederne  i  dette
skjulte udviklingsmønster på et hvilket som helst givet tids-
punkt. Måske vil du kun få nogle få glimt af dette aktive, indre
mønster i form af en erkendelse af, at nogle oplevelser er livs-
nødvendige,  selvom  de  er  smertefulde.  Måske  vil  du  også
nogle gange fornemme det formålstjenlige i det, der sker om-
kring dig og i dig, selvom du måske ikke kan finde en fornuftig
forklaring på dine fornemmelser. Ved hjælp af bestemte følel-
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« sr sd  F^nA] Jupiter opposition prog. Sol

sr sd F^oA Jupiter kvadrat Sol

« sr sd  F^pA Jupiter trigon Sol

ser og situationer, som får dig til at gro, kan du etablere en
stærk forbindelse til den indre verden, selvom dit hjerte gør
ondt, eller du møder vanskeligheder på det verdslige plan.
Men denne form for forbindelse afhænger af, hvor villig du er
til at kigge indad og betragte de dybere mønstre i dit liv, uan-
set hvad du føler på det pågældende tidspunkt, eller hvem
dine følelser er rettet mod.

Hold begge ben på jorden

Jupiter opposition prog. Sol
Begyndelsen af maj 2022

indtil slutningen af januar 2023

De samme temaer betones også af:

Jupiter kvadrat Sol
Begyndelsen af juni 2023

indtil slutningen af februar 2024

Jupiter trigon Sol
Begyndelsen af juni 2022

indtil midten af februar 2023

Dette er en vigtig og potentielt meget kreativ periode, hvor
din følelse af individualitet sandsynligvis vil blive styrket, og
du vil måske have lyst til at finde nye muligheder for at ud-
trykke dig. Formentlig er du rastløs og føler kedsomhed ved
det liv, du har levet, og din intuition fortæller dig sikkert, at
der findes nogle grønnere græsgange, hvis blot du kan befri
dig for dine nuværende begrænsninger og ansvar. Hvis du
ikke reflekterer over tingene lige nu, føler du dig måske bare
meget frustreret og har lyst til at sparke til alt det, som du
forestiller dig hindrer dig på din vej - hvad enten disse forhin-
dringer er din partner, loven eller din bankkonto. Hvis du
følger en blind kurs, kan du spilde en hel del tid, energi og
penge på at betale for følgerne af dine handlinger. Men hvis
du er indstillet på at tænke dig godt om og planlægge tingene
omhyggeligt, vil du måske opdage nogle nye mål og talenter,
som bør opdyrkes, og også et nyt selvbillede, som giver dig
større selvtillid, smidighed og selvrespekt.

Hvis du skal kunne føle, at dit liv opfylder et dybere mønster
eller  formål,  kan  du  blive  nødt  til  at  afprøve  nogle  nye
metoder til at yde et permanent og praktisk bidrag til den ver-
den, som du lever i. Dette kan indebære, at du må finde mod
til at arbejde selvstændigt og afstå fra trygheden ved et fast
job i et stort firma eller en organisation. Selvom du lige nu
måtte føle, at du har behov for nogle større og bedre materiel-
le eller følelsesmæssige kanaler, så søger du måske dybest set
en form for mening, som kan give dit liv værdighed og din
personlige indsats værdi. Problemet er, at selvom du måske
erkender dette dybe behov, kan du være temmelig impulsiv
og forhastet i den måde, hvorpå du søger at skabe plads til
større  inspiration  og  ekspansion.  Ligeledes  vil  du  måske
erfare, at din partner udfolder din rastløshed for dig, og op-
brud  eller  brud  i  din  personlige  tilværelse  kan  udløse  en
erkendelse af, at du selv bør se at komme videre. Prøv at
tænke  lidt  over,  hvad  du  egentlig  ønsker  og  tror  på.  Ret
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 F^nQ Jupiter konjunktion Descendant

derefter   opmærksomheden   mod   den   måde,   hvorpå   du
eventuelt kan opnå dette, samtidig med at du respekterer an-
dre menneskers rettigheder og grænser og ærer de strukturer,
som  du  tidligere  har  opbygget,  og  som  måske  stadig  har
værdi. Her er tale om en tid, hvor du kan få nogle muligheder,
som  vil  tage  nogle  år  om  at  bære  frugt.  I  begyndelsen
betragter du dem måske ikke engang som muligheder. Vær
tålmodig. Hvis du er villig til at omsætte det, du tror på, til
praksis og er indstillet på i mellemtiden at udføre det hårde
arbejde, så kan fremtiden åbne sig og ændres dramatisk og til
det bedre.

Nye ansigter, nye steder

Jupiter konjunktion Descendant
Midten af februar 2023

indtil midten af marts 2023

Måske søger du lige nu at berige dit liv ved hjælp af nogle
nye relationer, og du vil sandsynligvis møde nye mennesker
både på det personlige og det professionelle niveau, som kan
åbne dine øjne og give dig mulighed for at udvide din tilvæ-
relse. Du kan også føle dig specielt rastløs i et eksisterende
forhold,  og  du  kan  måske  have  brug  for  at  udvise  både
realisme og tålmodighed med hensyn til, hvad du forventer af
din partner. Da du formentlig vil føle dig en smule indestængt
og er opsat på nye horisonter, vil du måske beskylde ham
eller hende for ikke at skabe spænding nok i dit liv, selvom
det jo i virkeligheden er dit eget ansvar at få større mening i
de ting, du foretager dig. Du kan muligvis også indlede et nyt
forhold i denne tid, som ser ud til at kunne ændre dit livssyn
og åbne mange døre. Dette kan på mange måder være yderst
positivt med hensyn til dine muligheder, selvom der måske
ikke eksisterer nogen garanti for fremtidig stabilitet. De men-
nesker, som du lige nu føler dig tiltrukket af, er sandsynligvis
spændende, ikke fordi de er stabile og rolige, men fordi de
synes at fremtrylle fjerne horisonter. Af den grund kan det
være klogt at dyrke nogle venskaber og nye professionelle
kontakter i en tillidsfuld ånd, men at udvise forsigtighed og
kritisk sans ved alle romantiske møder.

Selvom mange god ting lige nu kan blive ført din vej ved
hjælp af andre mennesker, er det dybest set din egen natur,
som ændrer og udvider sig. Måske har du lyst til at dyrke dit
initiativ  og  din  opfindsomme  tankegang,  og  dit  valg  af
ledsagere og kolleger kan lige nu afspejle denne proces, hvor
du  udvikler  nogle  hidtil  uudfoldede  potentialer  i  dit  eget
indre.  Denne  tid  bliver  sandsynligvis  både  spændende,  in-
teressant og udbytterig med hensyn til, hvad andre mennesker
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 F^nQ Jupiter konjunktion Descendant

« sr sd  N^nQ Chiron konjunktion Descendant

kan bibringe dit liv, og også med hensyn til et større engage-
ment i verden omkring dig. Måske vil du opleve, at du har en
langt skarpere offentlig profil i øjeblikket, eller at dine be-
stræbelser på at få dit kreative arbejde anerkendt nu lykkes.
Men prøv at indse, at andre mennesker ikke kan være an-
svarlige for nogen form for søgen efter mening og formål i dit
liv. Ved siden af den udvidelse af din sociale og professio-
nelle verden, som du oplever, skal du måske også skabe plads
til at udvikle de indre kvaliteter, som du tidligere måske har
undervurderet  eller  overset,  og  som  du  formentlig  lige  nu
finder så tiltrækkende hos andre. Dette kan gøre din egen for-
nemmelse af identitet meget dybere og bredere og kan også
give andre lov til at være sig selv frem for blot at blive bærere
af dine muligheder.

Sammenstød med andre

Chiron konjunktion Descendant
Begyndelsen af april 2021

indtil midten af marts 2023

Dit forhold til andre mennesker kan blive en kilde til prøvel-
ser i denne tid. Det kan virke, som om omstændighederne, an-
dres adfærd eller din egen ængstelse konspirerer for at sikre,
at du føler dig utilfreds med din personlige tilværelse, uanset
hvad du gør for at forbedre tingenes tilstand. Måske vil du op-
leve din partner som uforstående eller sårende, og en følelse
af isolation kan gøre det svært for dig at udtrykke dig på en
egentlig selvsikker måde. Dine nuværende oplevelser med an-
dre kan genkalde nogle gamle minder om sårende tidspunkter
i din fortid. Skønt du måske troede, at du var kommet over
dem, vil du måske nu opdage, at de stadig har magt til at gøre
dig ulykkelig og ensom. Men trods muligheden for at der op-
står nogle smertefulde problemer i dine nære forhold, kan
denne periode ikke desto mindre vise sig at blive en af de
mest helbredende og konstruktive. Den kan give dig en ind-
sigt, som kan hjælpe dig med at finde en fremtid, der er fri for
de gamle beklagelsers og den gamle bitterheds tungsind.

Et af de vigtigste områder, du kan undersøge, er de skjulte
eller ubevidste forventninger, som du har næret til dem, du
holder af. Denne "skjulte dagsorden" kan udgøre roden til en
bestemt følelse af skuffelse eller desillusion, som du kan op-
leve lige nu. Når vi går ud fra, at andre vil forsyne os med en
bestemt form for kærlighed eller har nogle bestemte egen-
skaber, som vil opfylde vore behov, kan vi ende med at blive
vrede og desillusionerede, når de viser sig ikke at være villige
eller i stand til at reagere sådan, som vi kræver. Du er måske i
det skjulte gået ud fra, at din partner ville udvise en tilstræk-
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« sr sd  N^nQ Chiron konjunktion Descendant

kelig grad af energi, entusiasme og beslutsomhed til, at du
kunne slippe for at skulle træffe for mange beslutninger selv.
Du bliver måske såret, fordi du havde forventet, at din partner
skulle give dig noget, som du i sidste instans har brug for at
lære at give dig selv. Hvis du kan undersøge temaerne bag de
eventuelle gnidninger eller vanskeligheder i stedet for at be-
brejde andre eller dig selv, så vil du kunne opnå en langt
større forståelse af din egen sammensatte natur. Dette kan
hjælpe dig med at give de mennesker, som du holder af, mu-
lighed for at give ud fra deres egen natur og ikke ud fra de
forventninger, som du måtte have til dem.

Måske oplever du ikke at blive direkte skuffet eller såret af
andre i denne tid. I stedet føler du dig måske usædvanligt en-
som, isoleret og temmelig negativ over for andre mennesker
og deres evne til at tilfredsstille dine behov - også selvom du
måske  befinder  dig  i  et  solidt  og  givende  parforhold.  En
følelse af selvmedlidenhed kan tage overhånd i øjeblikket, og
det samme kan følelsen af, at livet er meget uretfærdigt. Du
kan blive tvunget til at erkende og acceptere en grundlæg-
gende sandhed om livets uretfærdighed - i det mindste i den
meget begrænsede, menneskelige udgave af begrebet "retfær-
dighed". Men selvmedlidenhed vil ikke være nogen gavnlig
tilstand at svælge i lige nu, og du gør klogest i at undgå den
mest muligt. Du gennemgår en dyb læreproces i øjeblikket,
som kan afsløre mange skjulte temaer vedrørende dine for-
ventninger til andre mennesker og den måde, hvorpå du tolker
fortidens ulykkelige hændelser i et specielt negativt eller for-
bitret lys. Jo dybere din granskning af dig selv er i øjeblikket,
desto mere helende kan denne periode blive for dig. Jo større
din vrede og dine anklager er, desto sværere vil det blive. Et
stærkt forhold vil sandsynligvis ikke blive knust under pres-
set; det vil formentlig blive stærkere, fordi der kan optræde en
større ærlighed mellem dig og din partner. Men et forhold,
som er baseret på idealisering, ubevidste og urealistiske for-
ventninger eller formodninger om, at andre skal give dig det,
som du ikke selv ønsker at arbejde for at skaffe dig, kan
komme til ophør. Skulle dette ske, må du forsøge at indse, at
det er til dit eget bedste, fordi fundamentet i sådan et forhold
lige fra begyndelsen ikke var solidt og måske heller ikke vil
være det rigtige for dig i fremtiden.
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 Q]pN prog. Ascendant trigon Chiron

Helbredende begrænsninger

prog. Ascendant trigon Chiron
Begyndelsen af juni 2021
indtil midten af april 2024

Din verden kan lige nu forekomme lidt snæver, og din bevæ-
gelsesfrihed og evne til at give udtryk for dig selv kan være
hæmmet af nogle omstændigheder, som til tider kan virke
frustrerende. Men dybest set er den følelse af begrænsning,
som du sandsynligvis oplever, faktisk meget konstruktiv, for
den giver dig mulighed for at fokusere på, hvem du i virkelig-
heden er. Dette kan hjælpe dig til at fjerne alle falske manerer
eller selvforsvar, som er fremkaldt af forskellige former for
sårethed eller utryghed, som du kan have oplevet tidligt i li-
vet. Du kan erhverve en dyb og potentielt set helbredende ind-
sigt i den måde, hvorpå du måske er bekymret for dit helbred
og dit materielle velbefindende på grund af en dyb frygt for
den fysiske verden. Selvom den slags indsigter måske ikke
forekommer behagelige, så giver de dig mulighed for at bryde
med  gamle  vanemønstre  og  ændre  destruktive  holdninger,
som kan have hæmmet din følelse af velbefindende og selv-
værd. Uanset om du opnår en sådan indre helbredelse på egen
hånd eller med hjælp fra andre, kan erkendelsen af, hvor du er
blevet såret, også udgøre en begyndelse til ægte, indre frihed.

Du har det måske ikke allerbedst lige nu, og dine personlige
forhold til andre kan forekomme begrænsende eller utilfreds-
stillende. Hvis du har sådanne følelser, skal du forsøge at und-
gå at blive hvirvlet ind i en tendens til at træffe impulsive be-
slutninger. Selv hvis et andet menneskes adfærd skuffer dig
eller volder dig smerte, bør du forsøge at tage det roligt frem
for at kaste dig ud i gengældelseshandlinger eller en strøm af
selvmedlidenhed. I øjeblikket er du muligvis bedst tjent med
stilhed, uforstyrrethed og masser af tid til refleksion. Enhver
form for hindringer, som du måtte opleve, kan hjælpe dig med
at definere dine stærke og svage sider og indse, hvad det i
virkeligheden er, du ønsker fra andre mennesker. Måske vil
du også opdage områder, hvor du selv gennem en defensiv
eller kritisk adfærd er skyld i skabelsen af problemer, som du
tidligere har bebrejdet andre. Ved hjælp af en sådan frustra-
tion vil du kunne opdage, hvem du dybest set er, og hvad du
ønsker, og en sådan selverkendelse kan paradoksalt nok vise
sig mere holdbar og helbredende end mere glade og sorgløse
stunders inspiration og fantasi. I de kommende måneder får
du mulighed for at forsone dig med tilværelsens begræns-
ninger og opdage nye måder at udtrykke dig på, som bunder i
ægte talenter og anlæg frem for i en idealiseret fantasi om,
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» T]mJ prog. MC konjunktion Pluto

hvordan du mener, at medmenneskelige forhold - og livet -
burde være.

En fornemmelse af skæbne

prog. MC konjunktion Pluto
En transit der nærmer sig,

fra midten af oktober 2023,
indtil slutningen af august 2025

Der vil antageligt finde nogle dybtgående forandringer sted
både i dit arbejde og i din personlige tilværelse. Faktisk er det
sandsynligt, at du forlader et kapitel af dit liv og begynder at
gå i en helt ny retning. Hvad enten den udløsende faktor er
din egen beslutning om at sætte dig nogle nye mål, eller det er
et andet menneskes beslutning, som tvinger dig til at skifte
spor, så bør du berede dig på større omvæltninger i din ydre
tilværelse. Du vil kunne opleve en tid med stor succes i denne
periode, for du er sikkert usædvanligt beslutsom og udhol-
dende og er drevet af nogle dybe, indre kræfter såvel som af
et ydre pres. Men uanset hvordan det nu udvikler sig - om det
bliver et resultatmæssigt højdepunkt eller et totalt farvel til
fortiden, eller måske begge dele på samme tid - så vil din ydre
tilværelse aldrig mere blive den samme. Dybest set opdager
du måske en dyb følelse af mening, som opstår via en kontakt
med skjulte mønstre og kræfter i dig selv og i livet. Men uan-
set hvad der sker, så bør du acceptere det; for hvis du kæmper
imod, kan du skabe store problemer for dig selv og måske
endda nederlag eller fiasko.

Du har formentlig altid haft en skjult fornemmelse af skæbne,
især når det gælder din omgang med kollektivet og dit behov
for at yde et særligt bidrag til gruppen. Dette kan tidligere
have givet dig en følelse af ensomhed eller ubehag i over-
fladiske,  sociale  situationer  og  gruppesamvær.  Nu  har  du
chancen for at kombinere dit dybe behov for et formål i livet
med nogle arbejdsmæssige muligheder, som tillader dig at
engagere dig i den menneskelige velfærd på en eller anden
måde. Dette kan afstedkomme en fuldkommen forvandling af
din målsætning og dine forhåbninger. Det er sandsynligt, at
du får nogle nye kontakter, som er i stand til at åbne dørene
og hjælpe dig videre mod denne nyfundne forpligtelse. Da der
formentlig vil ske mange ændringer i dit liv, kan frygt få dig
til at optræde tvangspræget i øjeblikket, idet du kan være
lidenskabeligt optaget af at følge en bestemt vej og ekstremt
defensiv, hvis du støder på hindringer eller kritik. Prøv at
undgå at blive alt for rigid eller opsat på at styre alt og alle
omkring dig. Du vil få det bedste ud af denne vigtige over-
gangsperiode, hvis du forsøger at bevare balancen mellem
personlige bestræbelser og en villighed til at bøje dig for det
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uundgåelige - herunder også de uundgåelige aspekter af din
egen natur. Og lad være med at udæske autoriteterne lige nu,
bare fordi du føler, at de står i vejen for dig. Du kan ikke bare
gøre, som det passer dig, selvom du måske tror det. Du kan
ende med at blive forbigået, hvis du lader den vrede stolthed
løbe af med dig. Selvom du kan føle dig ejendommeligt truet,
så er der ikke fare for din overlevelse. Selvom du måske først
vil kunne se det i bakspejlet, så bliver dit liv beriget i øje-
blikket, fordi du træder i kontakt med nogle dybere og klogere
sider af dig selv.

                                               - - -

                                    Kapitel IV

                                KONKLUSION

Den græske filosof Heraklit skrev engang, at intet er bestan-
digt bortset fra forandring. Den menneskelige psyke befinder
sig altid i en proces præget af forandring og udfoldelse, og
planetstillingerne, som afspejler dit udviklingsmønster i det
kommende år, vil ændre sig til nye stillinger, som afspejler
nye mønstre i årene, der kommer. Når vi går glip af en mu-
lighed,  vender  den  som  regel  tilbage  igen  i  en  ændret
skikkelse og på et andet niveau, for livet ændrer sig ikke blot,
det bevæger sig i kredsløb, som bliver afspejlet i planeternes
kredsløb på himlen. Hvad "skæbne" end måtte være, så er den
ikke en stram plan, som nægter os friheden til at vælge, gro,
begå fejl, vælge om og gro på ny.

Hvert af de ovenstående afsnit beskriver nogle planetmønstre,
som du dybest set på et eller andet tidspunkt og på en eller
anden måde har til fælles med andre mennesker. Det, vi op-
lever, er ikke så unikt, som vi måske tror; vi oplever alle
glæde, smerte, fremgang, tab, ensomhed, samhørighed, lys og
mørke, og vi har alle nogle bestemte behov og drifter til fælles
med alle andre. Men timingen og den præcise udfoldelse af
dit bestandigt skiftende vækstmønster er enestående for dig,
og det samme gælder det individuelle hjerte, sind, krop og
ånd, som oplever dette mønster. Uanset hvad der måtte ske i
din ydre tilværelse i det kommende år, så kan dette at finde
mening i det og forbinde denne mening med den, du er, og
det, du virkelig søger i livet, åbne for nogle hidtil uanede
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reserver af energi og kreativitet og kan give dig en større vifte
af valgmuligheder i fremtiden. Som børn lærer vi, at vi skal
"bruge tiden klogt". Hvad betyder det? Den mest dybsindige
betydning er måske, at tiden har bestemte kvaliteter, og hvert
eneste øjeblik i tiden har en særlig betydning for os som indi-
vider. Og hvis vi forstår og samarbejder med disse kvaliteter
og betydninger, så kan det forvandle den måde, hvorpå vi op-
lever omstændighederne i vores liv.
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                                                              APPENDIKS

Forslag til yderligere læsning

Om planeternes kredsløb og bevægelser:
"The Gods of Change" af Howard Sasportas (transitter for Uranus, Neptun og Pluto)
"Transitter" af Betty Lundsted
"Transits" af Rob Hand

Om de enkelte planeter og deres betydning:
"The Astrological Moon" af Darby Costello
"Prometheus the Awakener" af Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" af Erin Sullivan
"The Inner Planets" af Liz Greene og Howard Sasportas
"The Luminaries" af Liz Greene og Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" af Stephen Arroyo
"The Outer Planets" af Liz Greene
"Saturn" af Liz Greene
"Neptune" af Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" af Melanie Reinhart

Om emnet skæbne:
"Synchronicity: An Acausal Connecting Principle" af C. G. Jung
"Skæbnens astrologi" af Liz Greene

Andre Astro*Intelligence rapporter skrevet af Liz Greene kan øge værdien af nærværende rapport,
for jo større din forståelse af dig selv er, desto klogere kan du samarbejde med tidens mening. Med
henblik på en dybtgående analyse af dit fødselshoroskop kan du bestille Psykologisk Horoskop Ana-
lyse. Med henblik på et dybere indblik i dine relationer til andre mennesker kan et Samlivshoroskop
give dig et nyt syn på tingene. Hvis du stadig leder efter dit særlige kald, så kan Karriere og Erhverv
give dig nogle nye impulser. Og med henblik på at opleve en større værdsættelse af dit barns enestå-
ende personlighed eller af din egen barndom kan du bestille et Børnehoroskop.

Et større overblik over dine personlige udsigter gennem en periode på seks år tilbydes i en Langtids-
analyse.

Du kan bestille disse rapporter fra det samme salgssted, hvorfra du modtog den rapport, som du lige
nu sidder og læser, eller fra en af de mange andre licensdistributører i mange af verdens lande.

På Internettet vil du finde flere oplysninger om disse rapporter og andre værdifulde, astrologiske tje-
nester på den webadresse, som står anført på forsiden af denne rapport eller ved at søge under nøg-
leordene "astro*intelligence" eller "Liz Greene".
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Tekniske oplysninger

Til skabelsen af denne analyse er følgende astrologiske faktorer blevet undersøgt:
- større progressive aspekter (konjunktion, opposition, kvadrat, trigon, sekstil) fra Solen, Månen,
Ascendanten, MC, Merkur, Venus og Mars til fødselsplaneter og -akser.
- større aspekter (konjunktion, opposition, kvadrat, trigon, sekstil) fra transit Pluto, Neptun, Uranus,
Chiron, Saturn og Jupiter til både fødsels-og progressive planeter og akser.
- konjunktioner og oppositioner fra transit Mars til både fødsels- og progressive planeter og akser.
- aspekter mellem progressive planeter, især progressiv ny- og fuldmåne.
Særlig betydning er tillagt positioner for transitterende planeter tæt ved fødselsplaneter og -akser.
Der er ikke alene lagt vægt på karakteren af de berørte progressive eller transitterende planeter og
akser, men også på fødselshoroskopets konfigurationer, som danner klangbund for de progressive og
transitterende aspekter, på huspositionerne for fødsels-, transitterende og progressive planeter, og på
den generelle balance blandt elementer og konfigurationer i fødselshoroskopet. Internt er resulta-
terne fra Psykologisk Horoskop Analyse anvendt ved udarbejdelsen af det enkelte horoskop.

Eftersom indflydelsen fra transitterende eller progressive aspekter ikke blot er begrænset til tids-
punktet for det eksakte aspekt, men strækker sig over en periode både før og efter dette, er de for-
skellige aspekters orbis blevet anvendt. Disse anerkender energiens opbygning og gradvise aftagen
under den enkelte planetbevægelse. Følgelig bliver der beskrevet nogle aspekter, som måske først
bliver eksakte det efterfølgende år, men som allerede begynder at vise deres virkning, eller aspekter,
som måske allerede har nået deres eksakte position det foregående år.

Rapporten, som er resultatet af disse overvejelser, er sammensat af udvalgte, tolkningsmæssige
tekstafsnit. Ikke alle transitter eller progressioner, som finder sted i løbet af et år, er medtaget i den
trykte rapport, kun dem, der er udvalgt efter Liz Greenes tolkningsmodel. Ved alle Liz Greenes ar-
bejder er Placidus' hussystem benyttet.

Transitgraferne

Tidspunkterne for transitter og progressioner inden for den i denne rapport behandlede periode vises
visuelt i form af 'transitbjælker'. De findes trykt i den grafiske oversigt på side 4 og nederst på de
sider, som bringer tolkningen af en bestemt transit eller progression.

En transitbjælke starter på det tidspunkt, hvor en planet i bevægelse for første gang træder inden for
en fødselsplanets orbis, og den slutter, når planeten i bevægelse endegyldigt forlader denne orbis og
ikke vender tilbage (før ved det næste, fuldførte kredsløb). Når planeten befinder sig i orbis, vises
bjælken ved en fuldt optrukket linje. En planet kan forlade orbis og senere vende tilbage til orbis. I
den mellemliggende periode gengives bjælken som en brudt linje. En planet kan ændre bevægelses-
retning; når den bliver retrograd, er den pågældende periode markeret ved et 'sr' for den stationære,
retrograde bevægelse. Når den atter bliver direkte, markeres perioden ved et 'sd' for den stationære,
direkte bevægelse. Det tidspunkt, hvor en transit (eller progression) bliver eksakt, er markeret ved en
lille ' øverst på transitbjælken.
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Månedstabellen (side 5)

Nogle angivelser i månedsoversigten er markeret med (2). Gennemgå venligst omhyggeligt side-
bjælken på den anførte side. Mærket (2) angiver, at det i den pågældende måned ikke er den primære
transit, som aktiverer et bestemt tema, men en af de sekundære transitter eller progressioner, som
står opført under de vigtigste begivenheder i sidebjælken.
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