
Personlig
HOROSKOPKALENDER

Personlig

Horoskopkalender
for Lhamo Dondrub

Tolv måneder fra Jan. 2003 til Dec. 2003  

Nr. as26612.61-4i1  

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,  Postfach (Station),  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. 01 - 392 18 18,  Fax 01 - 391 75 74 ( Vorwahl D,A: 0041-1 )

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com



Tekstforfatter
ROBERT HAND

(Baseret på "Planets in Transit")

Bearbejdning 
ALOIS TREINDL 
KLAUS KÖHLER

Illustrationer
Gerda Maier Kren 

Oversat fra engelsk
Mette Thomsen

Copyright Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 1.116

Printed on 10-Jan-2004.

Introduktion

Din personlige astrologiske kalender

DEN PERSONLIGE HOROSKOPKALENDER er en nyudviklet daglig, astrolo-
gisk følgesvend. Den indeholder alle de vigtige personlige transitter, som dukker
op i løbet af et år, og tilbyder en fortolkningstekst som er nem at læse og forstå
uden nogen form for astrologisk viden. Desuden tilbyder den en lang række meget
interessante og præcise oplysninger for astrologer og alle, der måtte ønske selv at
undersøge  emnet  nærmere.  Den  kompakte  udformning  og  spiralindbinding
betyder, at du kan medbringe kalenderen næsten overalt.

STRUKTUREN I DEN PERSONLIGE HOROSKOPKALENDER:
- Introduktion (denne side).
- Planetpositionerne i dit fødselshoroskop (næste side).
- En grafisk tabel der viser alle længerevarende transitter (to sider fremme).
- Den egentlige kalendersektion med tolkninger for hver dag, to dage per side.
- En komplet astrologisk ephemeride for den respektive periode, dvs. en tabel over
    planetpositioner for hver dag.
- Et tillæg på fire sider med særlige forklaringer.
- Et indeks til undersøgelse af krydshenvisninger vedrørende transitter.
- En opfølgende ordreformular som kan sendes pr. post, e-mail eller fax for på den
    måde nemt at bestille den kalender, som følger umiddelbart efter denne (sidste side
    som kan rives ud).

DAGLIGE OPLYSNINGER I KALENDERSEKTIONEN:
- For hver dag findes der en tolkning af dit humør og din situation ud fra en valgt
    transit til dit fødselshoroskop.
- Krydshenvisninger til vigtige langvarige tendenser, som er værd at undersøge.
- En illustration som kan inspirere til eftertanke og meditation.
- Et diagram som viser varigheden af den tolkede transit.
- En oversigt over alle transitterne til dit fødselshoroskop den pågældende dag med
    en eksakt tidsangivelse for de enkelte transitter. Den transit, der findes tolket i
    teksten, er fremhævet.
- Månens faser og dens placering i zodiakken. Desuden vil du finde nymåne og
    fuldmåne markeret øverst på den respektive side.
- Den månedlige tilbagevenden af Sol-Måne-vinklen fra dit fødselshoroskop
    (frugtbar dag ifølge Jonas).
- Solens indtræden i et nyt tegn i zodiakken.
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Astrologiske data anvendt i Horoskopkalenderen
Lhamo Dondrub  (mand)
født den  6 Juli 1935 tidspunkt 04:38   UT 21-38
i  Tengster/Qinhai, CHINA længde 101E12    bredde 36N32

A Sol Krebs 12d54’57 i hus 1  (Placidus)
B Måne Jomfru 9f37’33 i hus 3  MVF  56°43
C Merkur Tvillinger 25c31’01 i hus 12
D Venus Løve 28e14’03 i hus 3
E Mars Vægt 18g16’01 i hus 4
F Jupiter Skorpion 13h28’21 i hus 5
G Saturn Fisk 10l03’21 i hus 9
O Uranus Tyr 4b58’14 i hus 11
I Neptun Jomfru 12f16’47 i hus 3
J Pluto Krebs 25d15’46 i hus 1
K Måneknude Stenbuk 22j24’27 i hus 7
N Chiron Tvillinger 12c58’18 i hus 12

Ascendant Krebs 6d38’54 Descendant Stenbuk 6j38’54
2. Hus Krebs 27d24’48 8. Hus Stenbuk 27j24’48
3. Hus Løve 20e00’29 9. Hus Vandbærer 20k00’29
IC Jomfru 17f39’35 MC Fisk 17l39’35
5. Hus Vægt 22g32’03 11. Hus Vædder 22a32’03
6. Hus Skytte 1i28’12 12. Hus Tvillinger 1c28’12

Zodiakkens stjernetegn
a Vædder e Løve i Skytte
b Tyr f Jomfru j Stenbuk
c Tvillinger g Vægt k Vandbærer
d Krebs h Skorpion l Fisk

Aspektsymboler
m 0° Konjunktion
n 180° Opposition
o 90° Kvadrat
p 120° Trigon
q 60° Sekstil

Andre symboler
< Nymåne = Måne første kvarter z Solformørkelse
> Fuldmåne ? Måne sidste kvarter { Måneformørkelse

Tidspunkterne angivet i kalenderen følger tidszonen for:
London UK

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 4 

Oversigt over dine langvarige transitter

Okt.
2002

Nov. Dec. Jan.
2003

Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

NpI 12.1.03

NnA 22.1.03

NqF 28.1.03

FoF 30.1.03

« FqN 3.2.03

«OnD 4.2.03

»NqT 29.3.03

»IpN 16.4.03

« GmC 26.4.03

« GqD 18.5.03

«JqE 22.6.03

FqE 2.7.03

GqO 12.7.03

«JoT 17.7.03

»GmQ 26.7.03

FqC 6.8.03

»GqB 17.8.03

FmD 19.8.03

»GpG 25.8.03

FpO 19.9.03

»GqI 22.9.03

FqQ 27.9.03

»GmA 29.9.03

»FmB 12.10.03

»FnG 14.10.03

»FmI 26.10.03

»FoN 31.10.03

»FqF 3.11.03

»FnT 3.12.03

»NoE 29.12.03

Okt.
2002

Nov. Dec. Jan.
2003

Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Tolkningsteksten for ovennævnte transitter optræder under den pågældende dato.
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Onsdag 1 Jan. 2003

26
To

27
Fr

28
Lø

29
Sø

30
Ma

31
Ti

1
On

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

BnC16:04 BpD20:42 BoT02:45
BqE03:46

En frugtbar dialog

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du vil muligvis opleve en
egentlig konflikt mellem følelse og for-
nuft,   eller   du   kan   have   en   meget
frugtbar  dialog  om  din  sjælelige  til-
stand, enten i dit eget indre eller med et

andet menneske. I det første tilfælde vil
gamle vaner, fordomme og barndoms-
prægede   tankemønstre   sandsynligvis
overskygge  det,  du  normalt  anser  for
fornuftigt; det er helt klart ikke noget
godt tidspunkt til at indgå i ømfindtlige
forhandlinger eller kaste sig ud i en vig-
tig diskussion. Hvad angår den anden
side af denne påvirkning er det et godt
tidspunkt til at trække sig tilbage for sig
selv  eller  sammen  med  en  anden  og
komme  i  kontakt  med  følelserne.  Så
længe du erkender, at dine følelser er
følelser og ikke rationelle vurderinger,
vil  du  ikke  få  problemer  med  denne
energi. Faktisk vil du kunne lære en hel
del om dig selv, fordi dine følelser er
meget tydelige.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Torsdag 2 Jan. 2003

26
To

27
Fr

28
Lø

29
Sø

30
Ma

31
Ti

1
On

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

DpJ16:24 BnQ11:07 BnA21:56
BpO08:14 BH 7 11:07 BpB16:15
BpI20:50 BqG16:59 BqF22:54
<12°01j20:23

<Nymåne

Et tvangsbetonet træk

Denne påvirkning vil hele dagen inten-
sivere dit følelsesliv og gøre dit forhold
til andre mere intenst. Du vil føle stærk
kærlighed til et andet menneske i dag,
og du vil være i stand til at udtrykke det

meningsfuldt over for din elskede. Det
seksuelle begær bliver også stimuleret
af denne energi, men kun som en del af
den  generelle  følelsesmæssige  optrap-
ning. Et nyt forhold, der starter under
denne   påvirkning,   vil   sandsynligvis
være  meget  intenst.  Du  vil  føle  dig
draget  mod  den  anden  som  ved  en
magisk    kraft,    for    hun    eller    han
repræsentere et eller andet inden i dig
selv, som har brug for at komme til ud-
foldelse i et kærlighedsforhold. I virke-
ligheden  er  det  styrken  i  din  egen
psyke, du mærker. Et forhold af denne
art kan være udmærket, skønt det vil
være  at  foretrække,  at  de  tvangspræ-
gede sider aftager, før du binder dig i et
længerevarende forhold.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 6 

Fredag 3 Jan. 2003

26
To

27
Fr

28
Lø

29
Sø

30
Ma

31
Ti

1
On

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

AnA17:25 ApI02:26 BoE07:15
BnJ19:32 BH 8 23:21 BqT06:11

Et kritisk punkt

Energierne i dit liv når frem til et kul-
minationspunkt.  Tiden  er  inde  til  at
prøve at bringe dine forskellige gøremål
til et klimaks, men forvent ikke, at du
vil  kunne  undgå  en  vis  modstand  fra
andre  mennesker,  for  andre  kan  have
ambitioner,  der  kommer  på  tværs  af
dine  egne.  Selv  i  forbindelse  med  de

aspekter af din tilværelse, som har fun-
geret godt, og som når et klimaks i øje-
blikket, har du endnu ikke passeret det
kritiske punkt. At gennemføre noget er
én ting, men at integrere resultaterne af
ens indsats i tilværelsen og gøre dem til
en del af ens personlige vækstproces er
noget ganske andet. Du har struktureret
og organiseret din tilværelse på forskel-
lig måde, og nu vil du opleve konse-
kvenserne  af  disse  tiltag,  efterhånden
som de begynder at fungere og påvirke
din dagligdag. Du besidder dog stadig
den skabendes magt til at afgøre, hvor-
dan  dine  egne  produkter  skal  påvirke
dig.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Lørdag 4 Jan. 2003

26
To

27
Fr

28
Lø

29
Sø

30
Ma

31
Ti

1
On

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

AqF06:30 BoO12:50

Hele billedet

Det  er  en  udmærket  dag  at  tilbringe
sammen  med  vennerne.  Du  nærer  et
stærkt  ønske  om  at  blive  optaget  i
noget, der rækker ud over dig selv, dvs.
at tage del i en gruppebevidsthed og i
nogle fælles gruppeaktiviteter. I dag er
du i stand til at arbejde harmonisk sam-
men med andre, fordi du indser, at din
egen fremgang udspringer af gruppens
fremgang. Tidspunktet er også velegnet
til at reflektere over dit liv og tage dine
mål og idealer i nærmere øjesyn. Din
idealisme bliver formentlig styrket un-
der denne påvirkning, men frem for blot
blindt  at  antage,  at  alt  vil  fungere
perfekt, bør du kaste et undersøgende
blik på dine almindelige fremtidsplaner
og  arbejde  meget  omhyggeligt  for  at
leve op til dine idealer. Prøv også at

samle alle de forskellige sider af dit liv
til et helt billede, så du får mulighed for
at forstå sammenhængen i det.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 

 p. 7   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Søndag 5 Jan. 2003

26
To

27
Fr

28
Lø

29
Sø

30
Ma

31
Ti

1
On

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

DoD18:09 BoF04:14 BpE13:03
BH 9 16:16 BpN03:20

Uden at foretage sig noget

Skønt dette sædvanligvis er en behage-
lig påvirkning, som afstedkommer for-
nøjelige stunder og en afslappet fritid,
så kan den under visse omstændigheder
udvikle sig til noget af en prøvelse, der
skal vise, om dine relationer til andre
hviler på et sundt grundlag. Prøvelsen
kan antage form af situationer, som vil
teste  din  evne  til  at  bevare  din  egen
personlighed i dine vigtigste forhold til
andre.   Denne   energi   fremkalder   en
tendens  hos  dig  til  at  indgå  kom-
promiser   frem   for   at   forsvare   dine

meninger   og   rettigheder.   Andre   vil
kunne udnytte din imødekommenhed i
øjeblikket, hvilket ikke betyder den helt
store fare, men det er dog noget, du bør
holde dig for øje i din omgang med an-
dre mennesker i dag. I øjeblikket kører
din energi på et temmelig lavt blus, og
du har ikke lyst til at foretage dig ret
meget. Måske gør du ikke dit arbejde
ordentligt, fordi du ikke har hjertet med
i det.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Mandag 6 Jan. 2003

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

BnD07:37 BqO20:23 BpC02:31
BpQ23:35

Følelsesmæssig intensitet

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  føler  behov  for  en  stærk
emotionel kontakt med andre. Du øn-
sker at være involveret i forhold til an-
dre i øjeblikket, og du er ligeglad med,
om det nu forløber fuldkommen gnid-

ningsfrit eller ej. Det, der er vigtigt for
dig,  er  den  følelsesmæssige  intensitet
og udvekslingen med et andet menne-
ske. Af denne grund kan forholdet til
mennesker, som du holder af, enten for-
løbe  glat  eller  ujævnt  under  denne
påvirkning. Der er faktisk sædvanligvis
tale om gode forhold, men hvis du af en
anden grund føler dig negativ, vil denne
indflydelse ikke gøre sagen bedre. På
den   anden   side   kan   selv   en   dis-
harmonisk   kontakt   med   en   elsket
person have tendens til at gøre større
gavn end skade i denne periode, fordi
den løsner skjulte spændinger, så I bag-
efter kan have det bedre med hinanden.
Du bør bruge denne periode til at lære
noget om dit forhold til andre.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Tirsdag 7 Jan. 2003

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

BnB05:18 BmG06:08 BnI10:25
BoN11:46 BmT20:53 BpA11:39
BpF12:44 BH 10 20:53 B∠12:48

Sædvanligvis positiv

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen dine stemninger stikker relativt
dybt, og dine følelser er stærke. Hvis du
er opmærksom, vil alle dine kontakter i
øjeblikket vise dig, hvordan din følel-
sesmæssige   tilstand   påvirker   andre
mennesker. Dette kan være enten godt
eller  skidt,  men  den  bevidstgørende
effekt er som regel ganske god. Et pro-
blem  ved  denne  indflydelse  er  imid-
lertid, at du kan have svært ved at få øje
på andre synspunkter end dine egne. I
omgangen  med  grupper  er  der  tillige
fare for, at du vil føle, at dine egne in-

teresser  og  ønsker  er  i  modstrid  med
deres,  hvorved  der  skabes  yderligere
grobund  for  uoverensstemmelser.  Du
må lære at frigøre dig en smule for at
kunne  iagttage  dine  egne  følelser  i
funktion.  Ellers  vil  du  ikke  bagefter
være i stand til at vurdere det, du har
set.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 

Onsdag 8 Jan. 2003

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

AoE23:22 C#nJ12:47 AqT09:05
BoC12:20 BpJ11:50

Et højt energiniveau

Dit energiniveau er højt i dag, måske
for højt, hvis du ikke passer på. Vær på
vagt over for tegn på irritation og utål-
modighed med andre, hvis tingene ikke
lige  forløber,  som  du  havde  planlagt.
Gør dig kun gældende, når situationen
kræver det, og ikke når som helst du har
lyst. Pas også på grundløse konflikter
med andre, som du ikke nødvendigvis
selv  ansporer  til.  Du  bør  være  særlig
påpasselig  med  hensyn  til  konflikter
med  autoritetspersoner  i  dag.  Udtryk
dine  klagepunkter,  hvis  de  er  velbe-
grundede, men forvent også en vis grad
af  fjendtlig  reaktion  på  dem.  Og  vær
omhyggelig med, at tonen i dine klager
ikke forstærker denne fjendtlighed. Det,

du får tilbage, vil sædvanligvis være et
produkt af den energi, du selv sender
ud. Rent fysisk bør du prøve at finde
afløb for din intense energi.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Magtspil" (9.2.03) 
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Torsdag 9 Jan. 2003

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

BoQ10:32 EpJ19:59 DH 6 00:27
BoA23:10 BqN23:16

Fanget i sit eget

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen dine følelser er stærke i
omgangen med andre, hvilket kan være
både godt og skidt, afhængigt af hvor-
dan du håndterer det. Set positivt giver
det dig en stor følsomhed over for an-
dre.  Du  kan  mærke  deres  stemning
umiddelbart og reagere på dem sådan,
at du er i stand til at passe ind i en
hvilken  som  helst  gruppe,  du  måtte
deltage i. Du værdsætter følelsesmæssig
kontakt  i  øjeblikket,  og  du  udstråler
følelsesdybde.  Men  negativt  set  kan
denne indflydelse også betyde, at du i
den grad er fanget i dine egne stem-
ninger, at du ikke kan træde uden for
dig selv. I begge tilfælde er dit humør
tilbøjeligt til at svinge meget hurtigt, så
tag ikke dine følelser alt for højtideligt i

øjeblikket. Du bør gøre en indsats for at
være  sammen  med  andre,  for  ved  at
tvinge  dig  selv  til  at  forholde  dig  til
dem  bringer  du  den  positive  side  af
denne påvirkning frem.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Fredag 10 Jan. 2003

2
To

3
Fr

4
Lø

5
Sø

6
Ma

7
Ti

8
On

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

EpJ BnE09:59 BH 11 18:38
=a13:14

Betydelig anerkendelse **

I øjeblikket bør du sætte dig nogle mål,
som du kan stræbe mod i lang tid. Find
ud af, hvad du ønsker at lave om ved
dig selv og din tilværelse, og tag fat på
forandringerne.  Den  energi,  du  har  i
øjeblikket,  vil  sætte  dig  i  stand  til  at
holde dampen oppe i lang tid. På dit ar-
bejde kan du få mulighed for at opnå
større magt og derved personligt blive
mere   effektiv.   Men   hvis   du   ude-
lukkende  arbejder  for  dine  egne  in-

teresser i øjeblikket, vil du lægge spiren
til din egen undergang senere. Du bør
arbejde  for  både  dine  egne  og  om-
givelsernes interesser ved at identificere
dine egne behov med deres. Gør du det,
vil du opnå betydelig anerkendelse for
de ting, du foretager dig. Sommetider
giver denne påvirkning os mulighed for
at forstå vore egne motiver og fungere
på baggrund af denne nye indsigt.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Lørdag 11 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

DH 6 BmO19:53 BpD06:12
BoJ00:11 BqC00:42 BqQ23:17

Stiltiende overensstemmelser

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode vil du finde det nødvendigt at
undertrykke  dit  behov  for  underhold-
ning  til  fordel  for  hverdagens  krav.  I
forholdet til andre kan du blive nødt til
at konfrontere nogle problemer, som du
ikke   tidligere   har   taget   hånd   om.
Sommetider opstår der problemer i de
sociale  relationer,  hvis  parternes  stil-
tiende overenskomster er uklare. Det vil
være et godt tidspunkt til åbent at dis-
kutere  disse  stiltiende  aftaler.  Denne
energi er positiv for alt, hvad der har
med dit arbejde og dit erhverv at gøre. I
denne periode vil du formentlig have et
godt forhold til såvel overordnede som
ansatte. Du har forståelse for, hvordan
det gode indbyrdes forhold får tingene
til at glide lettere. Du er villig til at ar-
bejde sammen med andre for at løse de

problemer, der måtte opstå. Og du vil
helt uventet kunne få økonomiske eller
andre fordele gennem din arbejdgiver.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Søndag 12 Jan. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

NpI BnF13:04 BpB05:18
BpI10:40 BqG06:10 BqA11:57
BqT21:30

Hjemmebio ***

Gælder i mange måneder: Under denne
meget  positive  påvirkning  kan  du  til
tider  blive  overvældet  af  følelser  af
lykke,  kærlighed  og  tryghed.  Du  kan
føle  dig  tæt  forbundet  med  naturens
skønhed  eller  med  en  guddommelig
kraft, hvis nærvær du oplever overalt.
Din fantasi er formentlig meget aktiv,
og floder af billeder strømmer op fra dit
ubevidste, hvilket giver dig en følelse af
at sidde i din helt private hjemmebio-
graf.  Denne  optimistiske  periode  vil
hjælpe  dig  med  at  betragte  tidligere
hændelser,  som  har  forårsaget  megen

stum smerte, i et mere forsonende skær.
Det   kan   være   følelser   af   svaghed,
utilstrækkelighed eller frygt for ikke at
kunne     klare     hverdagens     barske
realiteter, følelser som kan have fået dig
til at søge skjul ved at aflede dig selv
ved  hjælp  af  fjernsynet,  indtagelse  af
alkohol eller trøstespiseri. Du er lige nu
i højere grad i stand til at erkende, at
dine  forsøg  på  at  undslippe  virkelig-
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heden stammer fra en tid, hvor du følte,
at du måtte beskytte dig selv. Dette kan
have været forårsaget af, at andre for-
søgte at overbevise dig om, at du var
ude af stand til eller for ung til at forstå
verden omkring dig.

Dette er en periode, der er særlig vel-
egnet til at søge forsoning med dem, der
skuffede eller svigtede dig på en eller
anden måde. Din øgede intuition giver
dig  styrke  og  evne  til  at  se  bag  om
scenen, og det kan få dig til at indse, at
mange  af  de  ting,  du  dengang  følte
sårende   og   skuffende,   faktisk   har
betydet,  at  du  er  vokset  og  modnet.
Ifølge et gammelt mundheld er det først
i fortvivlelsens stund, at eleven opsøger
læreren. Dette illustrerer, at lidelse og
skuffelse  ikke  alene  er  tæt  forbundet
med spirituel og psykisk udvikling, men
i  sidste  instans  også  har  helbredende
egenskaber.

Mandag 13 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

C#oE BoD18:37 BqJ12:43

Nærtagende og irritabel

Gælder i adskillige uger: Denne periode
kan være temmelig besværlig. Du har
tendens til at være nærtagende og irri-
tabel  og  er  tilbøjelig  til  at  opfatte  så
godt  som  enhver  udtalelse  fra  andres
side som en provokation. Og du vil gøre
din holdning så klar over for andre, at
de vil gå på listesko for ikke at få dig til
at eksplodere. Enhver, der krydser din
vej i dag, vil blive sat på plads ganske
eftertrykkeligt.  Den  værste  måde  at
behandle    denne    energi    på,    men

desværre også den du højst sandsynlig
vil gribe til, er at identificere sig med
det, man selv mener eller tænker. Det
vil få dig til at reagere, som om dit liv
var truet, hvad det naturligvis ikke er.
Skulle du blive nødt til at forsvare dine
synspunkter,  så  kan  denne  påvirkning
være dig til gavn, men lad være med at
opsøge eller skabe konflikter, hvor der
ingen er.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Tirsdag 14 Jan. 2003
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EoD10:37 C#oE01:27 C#qT13:16
BoB17:01 BoG17:51 BH 12 01:02
BoI22:10 BmN23:31

En spinkel fred **

I øjeblikket vil du muligvis forsøge at
hævde dig i dit parforhold eller i en an-
den social relation. Det kan sommetider
ske, hvis du føler, at du giver for meget
i et forhold og får for lidt igen. Eller
situationen kan nærmest være omvendt:
Du  har  givet  for  lidt,  og  din  partner
føler sig krænket. Ethvert vellykket for-
hold,  især  et  seksuelt,  indeholder  en
meget fin balance imellem de to parters
individuelle behov og ønsker og deres
trang  til  at  opleve  livet  meningsfuldt
igennem  forholdet.  Denne  balance  er
yderst sart og let at ryste i øjeblikket. I
denne periode bør du og din partner nok

prøve at definere nærmere, hvad det er,
I ønsker fra hinanden. Derefter kan I så
forsøge   at   skabe   en   god   balance
imellem disse ting. Det kan sommetider
være  nødvendigt  at  være  meget  klar
med hensyn til, hvad man ønsker, for
alt det usagte kan meget vel udvikle sig
til  en  kilde  til  konflikt  imellem  to
mennesker.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 

Onsdag 15 Jan. 2003
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AnJ20:11 BoT08:33 BpE09:42
BmC23:30

Intense møder

Denne  påvirkning  indikerer  nogle  in-
tense  møder  med  mennesker  og  om-
stændigheder,  som  vil  afsløre  mange
sider af din tilværelse, som du muligvis
ikke tidligere har forstået, eller som du
har valgt helt at ignorere. Især kan den
aktuelle  påvirkning  betyde,  at  du  kan
ryge ud i magtkampe med andre, især
autoritetspersoner, og kan blive tvunget
til at slås for dine synspunkter. På den
anden side bør du undgå at blive an-
masende og dominerende, for sådan en
indstilling vil blot skabe konflikter, som
du  sandsynligvis  vil  tabe  på  den  ene

eller den anden måde. Pas på ikke at
anbringe dig selv i situationer, hvor du
kan  blive  udsat  for  tvang  eller  vold.
Undgå  steder  præget  af  kriminalitet,
eller tag dine forholdsregler, såfremt du
er nødt til at færdes i sådanne områder.
Til tider kan man ufrivilligt komme til
at drage volden ind i sit liv uden at vide
hvorfor.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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Torsdag 16 Jan. 2003
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DoB22:36 NpI05:10 BmQ20:17
BH 1 20:17 BqD04:37 BqO17:11

Et passende udtryk

Denne påvirkning fremkalder sædvan-
ligvis en forelsket indre stemning, som
giver dig lyst til at være mere intimt
sammen.  Der  er  dog  også  visse  pro-
blemer forbundet med den. Hvis du er
jaloux  anlagt,  kan  det  fremkalde  en
kærlighedsfølelse,   som   virker   meget
kvælende på partneren. Du bør indse, at

selv det tætteste parforhold har brug for
plads til at trække vejret, og du bør der-
for undgå at være overbeskyttende. Din
partner har brug for en kæreste, ikke en
mor! Du vil dog kun få dette problem,
såfremt    du    i    forvejen    er    meget
besidderisk  anlagt  i  kærlighedsanligg-
ender. Denne type kærlighed har imid-
lertid også sine positive sider, for den
kan omformes til en meget varm og be-
skyttende følelse, som nærer og støtter
den  elskede.  Følelsen  er  i  sig  selv
hverken positiv eller negativ; den skal
blot have et passende udtryk.

langvarig: "Hjemmebio" (see 12.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 

Fredag 17 Jan. 2003
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DoG08:23 AH 8 22:53 BmA07:48
BoE17:31 BpF08:49 BpT16:25
BqI06:38 BpG02:34 BqB01:47

En radikal omvurdering

I dag vil du formentlig have svært ved
at forholde dig til andre, fordi du føler
dig  kølig  og  reserveret,  selv  over  for

dem, du holder af. Sagen er, at du kom-
mer til at bruge dagen på at overveje,
hvad det er, du får ud af dine forhold,
og hvad du selv lægger i dem. Du vil
være meget fokuseret på din egen stil-
ling  som  uafhængigt,  ja  ligefrem  iso-
leret menneskeligt individ og indse, at
ingen i virkeligheden kan krybe ind un-
der   huden   på   dig   og   mærke   dine
følelser. Dette kan naturligvis medføre
en stærk ensomhedsfølelse og depres-
sion, men det kan også føre til en radi-
kalt ny værdsættelse af dit liv og til en
nøgtern overvejelse over dig selv som
et menneske, der forholder sig til andre
mennesker. Det er nødvendigt, at du fri-
gør dig fra de illusioner, som gennem-
syrer  selv  de  bedste  parforhold,  og  i
stedet kikker på, hvad der egentlig er
for hånden.
langvarig: "Hjemmebio" (see 12.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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Lørdag 18 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

C#qF BmJ06:04 BH 2 09:54
BoO23:15 >27°55d10:48

>Fuldmåne

Det overordnede mønster

Gælder i adskillige uger: Under denne
påvirkning vil du vende opmærksomhe-
den mod de store temaer i dit liv, og du
vil bruge en del tid på at overveje dine
generelle planer for fremtiden. Dine håb
og ønsker er langt vigtigere for dig i
dag,  for  tilværelsens  daglige  gøremål
synes ikke at tilfredsstille dit behov for
mening. I dag er det ikke nok for dig at
imødekomme hverdagens krav; du øn-

sker at forstå, hvordan de passer ind i
det overordnede mønster. Det vil kunne
hjælpe dig meget i omgangen med an-
dre, hvis du er klar over, hvad du øn-
sker i livet. Denne påvirkning er meget
gunstig   for   alle   forretningsforhand-
linger,  kommercielle  transaktioner  og
indgåelse  af  kontrakter.  Den  er  også
gunstig   for   al   omgang   med   ret-
sinstanser. Alt dette skyldes din aktuelle
selvindsigt,  hjulpet  på  vej  af  en  vis
følelsesmæssig generøsitet over for an-
dre.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 

Søndag 19 Jan. 2003
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DoI10:42 C#qF00:53 EH 6 11:06
BoF14:06 BqN13:14 BqE22:24

Blødt lys

Denne påvirkning stimulerer i betydelig
grad din romantiske fantasi og kan gøre
dig  temmelig  urealistisk  i  omgangen
med dem, du holder af. Normalt er det
ikke farligt; energien kan fremkalde et
behageligt  pusterum  med  dæmpet  be-

lysning   og   romantiske   drømmerier.
Dagdrømme er også karakteristiske for
denne energi, og det er udmærket, så
længe det ikke går ud over dine nød-
vendige gøremål. Tendensen til at dag-
drømme kan også ytre sig som kunst-
nerisk inspiration. Er du kunstner, kan
det  resultere  i  en  fremragende  kre-
ativitet.  I  kærlighed  må  du  imidlertid
være forsigtig. Du forventer muligvis,
at  din  kæreste  skal  leve  op  til  nogle
umulige romantiske idealer, som ingen
hverken kan eller skal forsøge at nå. I
de fleste tilfælde har denne påvirkning
dog en ganske kortvarig effekt og frem-
kalder  blot  et  forbigående  lune;  den
bliver ikke en kilde til mere alvorlige
problemer.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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Mandag 20 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

C#nA02:41 DnN02:16 BmD15:31
BH 3 01:24 BqC10:52 Ak11:53

Turbulens og vanskeligheder

Gælder  i  adskillige  uger:  Normalt  vil
denne påvirkning øge kommunikations-
strømmen   og   udvekslingen   af   ideer
mellem dig og andre mennesker. Men
den kan også indikere alvorlige person-
konflikter,   som   kommer   til   udtryk
verbalt  eller  gennem  anden  form  for
kommunikation.  Hvis  du  ikke  er  om-
hyggelig  med,  hvordan  du  anvender
dine resurser, vil du ende i forvirring
Du vil måske føle, at du har et påtræn-
gende budskab at videregive i dag, og
du kan have svært ved at vente på, at du
får en chance til at udtrykke dig. Når du
så har sagt det, du ønskede at sige, kan
andre modsætte sig det på det kraftig-
ste.  Et  kompromis  kan  blive  nødven-
digt, men det vil ikke være nemt at op-

nå, medmindre en tredje part drages ind
i  diskussionen.  Vær  blot  omhyggelig
med,  at  denne  tredje  part  virkelig  er
neutral, og at både du selv og din op-
ponent er overbevist herom.
langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 

Tirsdag 21 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

AH 8 BmB10:55 BnG11:39
BmI15:25 BoN16:36 BqQ05:52
BqA16:30 BqF17:27 BpO03:00

I baggrunden

Gælder i adskillige uger: Heldigvis vil
du  under  denne  påvirkning  nære  en
stærk trang til at opleve tilværelsen på
det følelsesmæssige plan, og det er net-

op, hvad du har brug for. Der er også i
øjeblikket virkelig gode muligheder for,
at du vil møde et menneske, som vil
fremkalde et behov hos dig for at fore-
tage en grundig psykologisk selvransa-
gelse, eller som kan gennemtvinge store
forandringer i dit liv. Den pågældende
vil  muligvis  udfordre  dine  personlige
værdinormer,   eller   der   kan   ske   en
kraftig     sammenblanding     af     jeres
personligheder.   Materielt   kan   denne
påvirkning afstedkomme store bekym-
ringer   vedrørende   økonomiske   eller
resursemæssige forhold, som du deler
med andre, f.eks. din ægtefælle eller en
forretningspartner. I sig selv er energien
hverken positiv eller negativ; den gør
blot  temaet  aktuelt.  Du  kan  ligeledes
have problemer vedrørende et lån.
langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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Onsdag 22 Jan. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

NnA17:35 BoC13:49 BH 4 00:32
BqJ13:23 BnT00:32

Med fløjlshandsker ***

Gælder i mange måneder: Denne ind-
flydelse kan medføre en meget smerte-
fuld eller skamfuld episode -for dig selv
eller for én, der står dig nær.

I  denne  periode  er  du  ømskindet  og
usikker på dig selv, og du bliver derfor
nemt såret eller fornærmet, eller du kan
være tilbøjelig til selv at såre andre. Der
kan optræde udløsere af disse situati-

oner, men i virkeligheden er der ingen
åbenlys  årsag.  Du  vil  blive  afkrævet
størst   mulig   tilbageholdenhed   i   alle
mellemmenneskelige   udvekslinger.   I
virkeligheden bør du behandle alle med
fløjlshandsker for at undgå at komme til
at skade dit forhold til andre eller til dig
selv. Hvis du allerede er endt i skænderi
med en eller anden, bør du forsøge at
undgå  den  pågældende  person  i  øje-
blikket. Uanset hvad det handler om, en
diskussion  eller  meningsforskelle  som
du i øjeblikket ønsker at standse eller
fortsætte, vil det blot medføre menings-

løs, gensidig smerte.

Din  eller  din  modparts  ømfindtlighed
handler om en gammel skade fra for-
tiden, som begynder at gøre ondt på ny
under denne indflydelse. Det er grunden
til, at du fuldkommen kan overreagere i
den aktuelle situation og på den måde
fremprovokere et slag under bæltestedet
eller risikere at tabe ansigt. Hverken du
eller  din  modpart  ville  formodentlig
synke ned på dette niveau under andre
omstændigheder,  og  det  passer  sand-
synligvis  også,  at  deltagerne  i  denne
handling virkelig fortryder det bagefter.
Men da kan det være for sent.

Hvis  du  ønsker  at  undgå  smertefulde
eller  frustrerende  møder  med  andre  i
øjeblikket, bør du udvise størst mulig
hensynsfuldhed, forståelse og sindsro i
alle udvekslinger - selvom du ikke rig-
tig har lyst til det.
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Torsdag 23 Jan. 2003
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BoA19:12 BoQ08:37 BpN19:18

Tag dig god tid

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften du vil møde en form for udfor-
dring af strukturen i din dagligdag, dvs.
dit  hjemmeliv,  dine  nære  relationer,
rutineprægede daglige kontakter osv. Vi
indeholder alle skjulte spændinger, som
får  os  til  at  fungere  på  nogle  måder,

som vi ikke forstår. Denne indflydelse
har   den   funktion,   at   den   bringer
sådanne spændinger op til overfladen.
Du kan derfor føle dig i dårlig kontakt
med dig selv og have lidt vanskeligere
ved  at  omgås  andre.  I  øjeblikket  kan
flere mindre områder af dit liv samtidig
nå et krisepunkt, som tvinger dig til at
blive  mere  opmærksom  på,  hvad  der
foregår. Dette er især sandsynligt i for-
bindelse med situationer eller personer,
som du har taget for givet. Du bør give
dig den fornødne tid til at løse mindre
problemer, når de opstår, og give dem
den opmærksomhed de kræver.

langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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BmE04:15 DoT10:30 DqE23:52
BoJ16:06 BH 5 11:29 BpC16:32
BqD21:09

Fald ned

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen er ikke et godt tidspunkt at dis-
kutere emner, der er problematiske for
dig, for du vil have svært ved at bevare
roen og undgå at fare op. Men hvis an-

dre angriber dig uretmæssigt, vil du på
den  anden  side  bestemt  ikke  give  op
uden kamp. Det største problem er, at
din sans for perspektiv kan være så for-
drejet, at du ikke kan kende forskel på
de vigtige emner og de banale og derfor
vil forsvare begge dele med lige stor
styrke. Der er også risiko for, at du vil
reagere  forhastet  i  mange  situationer,
impulsivt  og  uden  forudseenhed  eller
planlægning. Det eneste, du synes inte-
resseret i, er at udfolde din vilje og få
det, som du vil have det. Det er derfor
klart, at du under denne påvirkning må
forsøge at falde lidt ned og være villig
til  at  indgå  kompromis  vedrørende  et
emne, som ikke virkelig er afgørende
for dig.
langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Lørdag 25 Jan. 2003
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AoO09:09 BnO08:36 BpQ11:27
BpG17:16 BqB16:32 BqI21:03
BmF23:06 BpA22:09 ?h08:33

Forvent det uventede

Denne energi kan vække en del postyr,
hvor du vil blive udsat for pludselige
rystelser eller udvise en adfærd, der kan
ryste andre. Der er stor sandsynlighed
for, at du under denne påvirkning ikke
vil  følge  din  normale  daglige  rutine.
Bilen kan bryde uventet sammen, at der
opstår   et   pludseligt   skænderi   med
nogen eller en uventet adskillelse fra en
eller anden. Alt peger på, at du bør for-
vente det uventede i dag. Du vil stræbe
efter at bryde med den daglige rutine,
og det bedste ville være at finde nogle
måder, hvorpå du kan gøre det bevidst,
frem for blot at vente på at det skal ske
af sig selv. Lad rastløsheden i dit indre

komme til udtryk. Du har brug for luft-
forandring! Du kan meget vel gå hen og
opdage en helt ny side af dig selv, som
du ikke anede eksisterede, fordi du har
været bange for at lade den komme til
udfoldelse.

langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 

Søndag 26 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

CnA04:36 BpT06:15 BpJ19:17

Turbulens og vanskeligheder

Gælder  i  adskillige  uger:  Normalt  vil
denne påvirkning øge kommunikations-
strømmen   og   udvekslingen   af   ideer
mellem dig og andre mennesker. Men
den kan også indikere alvorlige person-
konflikter,   som   kommer   til   udtryk

verbalt  eller  gennem  anden  form  for
kommunikation.  Hvis  du  ikke  er  om-
hyggelig  med,  hvordan  du  anvender
dine resurser, vil du ende i forvirring
Du vil måske føle, at du har et påtræn-
gende budskab at videregive i dag, og
du kan have svært ved at vente på, at du
får en chance til at udtrykke dig. Når du
så har sagt det, du ønskede at sige, kan
andre modsætte sig det på det kraftig-
ste.  Et  kompromis  kan  blive  nødven-
digt, men det vil ikke være nemt at op-
nå, medmindre en tredje part drages ind
i  diskussionen.  Vær  blot  omhyggelig
med,  at  denne  tredje  part  virkelig  er
neutral, og at både du selv og din op-
ponent er overbevist herom.
langvarig: "Med fløjlshandsker" (see 22.1.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BoG20:47 CqF10:47 BoB20:02
BH 6 05:58 BoD00:23

En glidende depression

Svag, forbigående effekt: Denne energi
kan antyde en periode med en glidende
depression.  Denne  dags  aften  du  vil
være  tilbøjelig  til  at  føle  dig  ensom.
Sommetider har du en udtalt følelse af,
at ingen bryder sig om dig, hvad enten
dette nu er sandt eller ej. Det er meget
vigtigt at forstå, at dine fornemmelser
under  denne  påvirkning  ofte  ikke  af-
spejler  virkeligheden,  selvom  det  ser
sådan ud. Et område, hvor du kan få
virkelige  vanskeligheder,  er  i  parfor-

hold. Du vil have usædvanlig svært ved
at forholde dig følelsesmæssigt til et an-
det menneske i øjeblikket. Enten er du
fanget  i  indre  negativitet,  eller  også
føler  du  dig  så  ufølsom,  at  du  ikke
registrerer      signalerne      fra      andre
mennesker særlig godt. Dette fører på
sin  side  til  mislykket  kommunikation
og egentlige misforståelser. Det er klart,
at dette ikke er noget godt tidspunkt til
at involvere sig i følelsesmæssigt øm-
tålelige situationer.
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (see 28.1.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 

Tirsdag 28 Jan. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

NqF13:53 BoT09:58 BqE11:01
BoI00:38 BnN01:50 BnC23:39

At afstikke fremtidens kurs ***

Gælder i mange måneder: Selvom her
er tale om en langvarig påvirkning, kan
det være vanskeligt at få det fulde ud-
bytte  af  den.  Hvis  den  bliver  over-
skygget af kraftigere påvirkninger, vil
du måske dårligt nok lægge mærke til
dens  virkninger.  Ligesom  ved  andre
generelt positive påvirkninger skal der
en   bevidst   indsats   til   for   at   høste
eventuelle goder.

Hvis  du  tidligere  i  din  tilværelse  har
såret eller fornærmet mennesker i dine
umiddelbare omgivelser - især kolleger

på  din  arbejdsplads  -  får  du  nu  mu-
lighed   for   at   råde   bod   herpå.   De
pågældende vil måske forsøge at tage
sagen  op  igen  eller  hævne  sig  på  en
eller anden måde. Skulle dette ske, bør
du ikke ignorere sagen eller simpelthen
tolke sådan en adfærd som ondsindet.
Indrøm din fejltagelse, også selvom den
var utilsigtet, eller du følte, at den an-
den simpelthen overreagerede, frem for
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at der var tale om ubetænksomhed fra
din side. Dette vil hjælpe dig med at
undgå lignende situationer fremover.

En anden mulighed er, at du føler, at du
er blevet såret, overset eller gjort til grin
på   en   eller   anden   måde.   På   det
pågældende  tidspunkt  var  du  sikkert
vred og såret, men foregav at le med for
at undgå at blive anset for at være en
gammel  gnavpot.  Du  kan  nu  blive
mindet om denne situation ved, at noget
lignende  truer  med  at  ske  igen.  Brug
denne   lejlighed   til   at   reagere   an-
derledes.  Prøv  at  sætte  ord  på  dine
følelser, selv hvis det betyder, at du må
indrømme, at du er sensitiv eller sårbar.
Dette     kan     afstedkomme     en     vis
bestyrtelse, men det vil også give andre
mulighed for at se din mere menneske-
lige side.

Onsdag 29 Jan. 2003

Dec. 2002 Jan. 2003 Feb. 2003

»

EH 6 BnQ19:10 BpD04:24
BpO16:13 BH 7 19:10

Masser af arbejde *

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode vil du sætte alle dine jeg-ener-
gier  ind  på  at  arbejde  hårdt  og  få
tingene   fra   hånden.   I   virkeligheden
sætter du sikkert en ære i at få så meget
som muligt fra hånden i denne tid. Så
den bedste måde at omgås denne energi

er  ved  at  finde  masser  af  arbejdsop-
gaver og føre dem ud i livet. Muligvis
har du ikke lyst til at arbejde for andre;
derimod ønsker du selv at få æren for
din indsats, så du kan identificere dig
med det, du udretter. Dette kan medføre
konflikter  med  dine  overordnede  og
generelle vanskeligheder på dit arbejde.
Selv hvis du er arbejdsgiver, kan der
opstå problemer, såfremt de mennesker,
der arbejder for dig, føler, at du ikke
betaler dem godt nok for deres arbejde.
Det bedste vil være, at du manøvrerer
dig ind i en position, hvor du ikke beh-
øver at arbejde med eller for andre mere
end allerhøjest nødvendigt.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 
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Torsdag 30 Jan. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

F#oF14:28 BnA06:14 BoE15:44
BpI05:07 BqF07:13 BqT14:39
BpB00:25 BqG01:11

Knapheden truer ***

Gælder i mange måneder: Under denne
påvirkning er det uhyre vigtigt, at du
ikke lader tingene komme ud af kontrol.
Der kan være en stærk tendens til over-
drivelse, som kan gøre det umuligt for
dig at holde hånd i hanke med de ting,
du engagerer dig i, simpelthen fordi de
overstiger dine evner. Vær især forsig-
tig i økonomiske transaktioner, for du
vil  være  tilbøjelig  til  at  bruge  penge
uden at tænke dig om, i sikker forvis-
ning  om,  at  der  vil  være  masser  af

penge og andre resurser til at bakke dig
op. Du vil ikke umiddelbart bemærke
problemet,  men  kort  tid  efter  denne
periode vil du formentlig opdage et un-
derskud,  som  vil  blive  alvorligt  for-
værret, hvis du bruger dine penge på en
tåbelig måde lige nu.

Men penge er ikke det eneste område,
hvor du bør udvise forsigtighed. Du kan
være totalt hængt op på projekter, som
kræver mere tid, end du egentlig har.

Du bør derfor sikre dig, at du på alle
områder af tilværelsen har den fornødne
tid og de fornødne resurser til at gen-
nemføre de ting, du påbegynder. Over-
vurdér ikke de resurser, der står til din
rådighed.

Undgår du denne faldgrube, så kan det
være en meget frugtbar energi, for den
indgyder  dig  større  selvtillid  og  opti-
misme og gør det muligt for dig at kaste
dig ud i projekter, som du normalt kun
modstræbende ville påtage dig. Og din
grundlæggende  positive  indstilling  vil
sikre, at dine forehavender kommer til
at forløbe sådan, som du ønsker det.

Under   denne   påvirkning   kan   nogle
mennesker opleve en form for ego-in-
flation,  hvor  de  får  storhedsforestil-
linger  eller  overvurderer  deres  egen
betydning.  Dette  kan  medføre  en  ar-
rogant    adfærd    og    en    overdreven
stolthed, som der egentlig ikke er dæk-
ning for.

Det, energien gør, er egentlig, at den
afprøver din sans for proportioner. Du
er nødt til at vide, hvad du magter og
ikke  magter,  og  hvem  du  i  virkelig-
heden er. Forudsat at du opfylder disse
betingelser, vil perioden bibringe dig et
tilsyneladende held og en større evne til
at  udrette  noget.  For  så  vidt  du  ikke
kender dig selv, vil du komme til at op-
leve energiens negative virkninger.
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DnC13:30 BnJ04:14 BoO21:43
BH 8 08:05

Følelsesmæssige konsekvenser

Tidspunktet er velegnet til samtaler om
kærlighed og parforhold. Den aktuelle
påvirkning  vil  hverken  forbedre  eller
forværre samtalen, men den vil sikre, at
der  er  udvikling  i  samtalen.  Du  vil
tænke meget over dine forhold til andre
og have lyst til at drøfte dem, ikke blot
kærlighedsforhold, men også venskaber
og andre typer af forhold. Det er også et
godt   tidspunkt   at   konfrontere   din
partner   med   eventuelle   problemer   i
jeres  forhold.  Du  vil  muligvis  være  i
stand   til   at   dæmpe   spændingerne
imellem jer, fordi du er rolig, fornuftig
og  objektiv.  Din  rationelle  side  tager
ikke følelsesmæssige emner videre seri-
øst i øjeblikket. Den kan lide at snakke
og    udveksle    intellektuelt    uden    at

bekymre  sig  om  de  følelsesmæssige
konsekvenser.   Vær   derfor   forsigtig
med, hvad du siger om dine venner og
dine kære under denne påvirkning.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 
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BpN12:18 BpE22:03 <12°09k10:49

<Nymåne

Indvendig syden **

I denne periode er det nødvendigt at gå
langsomt  og  forsigtigt  til  værks.  Jo
grundigere  og  omhyggeligere  du  ud-
fører dine opgaver nu, desto større er
chancerne for, at de vil lykkes. Er du
uforsigtig,  er  der  meget  lidt  håb  om
succes.  Normalt  peger  denne  påvirk-
ning   på   en   meget   frustrerende   og
irriterende tid, hvor alle dine forsøg på

at gøre dig gældende bliver blokerede
på en eller anden måde, mere på grund
af   en   indre   utilstrækkelighedsfølelse
end på grund af ydre omstændigheder
eller andre mennesker. Den side af dig,
som kæmper for at frigøre sig fra dine
hæmninger, vil blive meget vred over at
blive holdt tilbage. Følgelig vil du have
tendens til let at blive irriteret og vred,
selvom din indre tvivl på dig selv gør
dig  modvillig  mod  at  ytre  din  vrede
åbenlyst. Men uanset hvordan du for-
søger at dække over det, så vil alle an-
dre være fuldkommen klar over, at du
syder indvendig.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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DpD23:46 ApN06:07 BnD16:36
BH 9 01:16 BpC11:31

Fælles anliggender

Vanskeligheden  ved  denne  påvirkning
er, at den ansporer dig til at påtage dig
mere,  end  du  kan  magte,  så  du  in-
volverer  dig  i  projekter,  som  kræver
større energi, end du er i besiddelse af.
Men  den  selvsamme  energi  kan  også
give dig det løft, som får dig til at for-
søge    at    gennemføre    opgaver,    du
normalt ikke ville anse for mulige, især
hvis  du  hidtil  har  handlet  mere  kon-
servativt.  På  samme  måde  kan  denne
påvirkning gøre dig enten gavmild eller
ekstravagant,  afhængigt  af  din  grund-
læggende indstilling. Du vil kunne for-
vente visse vanskeligheder i forholdet
til    andre    mennesker    under    denne
påvirkning, men du skulle nok være i
stand til at klare dem, ja måske ligefrem

vinde   andre   for   dine   synspunkter,
medmindre  du  stiller  dig  arrogant  og
selvretfærdig  an.  Undersøg  omhygge-
ligt andre menneskers synspunkter og
prøv at finde en fælles basis for jeres
samarbejde.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 

Mandag 3 Feb. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

F#qN08:33 BnB14:09 BmG14:59
BnI19:14 BoN20:34 BpQ08:29
BpA20:28 BpF21:32 BqO05:18

Den menneskelige dimension
***

Gælder   i   mange   måneder:   Denne
påvirkning kan gøre dig ret optimistisk.
Du er lige nu åben for nye ting og villig
til at tage ved lære af dem. Du vil få
lyst til at udvide de projekter, som du
allerede har påbegyndt, og din evne til
at se tingene i en større sammenhæng
vil hjælpe dig til at træffe de rigtige be-
slutninger.  Din  fremgang  vil  øge  din
selvtillid,  selvom  du  stadig  vil  have
tendens   til   at   blive   irriteret   over
eventuelle  forsinkelser  eller  over,  at
tingene ikke går efter planen. Prøv der-
for  at  passe  ekstra  meget  på,  at  dit
behov for ekspansion ikke får dig til at
overse andre menneskers følelser.

De positive sider af denne påvirkning
vil sandsynligvis være mest mærkbare i
din omgang med andre på din arbejds-
plads eller i din bekendtskabskreds. Da
du i øjeblikket har tendens til at være
meget generøs, forstående og tolerant,
vil du opleve en del velvilje fra andre.
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Det kan også få dem til at opsøge dig
for at få et godt råd eller høre din me-
ning vedrørende et bestemt emne. Du
vil være glad for at hjælpe, for du er
lige nu i stand til både at finde løsninger
på   en   lang   række   problemer   og
videregive dine egne ideer.

Hvis dit arbejde indebærer, at du under-
viser eller hjælper andre, vil du være i
stand til at udnytte din viden og dine
færdigheder optimalt, og det kan få dig
til at åbne døren til nye områder for dig
selv og andre. Denne påvirkning vil og-
så have en positiv effekt inden for andre
erhverv, omend i mindre grad. Men for
at få mest muligt ud af denne periode
må du være i stand til og villig til at se
det menneskelige aspekt ved alle hand-
linger. Med din store medgang i øje-
blikket  bør  du  passe  ekstra  meget  på
ikke at give andre indtryk at, at du føler
dig overlegen i forhold til dem -uanset
om det er tilfældet eller ej.

Tirsdag 4 Feb. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

OnD BmT05:37 BoC20:55
BH 10 05:37 BpJ20:25

Nyd nuet ***

Gælder i mange måneder: Dit kærlig-
hedsliv og dine forhold til andre vil ud-
gøre en kilde til forandringer i dit liv i
øjeblikket. Din kæreste kan blive rastløs
og begynde at sætte spørgsmålstegn ved
grundlaget for jeres forhold. Han eller
hun vil måske kræve større frihed og

bede om, at jeres forhold bliver ændret
betydeligt. Et godt parforhold vil sand-
synligvis ikke bryde sammen, men der
kan dukke alle mulige spændinger op,
som du og din partner måske har und-
gået at forholde jer til tidligere. Dette
bør  du  lade  ske  og  ikke  forsøge  at
dække over følelser, som skal udtryk-
kes.

Det er også muligt, at det er dig, der
bliver rastløs og kræver forandringer i
samlivet. Du er måske begyndt at føle
det kedsommeligt og søger derfor efter
et  nyt  forhold,  som  vil  give  dig  den
spænding,   du   føler,   at   det   gamle
mangler.  Under  påvirkning  fra  denne
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energi knytter folk ofte bånd, som un-
der  andre  omstændigheder  ville  for-
komme både dem selv og andre aldeles
upassende.

Problemet er, at du i virkeligheden er
flertydig  med  hensyn  til  dig  selv  og
dine parforhold. Du ønsker at være tæt
på mennesker og fri på samme tid. Føl-
gelig vil du føle dig draget mod forhold,
som enten udtrykker dit behov for fri-
hed, eller som er umulige at fuldbyrde,
sådan  som  det  er  beskrevet  ovenfor.
Derfor bør du ikke forvente, at et for-
hold,  der  starter  under  denne  påvirk-
ning, vil vare særlig længe. Det kan det
muligvis godt, men du bør ikke regne
med det. Det er derimod et glimrende
tidspunkt til at nyde livet her og nu. Lad
være med at leve i fremtiden!

Det ville dog være langt bedre at an-
vende denne energi til at omdefinere og
forandre   dine   eksisterende   forhold,
såfremt de overhovedet har noget at til-
byde, således at de bliver et mere fuld-
gyldigt udtryk for dig selv og dem, du
holder  af.  De  bedste  forhold  er  dem,
hvor de kompromiser, parterne indgår,
ikke kræver, at de bliver nogle helt an-
dre personer.

Hvis du arbejder med kunstneriske ud-
tryk,  vil  her  være  tale  om  en  uhyre
stimulerende  periode.  Du  får  måske
ikke  så  meget  egentligt  arbejde  fra
hånden,  men  du  vil  blive  præsenteret
for nogle nye ideer og teknikker, som
du senere vil være i stand til at integrere
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EoI05:48 BoQ18:55

Bryd ikke sammen **

I   denne   periode   bliver   de   fleste
mennesker  udsat  for  følelser  af  tvivl
utilstrækkelighed. Du kan også føle dig
ubehageligt  konfronteret  med  konse-
kvenserne af tidligere handlinger, som
du  havde  håbet  simpelthen  ville  for-
svinde af sig selv. Udfordringen består i
at  konfrontere  sig  med  dem  uden  at
synke sammen og føle sig håbløs. I øje-
blikket vil du spørge dig selv, om du nu

også lever sådan, som du burde. Det er
fristende at beslutte, at det gør du ikke,
og  så  give  op.  Andre  mennesker  vil
måske forsøge at overbevise dig om, at
du befinder dig på en forkert kurs, og
give dig nogle yderst demoraliserende
råd. Selvfølgelig kan du tage fejl på et
område, og så bør du selvfølgelig ændre
retning. Men du bør undgå tendensen til
at  falde  sammen.  Vurdér  dine  hand-
linger med dine egne ord, ikke med an-
dres, og find så ud af, om du fungerer
adækvat.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Smertefulde sandheder **

Lad  dig  selv  blive  provokeret  så  lidt
som muligt i øjeblikket, hvad enten det
er i trafikken, under sport eller anden
"konkurrence",  for  selvom  du  måske
ikke vil lide nederlag, kan det meget vel
være, at din sejr på en eller anden måde
bliver  smertefuld.  På  den  anden  side
bør du ikke vige uden om en psykolo-
gisk udfordring, især ikke hvis den er
forbundet med en situation, der er så
ubehagelig for dig, at du normalt ville
foretrække at undgå den. Hvis du øn-
sker at fortælle nogen, hvad du mener,
eller bringe ubehagelige emner på bane,
vil du blive støttet af denne påvirkning.
Under alle omstændigheder bør du ikke
tro, at du selv slipper for at betale: hvis
du langer ud efter andre lige nu, vil du
med  sikkerhed  få  nogle  smertefulde
sandheder tilbage i hovedet - men det er

netop det, der kunne vise sig allermest
værdifuldt for dig.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 

Fredag 7 Feb. 2003

30
To

31
Fr

1
Lø

2
Sø

3
Ma

4
Ti

5
On

6
To

7
Fr

8
Lø

9
Sø

10
Ma

11
Ti

12
On

13
To

ApE11:25 OnD22:29 BoJ08:22
BH 11 02:50 BpD14:23 BqC08:53

Nye begyndelser

I dag vil du have nemt ved at være dig
selv. Du bør dog helst arbejde alene og
i din egen interesse. Det er ikke sådan,
at du bliver fjendtlig eller vred over for
andre, der bliver involveret i dit arbej-
de, men du har ikke lyst til at være af-
hængig af at få støtte eller opmuntring
fra  andre  lige  nu.  Din  tilværelse  er
utvivlsomt fuld af projekter, som du har
påbegyndt på forskellige tidspunkter i
livet. Du er muligvis ikke altid klar over
deres betydning, og måske handler du
fuldkommen ubevidst på visse områder,
men alligevel er disse projekter vigtige.
Tiden lige nu er velegnet til at tage dem
i   nærmere   øjesyn   og   finde   ud   af,
hvilken tilstand de er i. Hvis du er nødt
til  at  tage  nogle  nye  initiativer  i  til-
værelsen for at udligne en eventuel op-

stået ubalance, så er tiden inde nu. Hvis
ikke, så brug hovedparten af din energi
til at grundfæste de projekter, du i øje-
blikket er involveret i.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Gearskifte

De daglige gøremål keder dig sikkert,
og du har måske lyst til at foretage dig
noget, der kan fremkalde et stimulende
og usædvanligt temposkift. De folk, du
møder  i  dag,  vil  sandsynligvis  være
meget   forskellige   fra   dine   normale

venner.    Et    kærlighedsforhold,    der
starter under denne påvirkning, vil højst
sandsynlig  være  elektrisk,  spændende,
ustabilt og kortvarigt. Du er ikke på ud-
kig efter et stabilt forhold under denne
påvirkning; som hovedregel vil du føle
trang  til  noget,  der  er  ud  over  det
sædvanlige.    Du    kan    lave    nogle
ukonventionelle     aftaler     med     din
kæreste, og I kan f.eks. blive enige om,
at  I  skal  have  lov  til  at  have  andre
partnere. Denne energi kan også få et
forhold til at starte ganske pludseligt og
så i løbet af ganske kort tid gennemløbe
alle   kærlighedsforholdets   udviklings-
trin.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 

Søndag 9 Feb. 2003

Jan. 2003 Feb. 2003 Mar. 2003

«

CnJ06:25 AH 9 04:40 BqT05:52
BqJ21:14 =b11:10

Magtspil

Gælder i adskillige uger: Denne dag er
velegnet til at gå til bunds i alle pro-
blemer, enten i dit parforhold eller i for-
bindelse med andre møder mellem dig
selv og andre. Eller måske vil du blive
indblandet i en intellektuel magtkamp
med et andet menneske. I dag kan andre
hårdnakket  forsøge  at  overbevise  dig
om en sandhed, som du ikke har særlig
stor  lyst  til  at  acceptere,  eller  du  vil
måske selv forsøge noget lignende over
for folk. Vær meget forsigtig med den
slags   overtalelsesforsøg,   for   de   kan
komme  til  at  danne  basis  for  en  ul-
mende og meget ødelæggende konflikt
imellem  dig  og  andre.  Måske  vil  det
være svært at kalde konflikten frem i
lyset, så begge parter kan komme til at

lufte  deres  klagepunkter.  Det  er  også
muligt,  at  der  slet  ikke  findes  nogen
egentlige   klagepunkter   imellem   jer,
men at det hele blot er et spørgsmål om,
at den ene af parterne forsøger at udløse
en decideret magtkamp.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
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En dag sammen med andre

Denne      påvirkning      er      umådelig
favorabel  for  dine  nære  relationer  og
alle slags møder på tomandshånd. Dit
ægteskab  eller  parforhold  vil  fungere
glat i dag, og I vil begge vise hinanden
megen  kærlighed.  Er  der  problemer
imellem jer, kan I udbedre dem i dag,
for ingen af jer har lyst til at skændes. I
vil begge to være langt mere interesse-
rede  i  at  holde  fred.  Det  er  også  et

glimrende tidspunkt at gøre et godt ind-
tryk på en ny bekendt. Hvis du arbejder
i  et  partnerskab,  hvor  jeres  indbyrdes
fred er af afgørende betydning for den
fælles succes, vil denne dag være ud-
mærket. Alle de mennesker, du normalt
har   svært   ved   at   omgås,   vil   være
nemme at have med at gøre i dag. Tiden
er ikke egnet til at være alene. Du er i
humør til at være sammen med andre,
og  dagen  vil  ikke  føles  fuldstændig,
medmindre du deler den med nogen.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 

Tirsdag 11 Feb. 2003

Jan. 2003 Feb. 2003 Mar. 2003

«

CH 8 00:26 BoI07:07 BmN08:29
BoT17:38 BpE18:49 BoB01:54
BoG02:45

Indadskuen

Gælder i adskillige uger: I øjeblikket vil
det være godt at kikke indad og over-
veje nogle af de dybere sandheder om
dig selv. Denne påvirkning antyder ofte
nogle samtaler og intellektuelle møder,
som vil have en kraftig indvirkning på

dit sind, få dig til at bore dybere i dig
selv og ændre din holdning eller tanke-
gang, hvilket også kan omfatte tanker
omkring din egen og dine kæres død.
Den slags overvejelser kan, udført lej-
lighedsvist  og  med  måde,  hjælpe  dig
med  at  få  det  rette  perspektiv  på  til-
værelsen, men lad dig ikke rive med af
tanker om døden, for det kan fjerne dig
fra livet her og nu.

Det er et godt tidspunkt for diskussioner
og  forhandlinger  vedrørende  økonomi
og ejendom, især hvis du har fælles in-
teresser med andre på dette felt.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
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Indirekte støtte

Denne påvirkning er velgørende for alt,
hvad der har at gøre med dit hjemlige,
personlige og følelsesmæssige liv. Dit
forhold til andre vil fungere langt bedre
i dag end ellers, for du er gennemsyret
af en stærk trang til at være varm og
venlig over for alle, du møder. Andre
kan mærke dine oprigtige følelser og vil
reagere tilsvarende. Især dit forhold til
kvinder  vil  være  begunstiget  i  denne
tid.    Seksuelle    relationer    vil    blive
betonede under denne påvirkning, ikke

direkte ved at trangen til sex øges, men
indirekte  ved  at  kærlighedsfølelsen  i
forholdet styrkes. Følelserne er stille og
rolige, ikke voldsomme, og energien er
velegnet til, at du og din kæreste dyrker
jeres intime samvær i fred og ro. Det er
også et velegnet tidspunkt til at se dig
om efter en måde at forskønne og ud-
smykke dit hjem på.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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BmQ05:48 BmA17:22 BH 1 05:48
BpG12:07 BpF18:24 BqB11:19
BqI16:12 BqO02:40

Bevar roen **

Energien i denne påvirkning kan blive
ret eksplosiv. Den basale hensigt med
dette er at hjælpe dig til at nå et bestemt
mål eller gøre indtryk på omgivelserne.
Men føler du dig frustreret af en eller
anden grund, så kan energien ytre sig på
en sådan måde, at den kommer til at
modarbejde dine interesser, hvilket du
ville   kunne   indse,   såfremt   du   var
roligere stemt. Kan du beherske dig un-
der denne påvirkning, så vil det hjælpe
dig, og du vil kunne udrette ikke så lidt
og påbegynde projekter, som du ellers
kun modstræbende ville kaste dig ud i.
Under denne påvirkning er selvtilliden
som regel på sit højeste, selvom den,
såfremt  du  normalt  har  en  meget  lav
selvtillid, kan ytre sig som irritabilitet.
Denne påvirkning har særlig stor risiko

for at komme til at volde problemer på
hjemmefronten, såfremt du holder din
vrede tilbage på arbejdet, men tillader
den at eksplodere derhjemme.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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EqE13:23 ApC15:24 BmJ15:41
BH 2 19:30 BoE03:08 BpT02:02

Selvtillid

Du vil være energisk og oplagt i denne
tid. Dit fysiske helbred vil være godt,
og du bør finde nogle aktiviteter, som
kan lade energien komme til udfoldelse.
Det vil ikke være direkte skadeligt blot
at sidde stille uden at foretage sig noget,

men du vil gå glip af nogle værdifulde
muligheder. Du vil antagelig nyde alt,
hvad du kaster dig ud i, for det bibrin-
ger dig en følelse af at være levende. Er
du nødt til at være personligt effektiv
inden for en eller anden aktivitet, f.eks.
forretninger eller forhandlinger med an-
dre, så vil du være i stand til at nå det
ønskede  resultat  i  øjeblikket.  Denne
energi  bibringer  dig  den  nødvendige
selvtillid, så du kan påvirke andre og
gøre  et  godt  indtryk.  Tidspunktet  er
gunstigt for rejseaktiviteter og velegnet
til, at du kaster dig ud i nye oplevelser
og møder nye mennesker. Du er mentalt
rastløs og ønsker at foretage dig noget,
der er anderledes.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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DnA21:07 DpI07:53 BoO08:47
BoF23:28 BqN22:36

Forhåbentlig en doven dag

Denne påvirkning kan lukke en større
grad af fornøjelse ind i din tilværelse i
form af morskab, seksuel tiltrækning og
venskaber. De problemer, du kan støde
på i denne periode, vil være følgende:
overdreven nydelse, mangel på selvdi-
sciplin    og    manglende    arbejdslyst.

Denne påvirkning gør dig ikke egnet til
krævende   arbejdsopgaver   eller   van-
skelige situationer, for du er sandsynlig-
vis temmelig doven og ude af stand til
at  tage  dig  sammen.  Hvis  du  ikke
absolut  skal  udrette  noget,  så  er  der
imidlertid  ikke  noget  galt  med  denne
stemning.  Faktisk  er  tidspunktet  vel-
egnet til at tage den lidt med ro. Men
pas på, at du ikke kommer til at svælge
i mad og drikke i dag, for udskejelser i
dag kan give tømmermænd i morgen!
Din  kreative  energi  bliver  stimuleret,
men du kan mangle den kreative selvdi-
sciplin, der skal til for at omsætte til-
fældige følelsesudbrud til kreative ud-
tryk.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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>Fuldmåne

Rimelig og god udveksling

Du vil føle dig tilfreds og omgængelig i
denne periode. Du er i harmoni med din
omverden   og   ønsker   at   dele   dine
følelser med alle, du møder. Især din
venner kan nyde godt af din generøsitet,
ligesom  du  kan  nyde  godt  af  deres.
Begge dele vil gavne dig, for alt, hvad
du  foretager  dig  under  denne  påvirk-
ning, vil vise sig fordelagtigt i det lange
løb.    Tidspunktet    er    gunstigt    for
økonomiske  forehavender,  især  dem,
der  har  at  gøre  med  udenlandske  in-
vesteringer, medicin eller retslige for-
hold. Alle retslige afgørelser vil virke
til din fordel under denne indflydelse.
Et nyt venskab eller kærlighedsforhold,
påbegyndt i denne periode, vil fungere
godt.  Sådan  et  forhold  vil  bringe  det
bedste frem i dig og kan virkelig be-

skrives som et vækstforhold. Du vil føle
dig  tiltrukket  af  idealistiske  og  ret-
skafne mennesker.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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AnD07:59 BmB19:21 BnG20:04
BpO11:39 BqQ14:26 BmD00:26
BmI23:44

Opmærksomhed over for
sociale relationer

Denne påvirkning bringer alle dine rela-
tioner til andre mennesker frem i fokus.
Sædvanligvis er det en ret nem og beha-
gelig periode, men den kan dog udløse
skjulte spændinger i dine relationer til
andre  og  tvinge  konflikterne  frem  i
lyset, så I bliver nødt til at forholde jer
til dem. Denne påvirkning indikerer, at
du vil møde dig selv i dine forskellige
forhold til andre. De gode forhold vil
forblive sådan, men de dårlige vil blive
ustabile og vanskelige. Hvis du studerer

dine  egne  reaktioner  og  din  måde  at
håndtere  situationen  på,  vil  du  kunne
lære en hel del om dig selv. Måske vil
du  især  lægge  mærke  til,  at  du  ikke
bryder dig om at være alene i dag, og at
du fungerer dårligt uden et tæt forhold
til en kæreste, en ven eller måske lige-
frem et menneske, som du konsulterer
for at diskutere dine problemer. Du bør
ikke satse på at klare dig på egen hånd i
dag.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 32 

Tirsdag 18 Feb. 2003

Jan. 2003 Feb. 2003 Mar. 2003

AH 9 BnT08:35 BoC21:28
BH 4 08:35 BqJ21:03 BoN00:52
BqA00:46 BqF01:42

Nye horisonter

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode  bør  du  forsøge  at  udvide  din
horisont så meget som muligt - gennem
studier,   nye   og   ukendte   oplevelser,
rejser eller ved at møde mennesker med
en helt anden baggrund. Bestræb dig på
at gøre selv det mest dagligdags møde
til en positiv oplevelse. Det samme kan
du opnå ved at foretage dig nogle ting,
som er forskellige fra det, du plejer at

gøre. Tiden er ikke inde til at trække sig
tilbage  bag  hjemmets  fire  vægge,  i
hvert fald som nævnt kun for at læse
eller  studere.  Hvis  du  ikke  kan  finde
nogen ny mental aktivitet af interesse,
så vedkend dig alligevel dit behov for
ny viden og tilfredsstil dette behov ved
at bryde ud af dagligdagens trummerum
og drag ud i den store verden. En rejse
ville være en god måde at gøre det på,
hvis det kan arrangeres på denne tid af
året. Men du bør tage et sted hen, hvor
du kan lære noget.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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DqT23:29 BoQ15:42 Al02:00

Blot et venligt ord

Denne påvirkning får dig til at tænke
meget over dit forhold til andre, ikke
ulykkeligt,  men  meget  positivt.  I  dit
parforhold vil du være meget mere vil-
lig  end  ellers  til  at  opgive  det,  du
normalt betragter som din ufravigelige
ret, til fordel for bevarelsen af den ind-
byrdes fred og fordragelighed. Du er i
humør til kompromiser og føler, at de
færreste problemer er så vigtige, at de
er værd at slås om. Det er klart, at det
både har sine dårlige og sine gode sider,
men for de fleste mennesker vil denne
påvirkning være opmuntrende og posi-
tiv. Du ønsker at gøre, hvad du kan for
at hjælpe folk, der har problemer, også
selvom hjælpen blot består i et venligt

ord.  Er  du  alene  i  øjeblikket,  vil  du
uheldigvis  have  stor  lyst  til  at  være
sammen  med  nogen.  Derfor  kan  den
aktuelle påvirkning faktisk være et tegn
på ensomhed, hvis du af en eller anden
grund er tvunget til at være alene.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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DoE12:02 BmE10:46 BH 5 17:48
BoA01:58 BoJ22:18 BpN02:03
BpC22:43

Fysisk tiltrækning

Denne  påvirkning  vækker  som  regel
interessen for intim kontakt og bidrager
til den rent fysiske side af det seksuelle
forhold. Men energien kan også skabe
mislyde,  især  hvis  der  findes  skjulte
spændinger i forholdet. Et rimelig sundt
forhold  vil  dog  ikke  få  problemer  i
denne periode. Men er der problemer i
forholdet,   vil   I   antagelig   ende   i
skænderier eller andre ubehageligheder
på grund af den uudtrykte seksualitet.
Hvis du ikke i øjeblikket befinder dig i
noget seksuelt forhold, vil du antagelig
føle dig ualmindelig stærkt tiltrukket til
en partner, uden at skelne så nøje. Der-

for er det ikke det bedste tidspunkt for
starten på nye forhold, for de kan vise
sig  at  være  baserede  udelukkende  på
den fysiske tiltrækning.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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Stormfuldt vejr

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du bør være meget for-
sigtig, for du er følelsesmæssigt impul-
siv og nem at ophidse. I kontakten med
andre vil du søge spænding og stimula-
tion,   og   du   vil   således   tiltrække
mennesker, som er helt anderledes end
dem, du plejer at omgive dig med. Du
kan endda blive temmelig ophidset over
disse nye personer, men du bør indse, at
de opfylder et reelt behov i dit liv lige
nu. Eller du kan handle forstyrrende i
dine nuværende relationer. Det er ikke
præcis,  fordi  du  prøver  at  indlede  et
slagsmål, men i samtalen med en anden
kan  du  komme  til  at  berøre  nogle
følelser, som utilsigtet får slagsmålet til

at bryde ud. Følgelig kan dette være en
stormfuld periode for dit forhold til an-
dre. Hvis nogen forsøger at begrænse
dig, vil din reaktion være meget nega-
tiv, også selvom begrænsningerne er til
dit eget bedste.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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Store planer

Du vil være tilbøjelig til at lægge store
planer og sætte dig langtrækkende mål
under  denne  indflydelse,  samt  under-

søge de mål du allerede har sat dig. For-
delen lige nu ligger i din evne til at få
overblik og tænke store tanker. Du vil
være  mest  tilbøjelig  til  at  tænke  i
idealistiske, abstrakte baner. Men også
din fremsynethed og planlægningsevne
gør dette til et fordelagtigt tidspunkt for
de fleste kommercielle transaktioner og
forretningsaftaler. Der findes imidlertid
en  negativ  side  af  denne  påvirkning,
som kan være ødelæggende, såfremt du
ikke  er  opmærksom  på  den.  Du  kan
være sløset med hensyn til detaljer og
tilbøjelig til at overse alle de elementer,
som ikke passer smukt ind i dine stor-
ladne visioner. Der er også fare for, at
du i kommunikationen med andre kan
udfolde  en  arrogant  og  selvretfærdig
adfærd, som vil støde dem og få dem til
at modarbejde dig.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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Sentimentale følelser

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen du befinder dig under en meget
behagelig, munter påvirkning. Du nyder
at være sammen med andre og finder
alle   former   for   social   kontakt   in-
teressant. De fleste mennesker føler sig
meget hengivne over for deres kære un-
der denne påvirkning, og du oplever et
stærkt ønske om at støtte og beskytte de
mennesker, som er vigtige for dig. Men
pas på ikke at optræde for besidderisk
eller forsøge at begrænse andres frihed.
Hvis du opfører dig sådan, vil du opleve
denne indflydelse dishamonisk, og du
vil få problemer med dem, du holder af.
Du kan føle dig meget sentimental un-
der   denne   påvirkning,   for   den   har

tendens til at genopvække minder fra
fortiden  og  kan  få  dig  til  at  føle  dig
meget  knyttet  til  dem.  Du  bør  også
passe på enhver tendens til overdrivelse
med hensyn til mad og drikke. Disciplin
er  ikke  et  af  de  stærkeste  træk  ved
denne energi.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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Kreativ forandring

Du vil have relativt nemt ved at handle
frigjort i dag. Du vil ikke være særlig
tålmodig over for begrænsninger under
denne indflydelse, og du vil forsøge at
finde måder at undgå dem på. Derfor vil
du  heller  ikke  virke  videre  selvdisci-
plineret, men det er nu ikke noget stort
tab, for alt, hvad du foretager dig i øje-
blikket, vil være vigtigere end "det dag-
lige  slid".  Du  føler  selv,  at  det  er
vigtigere for dig at bevare din individu-
alitet end at leve op til andre menne-
skers forventninger, og det fortæller du

folk. I sidste instans er det til din egen
fordel, for du bør jo være dig selv i alt,
hvad  du  foretager  dig.  Brug  denne
periode til at indføre forandringer i dine
umiddelbare  omgivelser.  Der  er  stor
sandsynlighed  for,  at  din  livssituation
under alle omstændigheder er blevet alt
for statisk. Lav om på de ting i din til-
værelse,  som  trænger  til  forandring.
Denne periode er fuld af kreative foran-
dringsmuligheder.
langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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Situationen voksen **

Uanset om du føler dig irriteret eller ej -
og det vil du højst sandsynlig gøre - så
vil denne dag blive fuld af diskussioner
og skænderier, medmindre du forsøger
at  sætte  dig  ind  i  andre  menneskers
tankegang. Dagen er ikke velegnet til at

forsøge at afgøre stridigheder, for både
du selv og din modstander vil være så
forskansede    inden    for    jeres    eget
domæne, at ingen af jer vil give sig en
tomme. Du bør indse, at dit ego i dag er
godt og grundigt blandet sammen med
dine meninger, og at du reagerer, som
om  en  antastelse  af  dine  synspunkter
bogstavelig talt også er en antastelse af
din fysiske krop. En sjælden gang kan
dette  selvfølgelig  godt  være  tilfældet,
men normalt er det nu ikke sådan. Men
har du virkelig noget reelt at forsvare i
en konfrontation med andre i dag, så
sæt alt ind på det. Din energi kan sag-
tens leve op til situationen.

langvarig: "Nyd nuet" (see 4.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
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Konstruktive forandringer

Denne påvirkning vil kunne intensivere
dine    kærlighedsoplevelser.    Gennem
kærligheden vil du opsøge følelser og
emotioner, som bærer dig ud over den
almindelige  dagligdag.  Samme  energi
vil kunne medføre indiskretion og takt-
løshed i et forhold, hvilket kan afsted-
komme   vanskeligheder   senere   hen.
Men husker du dette, vil du ikke få de

store  problemer  i  øjeblikket.  Der  er
stærke energier på spil i dit kærligheds-
liv i dag, og de vil kunne afstedkomme
konstruktive forandringer i dit forhold
til  andre.  Disse  energimønstre  er  kun
farlige for dit forhold til andre, såfremt
du er ubevidst om deres processer eller
er uvillig til at bearbejde deres årsager.
Du kan blive nødt til at bruge temmelig
megen energi på at få denne påvirkning
til  at  fungere  godt,  men  disse  stærke
kræfter vil så også kunne skabe varige
og gode forandringer.

langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Indadskuen" (11.2.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 

Torsdag 27 Feb. 2003

Jan. 2003 Feb. 2003 Mar. 2003

CH 9 BnJ10:44 BH 8 14:40

Noget nyt

Gælder i adskillige uger: Tidspunktet er
velegnet til alle former for studier og
undervisning,  for  du  er  intellektuelt
sulten efter viden og nye oplevelser. Du
ønsker  at  se  tilværelsen  i  et  større
perspektiv for at undersøge, hvordan de
enkelte dele passer sammen og danner

en  helhed.  Alle  nye  og  interessante
fænomener  fra  verden  uden  for  dine
egne cirkler vil være tilbøjelige til at
tiltrække sig din opmærksomhed i øje-
blikket.    Emner    vedrørende    fjerne
steder,  lovgivning,  filosofi  og  højere
studier af enhver art vil være genstand
for din interesse. Det er muligt, at du vil
komme i forhandlinger med nogle em-
bedsmænd  på  det  juridiske  område,
men det er ikke noget, du specielt beh-
øver at frygte. Perioden er velegnet til
rejser, for din nysgerrighed vil gøre det
interessant for dig at rejse. Du vil også
være åben over for alternative livsfor-
mer i øjeblikket.
langvarig: "Indadskuen" (see 11.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 

 p. 37   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Fredag 28 Feb. 2003

20
To

21
Fr

22
Lø

23
Sø

24
Ma

25
Ti

26
On

27
To

28
Fr

1
Lø

2
Sø

3
Ma

4
Ti

5
On

6
To

AnB15:32 DH 8 07:52 BoO04:34
BoF20:20 BpN19:24

Polariteter

I  dag  vil  du  antagelig  opleve  visse
spændinger   mellem   dine   personlige
behov  og  dine  offentlige  og  arbejds-
mæssige  forpligtelser.  Du  vil  kunne
føle, at du bliver trukket i to forskellige
retninger, som er nærmest umulige at
følge  samtidig.  Dagens  begivenheder
vil  understrege  polariteterne  i  din  til-
værelse, så du hele tiden bliver nødt til
at skelne mellem "mig" og "dem", mel-

lem  subjektivt  og  objektivt,  bevidste
hensigter og ubevidste impulser, offent-
ligt og privat. I værste fald kan denne
periode være temmelig besværlig, og du
kan føle det, som om alting bryder sam-
men. Det hele afhænger af, hvor meget
du har nedtonet dine følelser og emoti-
oner  til  fordel  for  det  rationelle  in-
tellekt. På den anden side, hvis følelser
og  bevidste  intentioner  har  peget  i
samme retning, kan det også blive en
dag fuld af energi og resultater.

langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 

Lørdag 1 Mar. 2003

20
To

21
Fr

22
Lø

23
Sø

24
Ma

25
Ti

26
On

27
To

28
Fr

1
Lø

2
Sø

3
Ma

4
Ti

5
On

6
To

AmG01:48 BpE05:18 BH 9 08:34
BpC18:56

Organisation og planlægning *

I  dag  vil  du  vende  opmærksomheden
mod  dine  pligter  og  ansvar,  opgaver,
som du måske ikke har nogen særlig
lyst til at udføre, men som du føler, at
du er nødt til at påtage dig for at leve op
til  dine  forpligtelser  over  for  andre.
Disse   forpligtelser   kan   sommetider
være  mere  indbildte  end  reelle,  men
desværre er de ofte ægte nok. Et af ele-
menterne  ved  at  beherske  tilværelsen
består netop i at kunne skelne mellem
det, der er ægte, og det, der ikke er det.
Denne periode er velegnet til alle for-
mer  for  organisation  og  planlægning.
Du  er  meget  optaget  af  struktur  og
orden og ønsker at indarbejde disse ting
så meget som muligt i dit liv. Denne
tendens kan også udstrækkes til at or-

ganisere  folk  i  dine  omgivelser  eller
holde orden i de materielle sider af din
tilværelse. Du bør derfor passe på ikke
at komme til at lægge unødige bånd på
andre mennesker.
langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
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En perfekt balance **

Denne    påvirkning    er    gunstig    for
seksuelle forhold og alle former for kre-
ative aktiviteter. Den symboliserer den
perfekte balance mellem behovet for at

være sig selv og behovet for at være
sammen med andre. Men denne energi
er uhyre fysisk i sin virkning snarere
end psykisk. Et rent romantisk forhold
uden fysisk sex ville ikke opleves til-
fredsstillende, og sådan et forhold har
da heller ikke tendens til at opstå i øje-
blikket.  Din  erotiske  fantasi  vil  blive
voldsomt   stimuleret,   og   mennesker,
som   du   normalt   ikke   ville   skænke
nogen opmærksomhed, kan virke langt
mere tiltrækkende i øjeblikket. Det er
faktisk nødvendigt, at du udviser en vis
skelneevne,  såfremt  du  skal  undgå  at
blive rodet ind i et totalt uhensigtsmæs-
sigt forhold. Men energien i sig selv er
som sagt ikke helt så tvangspræget.

langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
langvarig: "Tiltrækning af penge" (5.3.03) 
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<12°06l02:35

<Nymåne

Skjulte handlinger

Denne dag kan være præget af megen
forvirring og usikkerhed. På den anden
side vil du også kunne udvise en helt ny
opmærksomhed og følsomhed over for
andre mennesker og deres behov, samt
over for deres måde at forholde sig til
dig og dine behov på. Dine møder med
andre kan virke demoraliserende og for-
virrende i dag. Din personlige energi er
ikke særlig høj, og du er ikke oplagt til
at skulle hævde dig i en krævende kon-
kurrence. Hvis andre møder dig aggres-
sivt, vil din naturlige tilbøjelighed i dag
være at undgå enhver konfrontation. Du
vil kunne trække dig tilbage eller fore-
give at være enig med vedkommende,
blot for at undgå at skulle forsvare dig.

Du vil være bange for, at du ikke vil få
noget som helst ud af at hævde dig, og
denne frygt kan forlede dig til at handle
i det skjulte i stedet for åbent og ærligt.
Men det bør du undgå, for det vil blot
demoralisere dig endnu mere.
langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
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Amourøse tanker

I dag vil du nok bemærke, at du har det
lidt bedre, end du plejer, og du vil helt
naturligt  koncentrere  dig  om  lettere
emner. Denne påvirkning er ikke vel-
egnet  til  vanskeligt  mentalt  arbejde,
som kræver stor selvdisciplin. Du har
lyst til at more og fornøje dig, frem for
at yde nogen større indsats. Pas på ikke
at være for optaget af dig selv eller for-
kæle dig selv for meget i dag. Du kan
være tilbøjelig til at købe dyre og luksu-
riøse nipsgenstande, som du i virkelig-
heden ikke har brug for, eller på anden
måde formøble dine værdier eller dine
begrænsede resurser. Positivt set kan du

bruge  tiden  til  at  fortælle  et  andet
menneske,  at  du  holder  af  vedkom-
mende. Selvom du måske ikke er ind-
stillet  på  at  indgå  i  et  mere  melo-
dramatisk og seriøst forhold, så vil du
nyde  at  gøre  et  andet  menneske  glad
ved tanken om jer to sammen, og du
gør  dig  også  selv  mange  forelskede
forestillinger.
langvarig: "Noget nyt" (see 27.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 

Onsdag 5 Mar. 2003

Feb. 2003 Mar. 2003 Apr. 2003

DH 8 BoA15:09 BqN15:16
BoQ02:39

Tiltrækning af penge

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning  kan  have  flere  forskellige  virk-
ninger, og ofte meget skjulte. Den kan
stimulere den seksuelle side af et eksi-
sterende  forhold  og  bibringe  kærlig-
heden en større grad af intensitet. Det
skyldes, at det seksuelle overskrider det
rent fysiske og bliver til et forum for
selvtransformation  og  indre  forvand-
ling.  Et  kærlighedsforhold,  som  tager
sin begyndelse under denne påvirkning,
vil være intenst, så længe det varer, og
vil efterlade et større indtryk på dig end
andre forhold, det være sig positivt eller
negativt.  Denne  energi  kan  tiltrække
penge  fra  din  ægtefælle,  dine  forret-
ningspartnere eller fra en bank eller an-
den finansiel institution, uden at du selv

behøver  at  gøre  noget  videre  for  det.
Tidspunktet er helt klart velegnet til at
søge  om  et  lån  eller  anden  form  for
økonomisk støtte.

langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 
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Behov for spænding

I dag søger du spænding og inspiration i
kærlighedsrelationer i en sådan grad, at
du  risikerer  at  skabe  stridigheder.  Du
vil have svært ved at klare dit parfor-

holds  hidtidige  adfærdsmønstre,  også
selvom du måske erkender, at de grund-
læggende er konstruktive. Pas på, at du
ikke bliver utålmodig over for dem, du
holder af, og kræver, at de skal imøde-
komme    dit    behov    for    spænding,
medmindre du altså ønsker at fremkalde
et skænderi. På den anden side er dagen
velegnet til at få tingene frem i lyset, og
I vil sikkert kunne komme til en for-
ståelse. Hvis du og din elskede ikke er
under pres, så vil I kunne nyde mange
spændende oplevelser sammen. Faktisk
kan denne energi tjene som en slags af-
prøvning  af  jeres  forhold.  Jo  mindre
fleksibelt   det   er,   desto   mere   for-
styrrende vil påvirkningen virke.

langvarig: "Masser af arbejde" (see 29.1.03) 
langvarig: "Tiltrækning af penge" (5.3.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
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Afvigelser

Denne påvirkning antyder en dag, hvor
du vil gøre nye opdagelser, møde nye
mennesker og generelt være opfyldt af
videbegær og engagement. Og du beh-
øver ikke at gå ret langt for at opleve

denne  virkning,  for  dit  umiddelbare
miljø vil byde på alle de interessante
ting, du måtte ønske. Oplever du dagen
som forstyrret, så undersøg dine egne
holdninger og spørg dig selv, om du i
virkeligheden   er   lidt   for   stivsindet.
Stivhed og uvilje mod at lade tingene
afvige fra en forudlagt plan kan nemlig
godt gøre denne påvirkning til lidt af en
besværlig oplevelse. Dagen er velegnet
til at tage nogle gamle problemer op,
som du ikke tidligere har været i stand
til at løse. I kommunikationen med an-
dre kan der dukke nogle forbløffende
nye tanker op. Overalt omkring dig vil
der   blive   åbnet   op   for   nogle   nye
aspekter af tilværelsen.

langvarig: "Noget nyt" (see 27.2.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Tiltrækning af penge" (5.3.03) 
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AH 10 15:51 BnF05:01 BqT13:32
BpI02:35 BqA03:53 B∠06:00

Udtryk dig tydeligt

Denne påvirkning fungerer sædvanlig-
vis godt for strømmen af tanker og ud-
vekslinger  imellem  os  selv  og  andre.
Du  er  intellektuelt  levende,  nysgerrig
og indstillet på at lære. Det vil være en
god  dag  at  gå  til  et  foredrag  eller
deltage  i  et  kursus  om  et  eller  andet
emne.  Du  er  villig  til  at  lade  andre
mennesker   udfordre   dine   ideer   og
derved udvide din tænkning. Samtidig
er du glad for at kunne dele dine ind-
sigter med andre. Derfor vil al din ud-
veksling med andre i dag formodentlig
bære frugt og være udviklende, både for
dig selv og for de mennesker du møder.
Sommetider  antyder  denne  påvirkning
rejseaktiviteter, dog sædvanligvis ikke
over længere afstande. Men i dine dag-

lige forretningsaktiviteter vil du kunne
dække et større område end ellers. Dag-
en er velegnet til konferencer og for-
handlinger,  hvor  det  er  vigtigt,  at  du
formidler dine synspunkter klart til an-
dre.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 

Søndag 9 Mar. 2003

Feb. 2003 Mar. 2003 Apr. 2003

AH 10 BoD11:02 BH 12 17:35
BqJ05:01

Erhverv og social position

Gælder i adskillige uger: På dette tids-
punkt bør du vende opmærksomheden
mod de ydre aspekter af din tilværelse -
din karriere og din rolle i samfundet.
Du bør også bruge tid på at overveje din
tilværelse som helhed og se, om du går
i  den  ønskede  retning  i  livet.  Denne
påvirkning   er   mere   orienteret   imod
fremtiden  end  imod  fortiden.  Du  kan
være  nødt  til  at  beskæftige  dig  med
nogle elementer fra din fortid, men blot
for at foretage de nødvendige korrekti-
oner, så du kan planlægge mere klogt
for fremtiden. Den eneste egentlige fare
i forbindelse med denne påvirkning lig-
ger i, at såfremt du har gjort noget for-
kert  eller  udført  noget  på  en  sjusket
facon, så kan det blive afsløret nu og
spænde ben for dig på en meget ubeha-
gelig måde. Det kan derfor være en god

idé  at  kikke  tilbage  på  dit  liv  og
korrigere alle de situationer, som kunne
give dig den type problemer.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "Nye horisonter" (18.2.03) 
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CnB16:04 CmG21:52 BoB10:01
BoG10:53 BoI15:19 BmN16:42

Uklar kommunikation

Vanskeligheden  ved  denne  påvirkning
er, at du kan have svært ved at afholde
følelsesmæssige spørgsmål fra at farve
din kommunikation med andre. Du vil i
højere   grad   kunne   give   udtryk   for
ubevidste drifter og impulser end for-
midle logiske budskaber, men det beh-
øver ikke i sig selv at være nogen dårlig

ting. Hvis du er præget af denne trang,
er  det  bedst  at  lade  denne  dyberelig-
gende   energi   komme   til   udtryk   og
bringe  tingene  frem  i  lyset.  Gamle
tankemønstre,  holdninger  fra  fortiden
og   manglende   bevidsthed   om   din
nuværende situation er alt sammen ting,
der kan true din mentale formåen i dag.
Det vil derfor være klogt at undlade at
drage nogen form for vigtige konklusi-
oner i dag. Gør du det alligevel, vil du
sandsynligvis  blive  nødt  til  at  ændre
dem i morgen.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Noget nyt" (27.2.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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BqD22:46 =c07:15

"Tænk på de nære ting"

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften  din  rationelle  og  logiske  tanke-
gang  vil  blive  stærkt  påvirket  af  dit
humør, hvilket kan være både positivt
og    negativt,    afhængigt    af    andre
faktorer. Af denne grund er det ikke det
bedste tidspunkt at træffe en beslutning
på. Men perioden er god til at indsamle
oplysninger, som du senere kan basere
din beslutning på, især oplysninger med
hensyn til dine egentlige følelser i en
bestemt sag. Det er et godt tidspunkt at
tale om dine følelser. Andre gange kan
du have svært ved at give udtryk for
dine følelser, men under denne påvirk-

ning  skulle  det  være  relativt  nemt.
Kommunikationen    med    kvinder    er
sædvanligvis specielt god i denne situa-
tion. Dit humør vil generelt svinge ret
hurtigt i øjeblikket, men det er ikke mu-
ligt  at  pege  på,  hvilke  ændringer  der
mere specifikt er tale om. Denne energi
har ikke en specielt "god" eller "dårlig"
effekt på følelseslivet.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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CpA12:06 CpF19:28 BmQ14:56
BH 1 14:56 BpG21:24 BqO11:44
BqB20:36

Personlig vækst **

Denne periode vil være fuld af nye ak-
tiviteter   og   nye   møder,   nogle   helt
uventede, som vil skabe både spænding
og personlig vækst. Du vil ikke stille
dig tilfreds med dine sædvanlige dag-
lige  gøremål  under  denne  påvirkning,
for  den  antyder  en  tid,  hvor  du  kan
bryde  med  rutinen  og  lukke  nye  ele-
menter  ind  i  din  tilværelse,  som  vil

holde dig psykisk frisk og levende. Som
følge heraf kan du foretage dig nogle
ret særprægede ting i denne tid. Men
uanset  hvad  du  gør,  så  har  du  nu
chancen for at udfolde nogle sider af
dig selv, som andre måske ikke anede,
at du ejede. Ja måske vidste du det hel-
ler ikke selv. Følgelig er her tale om en
periode med personlig vækst og selv-
erkendelse, som kan være ret afgørende
for  din  videre  psykologiske  udvikling
og samtidig spændende og interessant
på en positiv måde.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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BpT11:37 BmA02:47 BpF03:50
BqI01:36

Tilfredsstillende oplevelse

Denne indflydelse kan føre en dybt til-
fredsstillende, frigørende oplevelse med
sig; måske vil du simpelthen more dig
med større veloplagthed og frihed end
normalt og glæde dig over tilværelsen.
Der kan forekomme et meget menings-
fuldt   møde   i   denne   periode   -   din
partner, en nærtstående, eller én du ald-
rig før har truffet. Dette møde vil være
så dybt og personligt, at du vil få mu-
lighed  for  at  opleve  og  måske  endda
drøfte ting om dig selv, som du indtil

nu  har  foretrukket  at  undertrykke  og
ikke røbe for nogen. Du har således mu-
lighed for at reagere anderledes og for
en  gangs  skyld  handle  autentisk  og
vedgå   din   sårethed   eller   sensitivitet
uden at skulle frygte for at blive såret
eller afvist på ny.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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DoF BoO18:57 BH 2 05:27
BmJ01:34

Fristet til overdrivelse

Dette  er  almindeligvis  en  behagelig
påvirkning,  hvor  du  vil  være  i  godt
humør og nyde andres selskab. Den er
velegnet til, at du foretager dig alle de
ting, du virkelig nyder at gøre, så længe
der ikke er andet, du skal. Du vil sand-
synligvis have meget lidt selvdisciplin.

Faktisk kan du på flere måder være til-
bøjelig til at forkæle dig selv, hvilket du
slet ikke har godt af. Vær også forsig-
tig, hvis du går i butikker. Lad være
med    at    købe    unødvendige    ting,
medmindre  du  har  overskud  på  kon-
toen. Du kan være tilbøjelig til at købe
dyre ting, især smykker, smukt tøj eller
kunstgenstande. På den anden side vil
du, såfremt du udviser en vis disciplin
og  ved,  hvad  du  gør,  kunne  foretage
nogle  udmærkede  investeringer  i  øje-
blikket.  Undgå  at  foretage  dig  noget
spontant,  for  selvom  du  mentalt  er  i
stand til at træffe nogle udmærkede af-
gørelser,   så   vil   dine   følelser   have
tendens til at få dig til at overdrive.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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EnQ08:25 CmT02:07 EH 7 08:25
CH 10 02:07 BoF09:50 BH 3 21:03
BqN08:57 BqE18:04

Stiv modvind **

Denne  påvirkning  antyder  bl.a.  åbne
fjendskaber og konflikter. Alt, hvad du
forsøger at gøre i øjeblikket, vil sand-
synligvis støde på stærk modstand fra
alle, der har blot den mindste grund til
at modarbejde dig. Du må kæmpe for
det, du ønsker, medmindre du mestrer
de  smarte  metoders  kunst  bag  kulis-

serne. Selv partnerskaber, som normalt
forløber nogenlunde glat, kan give pro-
blemer.  Du  kan  blive  nødt  til  at  for-
holde dig til en partner eller ægtefælle,
som  forsøger  at  dominere  dig,  eller
måske er det dig, der ønsker at styre
tingene. Det vil i hvert fald resultere i
en meget intens magtkamp. Der er mu-
lighed  for  at  kanalisere  energien  fra
denne påvirkning over i en meget ener-
gifyldt fælles indsats, men kun hvis I
begge er sikre på, at det tjener jeres in-
teresser. Ingen af jer ønsker nemlig at
komme til at spille andenviolin.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Masser af arbejde" (29.1.03) 
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AoC12:47 ApJ06:40 BmD10:56
BqC06:22 BpO22:07

Mental aktivitet

Dette vil være en mentalt aktiv dag for
dig, for ideer og samtaler vil strømme
ind, og du vil være nødt til at forstå,
ikke alene den overfladiske udveksling,
men også den underliggende mening. I
samtaler med andre bør du især være
opmærksom på eventuelle fingerpeg, de
måtte  komme  med  vedrørende  deres
dybere  motiver.  Denne  påvirkning  er
tilbøjelig til at fremkalde udvekslinger

med andre, som tester klarheden i din
tankegang og tvinger dig til at vægte
værdien af dine ord. Du vil helt bestemt
ikke komme til at kede dig. Medmindre
dine  ideer  og  tanker  er  meget  dårligt
gennemtænkte,  så  skulle  du  være  i
stand   til   at   gennemføre,   hvad   du
påbegynder i dag. Det eneste problem,
du bør være opmærksom på, er mulig-
heden af at vække en modstand imod
dine hensigter og ideer, som kan blive
meget intens senere hen. Det er grunden
til, at det er vigtigt at lytte, ved siden af
at du udtrykker dine egne ideer.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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DpE22:40 BmB05:47 BnG06:29
BmI10:07 BoN11:15 BnT18:52
BH 4 18:52 BqA11:10 BqF12:04
BqQ00:53

Pefekt balance

Virkningerne af denne påvirkning kan
variere betydeligt, men der er generelt
tale om en energi, der er gunstig for de
fleste  aktiviteter.  Du  er  i  stand  til  at
gøre dig gældende i dag og opnå det, du
ønsker,  uden  at  støde  andre.  Folk  vil
sætte  pris  på,  at  du  er  ligefrem  og
direkte  uden  at  være  irriterende  eller
trættekær. Du ønsker, at alle andre skal
have  den  samme  frihed,  som  du  selv
har, til at stræbe efter deres mål, og du
er villig til at hjælpe dem, så længe de

gør gengæld. Der eksisterer en næsten
perfekt balance i øjeblikket imellem dit
behov for at være et individ, med indi-
viduelle ønsker og begær, og dit behov
for at være sammen med andre. Du kan
charmere det modsatte køn ved at være
oprigtigt venlig og omgængelig, og du
er ivrig efter, at din partner skal nyde
forholdet lige så meget som du selv gør.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "At rense luften" (18.3.03) 
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Tirsdag 18 Mar. 2003

Feb. 2003 Mar. 2003 Apr. 2003

EH 7 BoC07:32 BqJ07:08
>27°25f10:35

>Fuldmåne

At rense luften *

Gælder   i   adskillige   uger:   i   denne
periode vil der være en vis spænding til
stede i din tilværelse, men den kan an-
vendes kreativt, såfremt du er bevidst
om, hvad du foretager dig. Er du ikke
det, kan energien invitere til konflikter,
især med dem, der står dig nærmest, det
være  sig  din  livspartner  eller  andre

personer, du skal samarbejde med. Selv
dine mest intime og positive relationer
kan lide under denne påvirkning. Pro-
blemet er, at du kan have svært ved at
bøje af og indgå de nødvendige kom-
promiser  for  at  få  samarbejdet  til  at
køre. I alle nære forhold optræder der
hyppigt  alt  for  mange  kompromisløs-
ninger,  som  gør,  at  de  reelle  klage-
punkter og ærgrelser ikke bliver luftet,
og det kan i det lange løb svække selv
det bedste forhold. Tiden er inde til, at
disse   undertrykte   ærgrelser   kommer
frem i lyset, for det vil effektivt kunne
rense luften imellem jer.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Tiltrækning af penge" (5.3.03) 
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CoC05:21 CpJ02:12 DH 9 09:43
BoA11:21 BmE19:53 BpN11:27
BoQ01:21

Vær fleksibel

Du  vil  komme  til  at  kommunikere
meget med andre i dag i form af sam-
taler,  breve,  telefonopringninger  osv.
Benyt denne udveksling til at afprøve
dine ideer og se, hvordan folk reagerer
på  dem.  Hvis  du  har  knyttet  dig  så
stærkt til et bestemt standpunkt, at du
ikke bryder dig om at få det anfægtet,
så vil du kunne blive temmelig oprørt
over nogle af reaktionerne. Men det vil
nu være en lidet konstruktiv indstilling.
Du   vil   uden   større   besvær   kunne
korrigere din egen tankegang på adskil-
lige områder netop nu. Men selv med
de bedste hensigter vil du kunne ende i
større  uoverensstemmelser  i  dag.  Det
betyder ikke nødvendigvis, at du tager
fejl, men du bør måske nok overveje
din  holdning.  Hvis  du  føler,  at  det
bliver svært at finde et kompromis, så

udsæt   eventuelle   forhandlinger   eller
drøftelser til en anden dag.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "At rense luften" (18.3.03) 
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Udskudte resultater

Denne periode er velegnet til omhygge-
lig    planlægning    og    udførelse    af
projekter, som kræver stor flid. Du vil
ikke have følelsen af at flytte bjerge,
men du vil være i stand til at yde en tål-
modig,  vedholdende  indsats.  Du  kan
arbejde tålmodigt hen imod nogle mål,
som  vil  blive  opfyldt  engang  i  frem-
tiden,  for  denne  påvirkning  medfører
ofte forsinkede resultater. Du arbejder
mere for i morgen end for i dag. Men
du er meget praktisk orienteret, og hvis
du er sikker på, at dine nuværende ak-
tiviteter vil blive til gavn i fremtiden, så
vil du også kunne stille dig tilfreds med
middelmådige  resultater  i  øjeblikket.
Energien kan være nyttig i tider med
knaphed, for du er villig til at klare dig
med meget lidt. Og selv i gode tider vil

du udfolde en vis selvdisciplin og und-
gå at trække veksler på nogle værdiful-
de resurser, som måske kun midlertidigt
viser overskud.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "At rense luften" (18.3.03) 

Fredag 21 Mar. 2003

Feb. 2003 Mar. 2003 Apr. 2003

DH 9 BmF12:23 BpG06:51
BpA11:29 BpT19:13 BqB06:09
BqI10:27 BpQ01:20 Aa00:59

En fornøjelsestur

Gælder  i  adskillige  uger:  Dette  er  et
egnet tidspunkt til at besøge en kunst-
udstilling, som kan ruske lidt op i dine
forudfattede meninger med hensyn til,
hvad  skønhed  er.  Formentlig  vil  op-

levelsen være mere underholdende end
egentlig  anfægtende,  og  du  vil  erfare
noget helt nyt. Eller du kan gå til en
koncert,  hvor  musikken  afviger  totalt
fra alt, hvad du tidligere har hørt. Den
aktuelle påvirkning kan antyde en lang
og fornøjelig ferierejse. Du vil få mest
ud af at rejse et sted hen, hvor du aldrig
har været før, og hvor du kan opleve
noget helt nyt. Tidspunktet er velegnet
til at holde ferie. Dit erfaringsområde
kan  også  blive  udvidet  gennem  en
kæreste eller én, du holder af, som viser
dig noget helt nyt. Eller der kan hænde
noget, som vil lære dig noget nyt om
jeres forhold, ikke for at forurolige dig,
men for at øge din indsigt.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BpJ07:42 BoD12:37 BH 6 18:00

Oplagt til alvor

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen dine følelser og emotioner er
meget intense lige nu, men samtidig er
din sensitivitet stimuleret. Du føler al-
ting langt stærkere end normalt, og du
er ikke til sinds at tage let på dine egne
eller andres følelser. Det giver dig en
alvorlig indstilling og får dig til at op-
søge   de   mest   magtfulde   og   intime
møder  med  andre.  Seksuelle  forhold
kan blive stærkt berigede, fordi denne
påvirkning  sætter  dig  i  stand  til  at
komme bag om de mere overfladiske
niveauer for kommunikation, som kan

have drevet dig og din partner væk fra
hinanden.  På  denne  måde  kan  I  atter
komme til at føle jer som ét. Livet i
almindelighed  vil  opmuntre  dig  til  at
forholde dig til det med en vis passion
og   følelsesdybde.   Og   hvis   du   kan
reagere på opfordringen, kan det blive
en meget rig og lønsom oplevelse, hvor
du lærer meget om dine følelser.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Søndag 23 Mar. 2003
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DpC BoB07:42 BoG08:26
BoI12:12 BnN13:23 BoT21:23
BqE22:26

Slap af og rul dig ud

Denne dag vil være fuld af behagelige
tanker  og  samtaler,  lette  intellektuelle
udvekslinger   med   andre   mennesker,
almindelig sorgløshed og godt humør.
Dagen er velegnet til, at du fortæller en
eller  anden,  at  du  elsker  hende  eller
ham. Det vil også være godt at gennem-
drøfte  et  forhold  i  alle  dets  aspekter.
Hvis noget går dig på i dag, vil du være
i stand til at drøfte det og rense luften
på en sådan måde, at det ikke efterlader
nogen negativ stemning. I dag vil det
falde   dig   nemt   at   lade   et   andet
menneske vide, at du holder af vedkom-
mende, og at du kun forsøger at for-
bedre  jeres  forhold.  Tag  på  udflugt  i

dag,  eller  endnu  bedre,  påbegynd  en
længere   ferie.   En   rejse,   der   bliver
påbegyndt under denne påvirkning, vil
bringe dig stor glæde, stimulere dit sind
og udvide din bevidsthed. Du kan møde
nye   venner,   som   vil   forblive   dine
venner igennem lang tid.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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EpI06:35 CoQ19:59 DpC00:23
BnC10:58 BpD15:42

At hjælpe andre **

I denne tid kommer din energi bedst til
udfoldelse, hvis du kaster dig ud i nogle
nyttige aktiviteter, hvis vigtigste formål
det er at hjælpe andre. Måske har du
ikke lyst til at foretage dig ret meget, og

du  vil  i  hvert  fald  ikke  være  selv-
hævdende  i  øjeblikket.  Men  du  er  i
stand til at virke i en ånd af sand op-
ofrelse og ud fra et stærkt ønske om at
hjælpe andre. Du er mere opmærksom
på andres behov og ønsker i øjeblikket,
for dine egne behov er ikke særlig store.
Det eneste, du bør passe på, er fristelsen
til at anse dig selv for en slags "frelser",
som hjælper dem, der står under dig,
eller som har det værre end dig selv.
Denne energi kan altid skabe illusioner,
og du kan bilde dig selv ind, at du er
totalt uselvisk, mens du i virkeligheden
kører et af de stærkeste, men også et af
de mest skjulte ego-trips af alle.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "At rense luften" (18.3.03) 

Tirsdag 25 Mar. 2003
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EnA06:52 BnQ06:32 BnA17:44
BH 7 06:32 BpB11:50 BpI16:35
BqG12:36 BqF18:44 BpO03:34
?j01:51

Almindelige uoverensstem- **

melser

Dette kan blive en periode fuld af kon-
flikter  med  andre  mennesker.  Hand-
linger, som er blevet foretaget for nylig
enten  af  dig  selv  eller  af  andre,  kan
have fremkaldt en energi, som har ført
til vrede og uenighed imellem dig og
andre  mennesker.  Hvis  du  ikke  har
sørget for at vinde andre for dine syns-
punkter  i  forbindelse  med  et  bestemt
arbejdsprojekt, som kræver individuelt

initiativ af dig, og er du derved kommet
til at støde dem fra dig, så vil du i øje-
blikket erfare, at modsætningsforholdet
imellem jer er blevet så stærkt, at ingen
af jer kan styre det. Denne indflydelse
fra Mars kan derfor indikere et nederlag
for dig på et eller andet område. Hvis
du ikke selv har taget initiativet, men
stort set har forholdt dig passiv, så vil
denne    påvirkning    vække    alle    de
ubevidste energier til live, som vil gøre
dig irritabel.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "At rense luften" (18.3.03) 
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EqF04:08 DnD06:52 BnJ16:08
BH 8 20:05 BoE03:23 BqT02:17

Livsglad optimisme

Denne  periode  begunstiger  især  alle
forretningsmæssige   og   kommercielle
forehavender og er yderst velegnet til at
forhandle sig frem til personligt fordel-
agtige aftaler. Dine ønsker og mål på
området vil stå dig langt mere klart end
ellers, og det sætter dig i stand til at for-
handle klogt med andre og således få
det bedst mulige udbytte ud af det rent

personligt. Alt, hvad du foretager dig,
udstråler en form for optimisme, som
virker fremmende på din succes. Tids-
punkt er utrolig velegnet for omgangen
med  autoriteter,  for  de  vil  være  åbne
over for dine ideer og nemme at over-
bevise.   Juridiske   interesser   er   også
begunstigede   i   øjeblikket.   Dine   ak-
tiviteter under denne påvirkning giver
dig mulighed for personlig vækst ved at
udvide omfanget af dine aktiviteter såv-
el som dine oplevelser.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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CoA22:02 CqN22:42 AoQ17:55
BoO10:03

Mental aktivitet

Denne påvirkning indikerer en dag fuld
af travl mental aktivitet og mange sam-
taler med andre. Du vil være mere op-
taget end normalt af brevskrivning, pa-
pirarbejde og gruppemøder, som formo-
dentlig vil forløbe glat, men som dog
under visse omstændigheder vil kunne
skabe  problemer.  Pas  især  på  ikke  at

udtale  dig  eller  på  anden  måde  kom-
munikere ud fra rent egoistiske motiver.
Giv udtryk for dine synspunkter og lad
det  så  være  med  det,  for  dine  stand-
punkter   vil   sandsynligvis   have   til-
strækkelig energi i sig selv til at kunne
trænge igennem helt uden kontroverser.
Giver du dig til at diskutere tingene og
lave  problemer  ud  af  dem,  så  vil  du
sandsynligvis  støde  på  modstand  fra
mennesker  med  samme  tilbøjelighed,
og kommunikationen vil have tendens
til at gå i hårdknude. Forsøg ikke at for-
svare ideer, som tydeligvis er ubruge-
lige.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BpE11:01 BH 9 14:20 BoF01:58
BpN01:02

Indre begejstring

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du kan hævde dig på en
positiv  måde  og  om  nødvendigt  for-
svare dig. Du føler dig mere modig og
har større selvtillid end sædvanligt, og
du udtrykker det ved at tage initiativ til
emotionel kontakt med andre. Du taler
meget direkte og stærkt, men uden at
fornærme, hvilket andre vil respektere
dig for. Det er et godt tidspunkt til at
arbejde   som   leder   med   grupper   af
mennesker.  Du  forstår,  hvad  der  er
behov for, og du kan forene dine in-
teresser med deres, sædvanligvis ved at
besnakke dem lidt i retning af dine egne
synspunkter.  Når  du  taler  med  andre,
udstråler du en indre begejstring, som

om du er rede til omgående handling.
Under denne påvirkning har du evnen
til at påbegynde projekter, selvom du
bør huske, at her er tale om en kortvarig
indflydelse, og dens virkning vil ikke
vare længe.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Lørdag 29 Mar. 2003

Ok
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No De Ja
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Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

NqT BnD06:02 BqO19:01
BpC00:50 BpQ22:16

En plads i verden ***

Gælder i mange måneder: Dette meget
forfinede aspekt er tegn på en periode,
hvor du vil have større mod og beslut-
somhed til at stå fast på det, du føler har
livsvigtig  betydning  for  dig.  Hvis  du
har  haft  svært  ved  at  realisere  dine
drømme, skulle du nu være i stand til at
finde nogle konkrete måder at udtrykke
dig på, som på en bedre måde afspejler
din  sande  natur.  Du  vil  sandynligvis
komme til en klarere erkendelse af de
områder  af  dit  liv,  som  hovedsagelig
handler  om  at  indfri  andres  forvent-

ninger. Dette er en vældig god periode
til omhyggeligt at overveje, hvorvidt de
forpligtelser, du har påtaget dig, nu og-
så virkelig er dit ansvar. Hvis du har
båret  andre  menneskers  byrder  -  for-
mentlig i håbet om at opnå deres hen-
givenhed  -  bør  du  nå  frem  til  den
smertelige erkendelse, at du har ført dig
selv bag lyset, og at andre blot har ud-
nyttet din beredvillighed til at hjælpe.
Det er ikke for sent at ændre en sådan
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adfærd. Det kan betyde, at du holder op
med  at  spilde  din  energi  på  denne
ufrugtbare måde og bliver i stand til at
vie mere af din tid til at udfolde dine
egne talenter.

Hvis  forholdet  til  dine  forældre  har
været anstrengt og reserveret, er dette et
godt tidspunkt til at søge en form for
forsoning. En samtale, hvor du ikke er
bange   for   at   tale   åbent   om   nogle
smertelige   oplevelser,   kunne   skabe
mirakler. Dette er især sandsynligt, hvis
du kan udtrykke dine følelser uden be-
brejdelser og derved vise dem, at du in-
derst  inde  stadig  elsker  dem,  uanset
hvilken skade de måtte have voldt dig.

Søndag 30 Mar. 2003
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CnE14:20 NqT02:49 BnB05:02
BmG05:52 BnI10:12 BoN11:33
BmT20:44 BpA11:27 BpF12:32
BH 10 20:44

Ud af busken

Under denne påvirkning har du sand-
synligvis  lyst  til  at  fortælle  alle,  du
møder, hvad du mener om dem, uanset
om det er særlig smigrende eller ej. Du
er  formodentlig  i  krigshumør,  og  det
kan få andre mennesker til at starte en
slåskamp. Hyppigt ligger denne krige-
riskhed dybt begravet i det ubevidste,
og  den  eneste  måde,  man  stifter  be-
kendtskab med den på, er ved at andre
mennesker   synes   at   komme   ud   af
busken og starte et skænderi om et eller
andet. Du kan føle dig som et fuldkom-
men uskyldigt offer for andres aggressi-
vitet, og det kan endda også se sådan ud
for den objektive iagttager, men du har

dog  ikke  desto  mindre  udsendt  nogle
fjendtlige  signaler  på  en  meget  skjult
måde. I øjeblikket er det bedre at være
bevidst  om  sine  aggressive,  fjendtlige
og vrede følelser over for andre end at
forsøge  at  ignorere  dem.  For  på  den
måde har man da i det mindste en vis
kontrol over dem.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Mandag 31 Mar. 2003
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DqO22:39 BoC12:12 BpJ11:41

Nye venner

Under denne påvirkning vil du søge ef-
ter  en  spændende  afbrydelse  fra  dine
daglige gøremål. Du vil også tiltrække
nye venner, for i denne periode frem-
viser du en fascinerende og anderledes
side af din personlighed på en måde,
som er vindende og attraktiv. Hvis et
forhold,  der  bliver  påbegyndt  i  dag,
varer mere end ganske kort tid, kan det
revolutionere din tilværelse på en eller
anden måde. Du vil blive nødt til at til-
stå din ven eller kæreste en meget stor
frihed,  for  der  er  ikke  plads  til  ejen-
domsfølelse eller jalousi i sådan et for-
hold. Men kan du finde dig i et ustruk-

tureret forhold af denne karakter, så vil
din indsigt i livet og i dig selv blive
meget større. Det gælder for de fleste
forhold, at parterne i virkeligheden slet
ikke behøver at stille så mange krav til
hinanden, som de gør, som regel af hen-
syn  til  den  gensidige  tryghed.  I  øje-
blikket er du i stand til at forstå dette.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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EqT21:50 CH 11 17:37 BoQ10:18
BoA22:51 BqN22:58 <11°39a20:19

<Nymåne

Moralsk støtte

Selvom du er i stand til at arbejde effek-
tivt  sammen  med  andre,  føler  du  dig
ikke afhængig af dem. Du fremstår som
et uafhængigt, selvberoende menneske,
som er villig til at hjælpe andre og tjene
samfundet.  Som  følge  heraf  er  du  i
stand til at opnå materiel opbakning fra
andre,  såvel  som  moralsk  støtte.  Det
ville du ikke have nær så nemt ved, hvis
du følte, at din succes afhang af deres
assistance. Din selvsikkerhed får folk til
at nære tillid til dig. Den klarhed, hvor-
med du erkender dine mål, sætter dig i
stand til at lægge omhyggelige og af-

gørende  planer.  Du  lægger  en  hand-
lingsstrategi og følger den derpå direkte
op.  Der  er  ingen  grund  til  at  handle
skjult eller lusket. Skulle det blive nød-
vendigt, viger du ikke tilbage for sam-
menstød med andre.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 54 

Onsdag 2 Apr. 2003

27
To

28
Fr

29
Lø

30
Sø

31
Ma

1
Ti

2
On

3
To

4
Fr

5
Lø

6
Sø

7
Ma

8
Ti

9
On

10
To

EoE21:15 DpQ08:11 BnE09:37
BH 11 18:13 BoJ23:44

Egoistiske energier **

I  denne  tid  bør  du  undgå  forhastede
handlinger, for de vil nemt kunne støde
andre  og  i  det  lange  løb  modarbejde
dine   interesser.   Din   trang   til   selv-
hævdelse er udpræget, men du vil være
tilbøjelig til at gøre dig gældende på en
uhensigtsmæssig måde. Du føler mulig-
vis, at du er i stand til at erobre hele
verden, og vil helt og aldeles unødven-
digt udfordre dine omgivelser. Som re-
gel vil denne følelse komme til udtryk i
form af irritabilitet, utålmodighed med

andres handlinger, stridslyst og almin-
delig  pirrelighed.  Tidspunktet  er  vel-
egnet til at få en masse fra hånden, for-
udsat at du kan kontrollere din impul-
sive adfærd. Alle opgaver, som kræver
udfoldelse af rent fysisk energi uden de
store finesser eller opmærksomhed over
for detaljer, vil være velegnede, for de
vil gøre det muligt for dig at omsætte
energien  uden  fuldkommen  at  under-
trykke   denne   påvirknings   naturlige
spontanitet.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Torsdag 3 Apr. 2003
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CoJ03:08 CqC06:18 AoA03:08
AqN04:30 BmO19:26 BpD05:45
BqC00:15 BqQ22:51

Skjulte kræfter

Under denne påvirkning er det meget
vigtigt, at du har et åbent sind over for
alle ting og undgår at blive totalt op-
slugt af én bestemt tanke eller idé. Hele
din dag kan i givet fald blive besat af
denne  idé,  også  selvom  du  måske  i
virkeligheden slet ikke er interesseret i
den eller finder den uden betydning. I
diskussioner  og  debatter  bør  du  ikke
forsøge  at  påtvinge  andre  dine  syns-

punkter, selvom du måske har lyst til
det. Det kan synes dig at være den vig-
tigste ting af verden at vinde andre for
dine synspunkter, og dine bestræbelser
kan afstedkomme skænderier over ting,
som du i virkeligheden slet ikke har an-
del i. Vender du derimod energien ind-
ad, så vil du kunne finde frem til ting af
ægte værdi for dig selv. Denne påvirk-
ning kan bringe skjulte kræfter frem i
lyset, psykologiske energier i dig selv,
som vil kunne forandre dit liv.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BqA11:36 BqT21:16

Vilkårlig kærlighed

Denne   påvirkning   kan   medføre   en
temmelig  taktløs  og  indiskret  kærlig-
hedsadfærd,  hvor  dit  begær  efter  den
anden  vil  overskygge  din  sædvanlige
sans for diskretion. Det er ikke specielt
faretruende,  selvom  en  vis  takt  dog
stadig kan være at foretrække. Det vil
være uklogt at binde sig i et kærligheds-
forhold, som indledes i denne periode,
uden at du har haft tid til at tænke over
det.   Denne   påvirkning   kan   afsted-
komme så stærke følelser imellem dig

og din partner, at I vil være ude af stand
til at løse jeres problemer på en objektiv
måde. Hvis I også havde problemer før
denne periode, så forsøg ikke at drøfte
dem på en rolig og rationel måde lige
nu,  for  det  vil  blot  medføre  følelses-
mæssige konfrontationer uden den store
indbyrdes  forståelse.  Men  hvis  alt  er
godt, så vil denne indflydelse betegne
en periode med varme og venskabelige
følelser imellem dig og dine kære.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Overvejelser *

I denne tid bliver kærligheden og hen-
givenheden stærkt nedtonet på grund af
praktiske overvejelser. Det kan ske, at
du under denne påvirkning kan finde på
at  spørge  et  ældre  menneske  til  råds
med hensyn til parforhold, for du grun-
der over det stadium, du er nået til i til-
værelsen, og tænker på, hvad dit parfor-
hold  betyder  for  det.  Der  er  ingen
tendens  til  selvforkælelse  i  dag.  Dine
handlinger   er   præget   af   tilbagehol-
denhed, hvilket normalt er ganske for-
trinligt,  såfremt  du  ønsker  at  spare.  I

visse situationer kan denne energi in-
dikere  vanskeligheder  i  dine  kærlig-
hedsforhold.    Måske    føler    du    dig
hverken varm eller hengiven, og du kan
komme til at støde dine nærmeste ved
tilsyneladende at være ligeglad. Et par-
forhold,    som    startes    under    denne
påvirkning,  kan  være  langvarigt,  men
ikke  videre  farverigt,  og  præget  af
loyalitet og nøgternhed.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Urealistiske idealer

På dette tidspunkt bør du være forsigtig
med  dine  kærlighedsforhold.  Den  ak-
tuelle påvirkning indebærer mange mu-
ligheder,  hvoraf  nogle  er  gode,  andre
problematiske. Dine urealistiske idealer
kan  afstedkomme  en  akut  skuffelse  i
forhold  til  mennesker,  du  holder  af,
medmindre du gør en ekstra indsats for
at forstå forholdets egentlige karakter.
En typisk illusion, som du bør være på
vagt over for, er forestillingen om din
egen rolle i et kærlighedsforhold som

den uselviske part, den evigt givende,
som ofrer sig for den anden. Her er tale
om   et   groft   selvbedrag,   hvor   det
egentlige formål kan være at kontrollere
den anden ved at fremkalde skyldfølel-
se   hos   vedkommende.   Skønt   denne
påvirkning   kan   afstedkomme   nogle
meget  smukke  romantiske  oplevelser,
så kan du ikke forlade dig på, at de vil
fortsætte  i  det  uendelige.  Nyd  dem,
mens de er der, og stil ikke krav til op-
levelserne.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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B∠01:45

Nemt ved at blive irriteret

I denne periode føler du dig sandsynlig-
vis  såret,  fornærmet  eller  overset,  og
derfor har du trukket dig ind i dig selv
og  tillader  ikke  nogen  at  komme  dig
virkelig nær. Samtidig ønsker du dog
inderst inde at deltage, nyde livet, elske
og blive elsket. Imidlertid bør du ikke
forvente for meget af dig selv i så hen-
seende. Du har sandsynligvis behov for
isolation  eller  tilbagetrækning  for  at

komme dig over det. I så fald bør du
ikke grave dig ned i din smerte, da det
ikke vil gøre situationen bedre. Du vil
muligvis  finde  ud  af,  at  den  anden
persons opførsel var utilsigtet, og at din
nuværende situation blot afspejler din
egen sensitivitet.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BmC01:45 BmQ23:37

Ud af det blå

Dette  kan  være  en  uhyre  spændende
påvirkning,  for  den  afstedkommer  et
hurtigt tempo i din tankegang og i kom-
munikationen  med  andre,  hvilket  kan
gøre  dine  møder  med  dem  uhyre  in-
teressante og stimulerende. Men er du
ikke forsigtig, eller er dit nervesystem
meget  følsomt  over  for  den  slags,  så
kan  energien  medføre  en  forvirret  og
forhastet tankegang. Meget afhænger af
dit normale mentale tempo, hvilket ikke
er det samme som din intelligens. Posi-
tivt  set  kan  påvirkningen  indikere,  at

tempoet i din tænkning vil blive sat ge-
valdigt i vejret i dag. Din intuition er så
aktiv, at du synes at hente indsigter ud
af den tomme luft. Det er uhyre gunstigt
for alle former for mentalt arbejde, som
kræver originalitet og fleksibilitet. Din
opfindsomhed    bliver    i    høj    grad
stimuleret af denne indflydelse, hvilket
især vil begunstige matematisk, teknisk
og videnskabeligt arbejde.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BqB05:23 BqI10:30

At nå til enighed

Denne påvirkning vil øge tempoet i din
tankegang og fremskynde din udveks-
ling med andre mennesker. Du vil rent
intellektuelt   føle   dig   livligere   end
normalt  og  være  ivrig  efter  at  møde
mennesker og tale med dem, også selv-
om det bare drejer sig om almindelige
samtaler om vejr og vind. Men det ville
være nytteløst at spilde denne påvirk-
ning på tom snak, for den begunstiger
en  mere  alvorlig  udveksling.  Denne
energi hjælper dig selv og andre til at nå
til enighed selv på områder, I tidligere
har været uenige om. Dagen er velegnet
til alle former for kommercielle trans-
aktioner,   kontraktforhandlinger,   samt
køb  og  salg,  hvad  enten  det  gælder
personlige eller forretningsmæssige for-

mål. Kommunikationen forløber så glat
i øjeblikket, at du vil have nemt ved at
få alle de oplysninger, du behøver, for
at  kunne  indgå  så  god  en  aftale  som
muligt.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Dybt indefra

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse  kan  fremkalde  nogle  meget  in-
tense, følelsesmæssige oplevelser, fordi
den er tilbøjelig til at bringe energier fra

de dybeste lag af din psyke op til over-
fladen.  Der  er  tale  om  den  form  for
påvirkning, som kunne afstedkomme en
meget frugtbar seance sammen med en
psykoterapeut. Men selv hvis du ikke
befinder dig i nogen form for terapi, vil
du   sandsynligvis   få   en   slags   selv-
analytisk   udveksling   med   et   andet
menneske. De begivenheder, der finder
sted denne dag i løbet af dagen kan give
dig mulighed for at lære noget om dine
sande følelser. Forholdet til kvinder kan
blive usædvanlig intenst lige nu, og i
kærlighedsforhold betegner denne ind-
flydelse  nogle  dybe,  følelsesmæssige
oplevelser, som kan være enten positive
eller  negative.  Vær  forsigtig  med  de
spil, hvor du og din partner manipulerer
med følelserne for at opnå magt over
hinanden.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Fredag 11 Apr. 2003

3
To

4
Fr

5
Lø

6
Sø

7
Ma

8
Ti

9
On

10
To

11
Fr

12
Lø

13
Sø

14
Ma

15
Ti

16
On

17
To

DmT11:49 CpB12:44 CqG20:03
DH 10 11:49 BoO05:00 BoF20:18
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Kærlighed og hengivenhed *

Det er først og fremmest kærlighedsan-
liggender og hengivenhed, som ligger
dig på sinde i dag. Du er opmærksom
på  dem,  du  holder  af,  og  på  dine
følelser for dem. Hvis der er andet, der
taler for det, vil du kunne forelske dig i
en eller anden i dag. Og under alle om-
stændigheder  er  du  mere  optaget  af
kærligheden og dine relationer til andre
mennesker end af dit eget ego. En af
virkningerne  af  denne  påvirkning  kan
være en behagelig dag i et drømmerisk
lune og uden megen lyst til at arbejde, i
hvert fald ikke med andet end kreative
ting. Tidspunktet er velegnet til alle for-
mer for sociale aktiviteter. Du er varm
og venlig over for alle og er virkelig op-
lagt til selskab. Spild ikke dagen alene,
for så vil effekten kunne gøre dig meget
ensom. Alle personlige relationer bliver

begunstigede af denne energi.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Lørdag 12 Apr. 2003

Mar. 2003 Apr. 2003 Maj 2003

AH 11 21:52 BH 3 07:51 BqE04:48
BqC17:25 BmD22:06

Samarbejde

Gælder i adskillige uger: I perioder som
denne er det sædvanligvis bedst at ar-
bejde og samarbejde med andre. Andre
gange har du måske haft behov for at
være alene for at finde ud af, hvem du
var, og afdække formålet med dit liv.
Nu    bør    du    stille    de    selvsamme
spørgsmål  sammen  med  andre.  Den
mest effektive måde at nå dine mål på

vil i øjeblikket være, at du personligt
såvel som fagligt engagerer dig i nogle
gruppeprojekter    og    gruppeopgaver.
Dyrk det sociale samvær og studér de
mennesker, du er sammen med, for de
vil være et spejlbillede af dig selv. Det,
der gælder for dine venner, gælder for
størsteparten også for dig selv. Bestræb
dig på at udfolde dig, som du er, når du
omgås dine venner. Du bør lade dem
vide, hvilken en slags menneske du er,
uden at dominere dem, så du kan til-
passes gruppens dynamik uden at begå
vold mod dig selv.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Søndag 13 Apr. 2003

Mar. 2003 Apr. 2003 Maj 2003

CpI12:14 BmB17:22 BnG18:05
BmI21:47 BpO09:33 BqQ12:22
BoN22:55 BqA22:50 BqF23:45

Dagdrømme

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning stimulerer din kreative fantasi og
gør dig langt mere følsom end normalt
over for verden omkring dig. Du kan
være fristet til at tilbringe dagen med at
dagdrømme, men du vil formentlig føle
langt større tilfredsstillelse ved at læse
romantisk litteratur eller lytte til musik.

Dagen   er   velegnet   til   at   forlade
hverdagen og i sindet rejse af sted til en
underfuld og velgørende fantasiverden.
Vi har alle brug for at fantasere lidt på
denne måde nu og da, og du vil sand-
synligvis ikke blive så optaget af dine
fantasier, at du ikke bagefter kan vende
tilbage til virkeligheden. På den anden
side er din sensitivitet over for de finere
aspekter    af    virkeligheden    forøget
betydeligt, og du vil uden besvær kunne
fornemme andre menneskers sindsstem-
ning. Din indstilling er meget medfø-
lende, og du vil nære et ægte ønske om
at  hjælpe  dem,  der  har  brug  for  din
hjælp i dag.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Stærk modstand **

Du  stræber  efter  at  komme  frem  i
verden  og  er  indstillet  på  at  arbejde
hårdt   for   det.   Denne   periode   kan
repræsentere  den  positive  kulmination
på  dine  bestræbelser,  eller  den  kan
betyde  en  periode,  hvor  modstanden
bliver så hård, at du må give op. Hvis

du føler dig fristet til at forsøge at opnå
kontrol  over  andre,  så  bør  du  være
meget forsigtig. I sidste instans vil du
kunne  ende  i  opposition  til  alle  de
mennesker, du i tidens løb har forsøgt at
styre.  Dit  energiniveau  er  ikke  desto
mindre højt i øjeblikket, og du bør ud-
trykke  energien  ved  at  indføre  nogle
kreative og positive forandringer i din
tilværelse. Forsøger du totalt at under-
trykke  denne  energi,  så  er  det  højst
sandsynligt, at du møder den hos et an-
det menneske. Under ekstreme forhold
kan  denne  energi  antyde  voldshand-
linger. Af den grund bør du undgå alle
situationer,  som  indebærer  ægte  fare,
dårlige bykvarterer o.lign.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Personlig udveksling

Det er en gunstig dag for alle mulige
former for kommunikation og personlig
udveksling med andre. Selv dit daglige
forhold til venner og naboer vil være
frugtbart, for I vil være i stand til at ud-
trykke jer over for hinanden med større
klarhed end ellers. Dagen er velegnet til
at formidle vigtige budskaber til andre,
hvor det er nødvendigt at være præcis i
udtrykket. Hvis du har til opgave at for-
midle en gruppes synspunkter, og dine
egne ideer skal være i samklang med
deres, så er dette et velegnet tidspunkt.
Men det er også en god dag at overveje
dine  egne  mål  og  forventninger  på.
Denne påvirkning begunstiger alle for-
mer   for   kommercielle   transaktioner,

køb og salg og forhandlinger om gode
kontraktmuligheder. Dagen er velegnet
til rejser af enhver art, selvom du vil
være mest begunstiget ved rejser, der
virker mentalt inspirerende eller har et
uddannelsesmæssigt sigte.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Onsdag 16 Apr. 2003
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IpN BmE07:47 BoJ18:49
BH 5 14:31 BpC19:13 BqD23:29
>26°24g20:36

>Fuldmåne

Stille indsigter ***

Gælder i mange måneder: Du kan i øje-
blikket opnå en værdifuld indsigt i dit
eget  privatliv  og  arbedsliv,  især  ve-
drørende   disses   indvirkning   på   dit
fysiske     og     følelsesmæssige     vel-
befindende. Prøv at være vågen, også
selvom du ikke føler dig specielt op-
timistisk eller energisk. En løsning på
dine  problemer  kan  nærme  sig  i  al
stilhed   og   næsten   helt   ubemærket.
Denne milde og harmoniske påvirkning
vil gøre dig passiv og give dig mindre
tendens til at søge en aktiv løsning på
de   problemer   og   udfordringer,   der
dukker op.

Du er langt mere modtagelig over for
forfinede indflydelser, som afslører en
virkelighed, du hidtil har været ude af
stand til at opfatte. Måske indser du, at
vanskeligheder med kolleger, overord-
nede eller partnere opstår, når du reage-
rer på deres kommentarer og kritik på
en  forudindtaget  måde.  I  stedet  for

virkelig at lytte til det, de siger, kan du
have tendens til at trække dig ind bag
en emotionel skal og stædigt holde fast
ved   den   overbevisning,   at   de   ude-
lukkende er interesseret i at bevise, at
du  er  håbløst  utilstrækkelig,  svag  og
derfor umulig at holde af.

Vi indeholder alle stadig en dyb psykisk
smerte og omhyggeligt sammenlappede
sår  fra  vores  barndom  og  ungdom.
Mennesker, som vi stolede på, kan have
skuffet os eller forladt os, og den efter-
følgende og stort set ubevidste smerte
fortsætter med at øve en stærk indfly-
delse på vores adfærd den dag i dag. Du
har lige nu mulighed for at frigøre dig
fra forældede adfærdsmønstre og holde
op med at opføre dig som et såret barn.
Er  du  i  stand  til  dette,  vil  du  hurtigt
erfare, at andre mennesker reagerer an-
derledes på dig, og det vil sætte dig i
stand til at løse mange genstridige pro-
blemer,      som      tidligere      forekom
uundgåelige.
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Fornuftige svar

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften du vil holde dine følelser under
kontrol,  ikke  på  en  repressiv,  negativ
måde, men på en måde som sætter dig i
stand til at indtage et mere sobert og

realistisk syn på livet. Du er i stand til
at klare betydelig modstand og belast-
ning i denne tid, for det bibringer dig
tålmodighed og ekstra styrke. Selvom
du ikke er tilbøjelig til at tale om dine
følelser med alle og enhver, undgår du
dem ikke selv. Du vil meget vel kunne
trække dig lidt tilbage i denne tid for at
tænke over og vurdere din egen udvik-
ling. Hvis du har et problem, kan du op-
søge en ældre person, hvis visdom du
respekterer, og som kan yde følelses-
mæssig støtte og komme med praktiske
og øjeblikkelige forslag. Lige nu har du
brug for fornuftige svar, som kan an-
vendes umiddelbart.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Fredag 18 Apr. 2003
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Overensstemmelse

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen dine personlige behov og dine
karrieremæssige  behov  er  i  indbyrdes
balance, og der vil ikke være så store
spændinger imellem dem som på andre
tidspunkter.  Dine  følelser  er  også  i
overensstemmelse med dine hensigter,
så du kan gå videre med dine foreha-
vender med en følelse af fuldkommen
enhed. Du føler i mindre grad, at disse
to sider af dig kæmper om at beherske
helheden.    Under    denne    påvirkning
magter du at forholde dig følelsesmæs-
sigt til andre, fordi du oplever dine egne
følelser i så rigt mål. Du er sensitiv over

for andres behov, og du forstår, hvordan
du   kan   bruge   deres   stemninger   til
positive formål. På den anden side kan
du også vælge at trække dig tilbage til
din egen personlig verden. Den rigdom
på emotioner, som denne periode brin-
ger med sig, kan give dig lyst til at være
alene.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
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Lørdag 19 Apr. 2003

Mar. 2003 Apr. 2003 Maj 2003

»

CqT BoB17:28 BoG18:10
BoI21:48 BH 6 04:14 BnN22:56

Trivielle gøremål

Gælder i adskillige uger: Denne dag er
velegnet  til  at  tale  med  andre,  skrive
breve eller planlægge fremtidige hand-
linger  i  forbindelse  med  din  karriere
eller dit hjem og privatliv. Du vil være
tilbøjelig til at bruge meget tid på at
tænke   i   denne   periode,   og   andre

mennesker vil måske opfatte dig som
én, der udelukkende tænker og aldrig
handler. Men det skyldes blot, at tiden
er inde til at lægge planer og ikke til at
handle. Din tankegang vil være klar i
dag,   og   du   vil   formentlig   være   i
usædvanlig   god   kontakt   med   dine
følelser og emotioner, ja selv de sider af
dig, som du normalt holder skjult, fordi
du ikke er i stand til at udtrykke dem
klart. Derfor vil de planer, du lægger i
dag, være i større harmoni med dine in-
derste ønsker end normalt. På arbejdet
vil dagen være egnet til at få en masse
papirarbejde  fra  hånden  og  klare  de
mere rutineprægede opgaver, fordi du
er meget opmærksom på alle detaljer.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Søndag 20 Apr. 2003

Mar. 2003 Apr. 2003 Maj 2003

DH 10 BoT06:40 BnC19:46
BqE07:40 Ab13:03

Kunstneriske aktiviteter

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning kan på mange måder være til stor
gavn. Den skaber gunstige forhold i dit
forretningsmæssige      og      erhvervs-
mæssige     liv,     og     den     tiltrækker
mennesker  og  omstændigheder,  som
letter   arbejdet   for   dig.   Autoritets-
personer  vil  være  positivt  indstillede
over for dig, og de fleste kontakter i

forbindelse med dit erhverv vil forløbe
glat. Det er åbenbart for enhver, at du
primært er interesseret i at samarbejde
harmonisk med andre, og de reagerer
ved at være lige så omgængelige. Uan-
set  hvad  dit  arbejde  består  i,  så  kan
denne energi involvere dig midlertidigt
i  nogle  kunstneriske  forehavender  så-
som  design,  layout-arbejde,  kontorud-
smykning, ja selv markedsføring for at
få firmaet til at tage sig attraktivt ud.
Alle  den  slags  aktiviteter  vil  forløbe
glat i øjeblikket.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BnQ14:42 BpO11:49 BH 7 14:42
BpB19:51 BqG20:36 BpD00:21

Subjektivitet

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen dine nærmeste kontakter
vil antage en mere emotionel tone. Du
vil have nemmere ved at formidle dine
følelser til din ægtefælle, en nærtståen-
de  arbejdspartner  eller  andre,  som  du
møder på et intimt niveau. Selvom virk-
ningerne af denne indflydelse ikke er
særlig svære at håndtere, bør du være
opmærksom på, at du sandsynligvis kan
være så følelsesbetonet og subjektiv i

dit  forhold  til  andre,  at  du  kan  have
svært  ved  at  følge  deres  synspunkter.
Men denne energi begunstiger situati-
oner, hvor du skal være sensitiv over
for andres følelser, eller hvor en anden
skal være sensitiv over for dine. I kon-
takten  med  andre  vil  du  søge  varme,
støtte og næring, og du vil om nødven-
digt være lige så god til at give disse
ting til andre.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Tirsdag 22 Apr. 2003

Mar. 2003 Apr. 2003 Maj 2003

EH 8 BoE10:58 BqT09:53
BnA01:34 BnJ23:25 BpI00:28
BqF02:32

Forvandling *

Gælder i adskillige uger: Dybest set vil
din  jeg-energi  afstedkomme  en  kon-
frontation  med  noget,  som  vil  frem-
tvinge en forvandling af en eller anden
art  i  dit  liv.  Du  kan  f.eks.  møde  et
menneske, som påvirker dig stærkt og
fremkalder en personlig forandring hos
dig.  Det  kan  ske  via  konflikter  med
vedkommende, eller han eller hun kan

få indflydelse på dig og derved komme
til at påvirke dig meget. I dit ægteskab
eller parforhold vil I kunne blive stærkt
uenige  om,  hvordan  I  skal  anvende
jeres fælles resurser. Det er også muligt,
at   I   vil   komme   til   at   bruge   jeres
resurser, især jeres penge, på en temme-
lig   tåbelig   og   uøkonomisk   måde.
Summen  af  dine  oplevelser  i  denne
periode vil ad smalle eller brede stier
føre  dig  frem  mod  en  forvandling  af
den måde, du hævder dig på over for
omverdenen.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BoO17:01 BH 8 03:17 ?k13:18

En smule vild

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften denne periodes energi fremkalder
en uafhængig og oprørsk ånd hos dig.
Du er tilbøjelig til at gøre præcis det
modsatte af, hvad andre foreslår, og at
forkaste alt hvad andre siger, blot fordi
de  siger  det.  Af  samme  grund  er  du
utålmodig over for begrænsninger, plig-
ter og ansvar. Du oplever et stort behov
for frihed og for at gøre noget, der er
meget anderledes, måske endda en lille
smule vildt. Du har en stærk trang til
spænding  under  denne  påvirkning,  og
du vil kunne handle på måder, som du
aldrig  ville  komme  i  tanker  om  i  et
mere ædrueligt humør. Dette kan selv-
følgelig  være  både  godt  og  skidt  af-

hængigt af, hvor konservativ du plejer
at  være,  og  hvor  usædvanlig  og  op-
rørende   handlingen   er.   For   nogle
mennesker kan dette være en meget fri-
gørende energi. For andre er den bare
lidt for meget.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Torsdag 24 Apr. 2003

17
To

18
Fr

19
Lø

20
Sø

21
Ma

22
Ti

23
On

24
To

25
Fr

26
Lø

27
Sø

28
Ma

29
Ti

30
On

1
To

BoF08:44 BpN07:48 BpE17:43
BH 9 20:59

De højere sfærer

Svag,   forbigående   effekt:   Dette   er
sædvanligvis en meget positiv påvirk-
ning,   som   får   dig   til   at   føle   dig
godgørende og gavmild over for andre.
Denne dags morgen du vil være tilbøje-
lig til at fordybe dig i de højere aspekter
af  tilværelsen.  Du  bekymrer  dig  ikke
om  de  væmmelige  små  detaljer,  som
gør livet mindre, end det burde være,
selvom du er opmærksom på dem. Men
du kan simpelthen ikke se nogen me-
ning i at spilde opmærksomhed på dem.
Følelsesmæssigt har du det ret godt, for
denne energi fremmer optimisme og en
positiv tankegang. Nogle gange antyder

denne  indflydelse  selvretfærdighed  og
selvtilfreds arrogance, som om man an-
så sig selv for selve personifikationen af
samfundsmæssig  sandhed  og  visdom.
Denne holdning er måske ikke helt be-
vidst hos dig, men kan ytre sig i det
skjulte i din måde at tale på eller i en
uudtalt holdning til andre.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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AmO15:24 BnD12:39 BpC07:27

Søgen efter frihed *

Dagen i dag kan overraske dig, og dine
handlinger vil også kunne overraske an-
dre.  Sidstnævnte  indikerer,  at  du  er  i
større overensstemmelse med dit indre
selv   end   normalt,   for   den   aktuelle
påvirknings   grundlæggende   funktion
består i at vække et stærkt ønske i dig
om   at   slippe   ud   af   dine   normale
gøremål. Din daglige livsform vil ikke
virke  tilstrækkelig  tilfredsstillende  for
dig i dag, og du vil kunne handle på en
måde, som er fuldstændig uvant for dig.
Denne  påvirkning  introducerer  et  ele-
ment af livlighed i din hverdag, som har

til  formål  at  hindre,  at  din  tilværelse
gror fast i en ensformig og livløs rutine.
Handlinger, der har til formål at bryde
fri, er ikke nogen dårlig ting, sålænge
du virkelig forsøger at frigøre dig; men
hvis denne tendens bringes til yderlig-
heder, så vil du blot virke egenrådig,
impulsiv og overilet.

langvarig: "Begrænset tænkning" (see 26.4.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Lørdag 26 Apr. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

GmC02:10 BnB10:40 BmG11:30
BnI15:51 BoN17:12 BpQ04:53
BpA17:06 BpF18:11 BqO01:38

Begrænset tænkning ***

Gælder   i   mange   måneder:   Denne
påvirkning antyder en periode præget af
en alvorlig, tungsindig, ja måske lige-
frem   pessimistisk   tankegang.   Kom-
munikationen   med   andre   får   større
betydning,  men  bliver  også  mere  be-
sværlig.  Ofte  indebærer  denne  energi
faktisk, at man tager afsked. Du tager
livet mere seriøst, end du plejer, men du
løber   også   risikoen   for   at   miste

perspektivet på tingene.

Dit   mentale   og   intellektuelle   udsyn
bliver indsnævret under denne indfly-
delse.  Du  vil  sandsynligvis  være  op-
taget af et begrænset antal ideer, men er
så  også  mere  tilbøjelig  til  at  tænke
grundigt over dem. Du står ved starten
på  en  ny  større  tankecyklus  og  me-
ningsudvikling med udsigt til at komme
til at kommunikere på en helt ny måde.
Dette optager al din mentale energi og
begrænser  din  evne  til  at  rumme  et
større antal emner. Du vil også udrydde
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gamle forestillinger og erfaringer, som
har udlevet deres nytte i din tilværelse.
Din  tankegang  er  uhyre  disciplineret,
men med udfoldelsen af denne disciplin
og  det  deraf  følgende  koncentrerede
fokus er der fare for, at du kommer til at
tænke for snævert. Du vil kunne overse
vigtige  alternativer  på  grund  af  din
tendens til at koncentrere dig énsidigt
om  tingene  i  øjeblikket.  Og  med  din
tendens  til  modløshed  kan  du  overse
nogle muligheder, som forekommer dig
alt for idealistiske eller risikable; men
måske er de det slet ikke - det er bare
dig, der "går i alt for små sko".

Ikke  desto  mindre  er  det  et  velegnet
tidspunkt til at tænke de enkelte tanker
helt til ende, lægge omhyggelige planer
og  realisere  nogle  forestillinger,  som
kan  få  betydningsfulde  konsekvenser
flere år frem.

I omgangen med dig selv og andre bør
du passe på, at du ikke bliver for ind-
hyllet  i  en  helt  uopnåelig  perfektio-
nisme.  En  af  virkningerne  af  denne
energi kan være, at den gør dig alt for
nøjeregnende    og    kritisk    med    det
resultat, at du støder andre mennesker
fra dig.
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AqQ08:45 DoQ05:17 BoC17:58
BH 10 02:25 BpJ17:28 BmT02:25

Brillieren

Denne påvirkning vil normalt gøre dig
meget socialt indstillet. Du vil nyde at
være sammen med venner og naboer og
snakke  og  udveksle  nyheder.  Du  vil
muligvis føle trang til at brilliere lidt,
og under forudsætning af at du udviser
en  vis  moderation,  kan  det  nok  ikke
skade.   Men   uanset   hvor   meget   du
prøver  at  vise  andre  din  styrke,  uaf-

hængighed og evne til at føre an, er det
tydeligt, at i dag har du brug for andre
mennesker. Så prøv ikke at narre om-
givelserne  på  dette  punkt.  Omgivel-
serne vil respektere dig, hvis du er ær-
lig,  og  naturligvis  kan  folk  generelt
godt lide at være behøvede. Den gamle
sentens om, at "intet menneske er en ø",
har stor betydning for dig i dag. Om
ikke  andet,  så  har  du  brug  for  andre
som publikum, og du behøver ikke at
frygte, at din brillieren skal støde dem
fra dig. Medmindre du fra starten er helt
utåleligt   pralende,   så   vil   det   over-
hovedet ikke have den effekt.
langvarig: "Begrænset tænkning" (see 26.4.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
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BoQ16:13

Fanget i sit eget

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen dine følelser er stærke i
omgangen med andre, hvilket kan være
både godt og skidt, afhængigt af hvor-

dan du håndterer det. Set positivt giver
det dig en stor følsomhed over for an-
dre.  Du  kan  mærke  deres  stemning
umiddelbart og reagere på dem sådan,
at du er i stand til at passe ind i en
hvilken  som  helst  gruppe,  du  måtte
deltage i. Du værdsætter følelsesmæssig
kontakt  i  øjeblikket,  og  du  udstråler
følelsesdybde.  Men  negativt  set  kan
denne indflydelse også betyde, at du i
den grad er fanget i dine egne stem-
ninger, at du ikke kan træde uden for
dig selv. I begge tilfælde er dit humør
tilbøjeligt til at svinge meget hurtigt, så
tag ikke dine følelser alt for højtideligt i
øjeblikket. Du bør gøre en indsats for at
være  sammen  med  andre,  for  ved  at
tvinge  dig  selv  til  at  forholde  dig  til
dem  bringer  du  den  positive  side  af
denne påvirkning frem.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
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BnE15:38 BoA04:50 BqN04:57

Nul tolerance

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du bør være forsigtig, for
energierne    i    denne    påvirkning    er
temmelig disharmoniske og kunne nemt
skabe  vanskeligheder  i  din  personlige
tilværelse. Problemet er, at du emotio-
nelt er nem at ophidse og har nemt ved
at blive irriteret eller vred i øjeblikket. I
forholdet  til  andre  mennesker  er  du
langt  mindre  tolerant  over  for  indivi-
duelle særheder, og småting kan irritere
dig. Du kan også være i et så trættekært
lune,  at  det  ikke  er  nødvendigt  med
nogen ydre ærgrelse for at sætte dig i
gang. Pas på med at skændes alene for
skænderiets egen skyld. Hvis du deri-
mod  føler  ægte  vrede,  bør  du  slippe
energien løs; hold den ikke tilbage. Din
hjemmesituation    er    muligvis    ikke
ganske  fredelig  under  denne  indfly-

delse, men prøv at bevare roen, uanset
hvor svært det er. Forholdet til kvinder
kan være særlig vanskeligt.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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EoO08:53 ApB10:15 AqG20:52
BoJ05:49 BH 11 00:17 BpD11:51
BqC06:20

Overhovedet ikke indlysende**

I denne tid vil autoritetsfigurer og nære
relationer, især gamle relationer fra din
fortid, være det mest sandsynlige mål
for din revolte, hvis du altså føler, at det
er nødvendigt at gøre oprør. Du bliver
lettere  vred,  end  du  plejer,  fordi  du
meget hurtigt opfatter tingene som en
trussel  imod  dit  ego.  Du  er  først  og
fremmest præget af en følelse af, at du
skal hævde dig på en højst individuel
facon. Og har du været ubevidst om dit
behov for kreative forandringer i dit liv,
så vil du nemt kunne bringes til at eks-
plodere.   Sommetider   er   "eksplosio-
nerne" imidlertid noget, der kommer til
dig udefra, og så er de et tegn fra om-
givelserne  på,  at  du  har  brug  for  at

bryde fri fra et eller andet, selvom det
måske ikke er helt tydeligt, hvad det er.
En   ulykke   kan   være   et   tegn   på
frustrerede jeg-energier, som er blevet
omdannet til destruktive kræfter.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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AqG BnF18:51 BpB11:01
BpI16:25 BqQ04:58 BqG11:54
BqA17:43 BmO01:33 <10°43b13:15

<Nymåne

Få tingene fra hånden

Dette er en periode, der er velegnet til
at  få  tingene  fra  hånden.  Du  tænker
klart og stringent og udviser stor selvdi-
sciplin.  Du  overvejer  omhyggeligt  et-
hvert skridt, før du handler. Du lægger
meget konkrete planer og insisterer på,
at det skal være muligt at udføre dem i
den praktiske verden. Du er ikke inte-
resseret i idealistiske spekulationer eller
abstrakte  overvejelser,  som  ikke  kan
relateres til den daglige tilværelse. Alle
forhold i forbindelse med dit arbejde og
erhverv bliver begunstigede ved denne

påvirkning, netop på grund af din vel-
strukturerede tankegang. Alle opgaver,
du påtager dig i dag, vil blive udført
omhyggeligt og uden løse ender. Det er
muligt,  at  din  seriøse  og  påpasselige
holdning til dit arbejde vil tiltrække din
chefs    opmærksomhed    eller    andre
autoritetspersoners, som du måtte møde
i dag.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Sårede følelser

Ved en skødesløs bemærkning, en let
klodsethed  eller  et  forkert  ord  uden
onde hensigter kan du pludselig befinde
dig i en ubehagelig situation, hvor du
føler dig såret eller nedgjort. Hvis du
reagerer  på  en  fornærmet  måde  og
kræver en undskyldning eller bliver ag-
gressiv, vil det blot volde dig yderlige-

re, unødig smerte. Trods dette bør du
dog ikke blot gå på kompromis, men
snarere tænke hændelsen igennem igen,
da den peger på et særligt område, hvor
du er overfølsom, og som under andre
forhold   kunne   medføre   en   komplet
overreaktion. Jo mere du finder ud af
om denne personlige sensitivitet, desto
nemmere vil det være at acceptere den
og gøre andre opmærksom på den.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
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AqA19:35 ApI03:51 BH 12 07:26
BoD00:52 BoB23:56

At gøre status

Der er her tale om et tidspunkt, hvor du
bør  tilstræbe  at  forene  dine  energier
med   omgivelsernes   -   dine   venner,
naboer og den gruppe, du identificerer
dig med. Du vil kunne fungere yderst
effektivt sammen med andre lige nu, og
dine mål og interesser vil være i sam-
klang  med  mål  og  interesser  hos  de
mennesker,  du  er  knyttet  til.  Du  vil
kunne  samarbejde  uden  at  miste  din
personlige identitet; i virkeligheden vil
du nok føle, at de ting, du foretager dig,
rent faktisk bekræfter din egen identitet.
Det  er  et  godt  tidspunkt  for  samvær
med andre. Du vil kunne nyde andres
selskab  og  have  stor  fornøjelse  af  at
være  sammen  med  dem.  Nu  bør  du
finde ud af, hvad der er lykkedes for
dig, og hvad der er mislykkedes, og for-
bered dig på din fødselsdag, hvor den

næste cyklus starter.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
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BoT16:06 BpE17:19 BoG00:48

Godt humør

Formentlig  vil  du  reagere  på  denne
påvirkning ved at føle dig ganske godt
tilpas. Du er munter og optimistisk, og
du føler, at intet kan gå galt i dag. Dette
kan selvfølgelig få både gode og dårlige

konsekvenser. Alt, hvad der er nødven-
digt  for  at  få  denne  periode  til  at
fungere positivt, er at undgå at gå over
gevind med tingene; men det er imid-
lertid lige præcis, hvad der vil kunne
ske i øjeblikket. Måske bruger du for
mange penge, svømmer i luksus eller
øder  tingene  bort.  På  den  anden  side
kan du også føle dig modig nok til at
forsøge noget, du aldrig før har gjort.
Denne  påvirkning  kan  virkelig  styrke
din  selvtillid,  men  hold  inde  før  du
bliver arrogant. Enhver form for negativ
energi, du måtte udfolde, vil blive en
kilde  til  konflikter  med  andre.  Over-
skrider   du   dine   beføjelser,   vil   du
komme til at træde på folk, og de skal
nok gøre dig opmærksom på det.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "Begrænset tænkning" (26.4.03) 
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En ret behagelig tid

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du har lyst til at være
sammen  med  dine  venner  og  menne-
sker, du holder af. Denne energi sikrer,
at du vil få en ret behagelig tid sammen
med dem. Følelser af kærlighed og ven-

skab kan blive bygget op på alle om-
råder af din tilværelse lige nu, og du
føler,  at  livet  er  rigere  og  en  anelse
mere lønsomt. Det er et godt tidspunkt
til at invitere vennerne hjem til fælles
hygge. Du er i stand til at få dem til at
føle sig godt tilpas, og de vil påskønne
det, for du viser tydeligt, at du holder af
dem. Generelt vil din hjemlige situation
og dine umiddelbare omgivelser være
en kilde til størst tilfredsstillelse i denne
periode. Dit lette og muntre humør vil
også blive opfanget af alle andre om-
kring dig. Men du bør passe på ikke at
blive for passiv.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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B∠17:06

Tilfældige møder

Det er denne påvirknings normale funk-
tion at stimulere de seksuelle og kre-
ative energier. Den kan være positiv for
et seksuelt forhold, hvis det i forvejen

fungerer godt, og I begge er i stand til at
lukke  op  for  de  seksuelle  kanaler  og
modtage tilfredsstillelse i rigeligt om-
fang.  Er  dette  ikke  tilfældet,  så  kan
påvirkningen   være   ledsaget   af   kon-
flikter. Hvis der er alvorlige problemer,
som  forhindrer  et  passende  seksuelt
selvudtryk i jeres forhold, eller hvis der
er tale om et aseksuelt forhold. så vil
der med stor sandsynlighed opstå van-
skeligheder  imellem  jer.  Befinder  du
dig ikke i noget forhold, må du forvente
at  komme  til  at  føle  dig  seksuelt  til-
trukket af næsten alle, du møder. Vær
forsigtig med nye forhold, som starter
under   denne   påvirkning,   for   måske
søger du udelukkende en seksuel kanal
uden hensyn til, om I nu også passer
sammen på andre områder.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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BoE04:24 BmJ17:48 BH 2 21:53
BpT03:14

At lukke dampen ud

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  der  er  en  reel  fare  for  un-
ødvendige     skænderier,     irritabilitet,
emotionalitet,  overilede  handlinger  og
hastværk,  som  kan  resultere  i  skade
eller ubehag senere. Du vil i en periode
have    svært    ved    at    omgås    andre
mennesker.  En  af  udfordringerne  lige
nu er at lukke dampen ud uden at frem-
kalde  unødig  forvirring.  Hvis  du  ofte
føler dig modløs, bør du især være for-
sigtig  ved  denne  indflydelse.  Du  vil
kunne opfatte alt, hvad der kommer til

dig, som en trussel og reagere alt for
defensivt.   Hvis   du   er   dristigere   af
temperament  og  har  større  selvtillid,
kan du være tilbøjelig til at handle for
hurtigt, reagere overilet og være over-
drevent kritisk over for andre. Eller du
kan have tendens til uheld. Under denne
påvirkning er du ikke så forsigtig, som
du burde være, og du kan komme til at
skade dig selv.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Begunstigelser

I dag vil du være optaget af at komme
fremad  på  en  eller  anden  måde.  Du
føler dig stærk, levende og fuld af selv-
tillid. Dit forhold til dine overordnede
er udmærket, og de vil kunne begun-
stige dig på en måde, som fremmer dine
bestræbelser.  Du  føler  dig  imidlertid
ikke afhængig af andre i øjeblikket og
føler  heller  ikke,  at  du  har  brug  for
deres anerkendelse. Derimod giver det

dig  personlig  tilfredsstillelse  at  vide
med dig selv, hvad du er i stand til at
yde. Du har en god forståelse for dig
selv  i  dag,  og  den  ro,  der  normalt
ledsager denne energi, gør dig i stand til
at lægge planer med kølig omtanke. Din
privatsfære og dit hjemmeliv vil også
drage  nytte  af  denne  energi,  for  din
personlige styrke er ledsaget af en stærk
ansvarsfølelse og en erkendelse af, at
dine   kære   ikke   behøver   at   mangle
noget,  for  at  du  selv  kan  gøre  frem-
skridt.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Følelsesmæssig dybde

I denne periode vil dine udvekslinger
med  andre  sandsynligvis  være  meget
subjektive,  farvede  af  personlige  hen-
syn og ikke altid helt korrekte. På den
anden side har dine normale løse sam-
taler  med  andre  en  emotionel  dybde,
som  kan  gøre  disse  samtaler  meget
vigtige i øjeblikket. Du er ikke tilfreds
med det overfladiske ansigt, som andre

viser dig, ligesom du er utilbøjelig til at
vise dem en hul side af dig selv. Så hvis
du kan styre dine emotioner bevidst og
undgå at miste din objektivitet, kan der
blive tale om en periode med virkelig
meningsfulde udvekslinger. Kvindelige
slægtninge kan spille en vigtig rolle i
dit liv i øjeblikket, og en af dem kan
tænkes at være i stand til at lære dig
noget om dig selv.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Lørdag 10 Maj 2003

Apr. 2003 Maj 2003 Jun. 2003

DH 11 08:09 BmD06:24 BpO18:14
BqQ21:09 BqC01:34

Lettere samvær

Gælder i adskillige uger: Her er tale om
en  af  de  påvirkninger,  som  er  bedst
egnet   til   gruppeaktiviteter   eller   ak-
tiviteter sammen med vennerne. Du vil
føle dig imødekommende over for næ-

sten  alle  mennesker,  og  de  vil  også
være venlige over for dig. Tidspunktet
er velegnet til at invitere vennerne til
fest eller gå ud og more sig sammen
med dem. I vil nyde hinandens selskab
umådeligt og vise hinanden langt større
kærlighed og hengivenhed end normalt.
Det gunstige ved denne påvirkning be-
grænser sig dog ikke til aktiviteter sam-
men  med  vennerne.  Den  begunstiger
enhver situation, hvor du omgås mange
mennesker  i  grupperegi,  f.eks.  forret-
ningskonferencer   eller   organisations-
møder. Dine jeg- energier er tilstrække-
lig nedtonede til, at du kan fungere i
fordragelighed  med  alle  og  indgå  de
nødvendige kompromiser uden at føle,
at du mister noget af din personlighed
og burde forsvare dig.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Søndag 11 Maj 2003

Apr. 2003 Maj 2003 Jun. 2003

C#nF BmI06:52 BoN08:03
BnT16:03 BH 4 16:03 BqA07:58
BqF08:55 BmB02:18 BnG03:03

Det der står med småt

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning optræder som regel i forbindelse
med en periode med et optimistisk livs-
syn. Og er du forsigtig, kan den støtte
dig i alle former for kontraktmæssige
forhandlinger,   planlægningsmøder   og
diskussioner. Men det er vigtigt, at du
udviser omhu. Denne påvirkning giver
en tendens til storladen tankegang og til
at  se  helheden  tydeligere  end  enkelt-
delene. Under denne påvirkning vil du

derfor  kunne  miste  fornemmelsen  for
præcision  og  klarhed  med  hensyn  til
detaljerne,  så  vær  meget  omhyggelig
med de finere finesser og læs hvert ord,
der står skrevet med småt i dine kon-
traktforhandlinger. Vær sikker på, at du
har dækket alle sider af en sag. Du bør
være   forsigtig   og   kan   opnå   gode
resultater, såfremt du samtidig er grun-
dig. Undgå fristelsen til at tænke, at de
mindre detaljer er for små og ubetydeli-
ge  til  at  kunne  anfægte  dagens  mere
overordnede anliggender.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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DqC19:13 C#nF04:05 DoJ14:11
BoC05:16 BqJ04:50 BoQ23:38

En rar dag

Denne dag vil være velegnet til at ar-
rangere og deltage i sociale sammen-
komster.  Brug  din  tid  sammen  med
vennerne og mor dig. Du vil sandsyn-
ligvis  ikke  have  lyst  til  at  debattere
mere alvorlige emner, for dette er en
sorgløs  energi.  Ikke  desto  mindre  er
tidspunkt velegnet til at tale med dine
kære og gøre dem klart, hvor meget du
holder af dem. Selvom der skulle være
spændinger i jeres forhold, så vil denne
energi gøre jer i stand til at drøfte dem,
løse op for dem og skabe en positiv og
glad stemning. Hvis der ikke er noget
arbejde, du skal have fra hånden, så er
tidspunktet velegnet til at gå til koncert,
på kunstudstilling eller tilsvarende men-
talt  inspirerende  aktiviteter.  Eller  du

kan tage på en kort udflugt og tilbringe
dagen i behagelige omgivelser borte fra
hjemmet. Men uanset hvad du gør, så
vil det blive en let og fornøjelig dag.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Tirsdag 13 Maj 2003

Apr. 2003 Maj 2003 Jun. 2003

C#qA06:36 BoA09:51 BmE18:29
BpN09:56

Giv udtryk for dine tanker

Gælder i adskillige uger: I dag skulle du
ikke have vanskeligt ved at finde under-
holdning,  for  din  opfattelsesevne  er
skarp, livlig og åben for alle slags op-
levelser. Selv på de almindelige daglig-
dags  områder  af  tilværelsen  øjner  du
muligheder  for  ny  viden  og  indsigt.
Hyppigt indikerer denne påvirkning en
af de dage, hvor telefonen ikke synes at
holde op med at kime. Det virker, som
om alle mennesker ønsker at komme i
kontakt med dig, og du vil også selv
kontakte  adskillige.  Vigtige  meddelel-
ser fra andre kan meget vel dukke op
med posten, via telefonen eller i mere
personlige samtaler. Og du vil udtrykke
dine tanker over for alle. Det er meget

vigtigt ved denne påvirkning at lade an-
dre folk vide præcis, hvor du står i for-
skellige  spørgsmål.  Din  ærlighed  og
ligefremhed i alt, hvad du siger, vil af-
kræve andre respekt.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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BqD10:26 BpQ23:47

Springbræt **

Du er energisk og selvsikker i dag, og
du føler dig mindre hjælpeløs og udsat
for andre, end du muligvis plejer at gøre
- er derfor et godt tidspunkt til at for-
tælle andre om dine følelser og begær.
Hvis du i øjeblikket har et fast parfor-
hold, kan du nu tale med din partner om
de af dine behov, som du af en eller an-
den grund ikke bryder dig om at tale
om. Periodens energi er med dig, hvis
du for engangs skyld ønsker at handle
autentisk uden at ydmyge dig selv. Hvis
du er rede til at risikere at tage sådan et
skridt, vil du opdage, at du på ingen
måde  bliver  mødt  af  mangel  på  for-
ståelse eller af afvisning. Denne indfly-

delse kan også være til meget stor hjælp
ved   alle   former   for   behandling   og
fysiske udfordringer.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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BpG05:10 BpA09:42 BpT17:12
BqB04:30 BqI08:42

For fremtidens skyld **

Denne periode kan blive fuld af gode
energiske  aktiviteter,  hvis  du  går  til-
strækkelig forsigtigt til værks. Du kan
være   optændt   af   en   urealistisk   op-
timistisk følelse af, at alt, hvad du rører
ved i dag, bliver forvandlet til guld. Det

gør det måske også, men det skyldes
ikke held. Det forekommer kun på en
baggrund af klog planlægning og frem-
synethed, noget der vil være tilgænge-
ligt for dig i øjeblikket, såfremt du gør
en bevidst indsats for det. Under denne
påvirkning  er  dine  handlinger  viet  til
fremtiden,  for  du  er  mere  optaget  af
situationens  muligheder  end  af,  hvor-
ledes den ser ud lige i øjeblikket. Derfor
er det et godt tidspunkt at fremme nye
projekter. Men overdriv nu ikke, over-
skrid ikke dine resurser, selvom du kan
være fristet til det i øjeblikket. Din for-
kærlighed for at tage chancer kan lige-
ledes medføre ulykker, så pas på. Du er
ikke uheldig, du er blot meget impulsiv.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
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>Fuldmåne
{Måneformørkelse (t)

Omstrukturering

Under  denne  påvirkning  vil  du  have
mulighed for at foretage nogle foran-
dringer i dit nærmiljø og ændre på en
situation, som du har døjet under gen-
nem  nogen  tid.  Du  bør  bruge  enhver
mulighed, der måtte vise sig i dag, til at
anvende dine kreative evner i det godes
tjeneste. Det er imidlertid meget vigtigt

at indse, at disse kræfter bør bruges i
alles interesse og til alles bedste. Kun
undtagelsesvist bør energien bruges til
rent personlige formål. I dag vil du an-
tagelig blive tvunget til at konfrontere
en gruppe eller et kollektiv, som du om-
gås til daglig. Men resultatet vil sand-
synligvis slet ikke være så dårligt. Du
vil blive nødt til at genforene dine egne
intentioner og hensigter med kollekti-
vets eller gruppens 5  være sig venner,
naboer eller forretningskolleger 5  det
vil sandsynligvis være til din egen for-
del.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Disharmoniske følelser

Svag,     forbigående     effekt:     Denne
påvirkning kan, selvom den ikke varer
længe, give dig stunder med vanskelig-
heder  eller  irritation.  Dine  følelser  er

disharmoniske,  og  du  kan  være  mere
tilbøjelig til at komme i skænderi med
andre. Dens virkning på dig vil antage-
lig være størst i dit privatliv og i hjem-
met. Derfor bør du være på vagt over
for  unødige  konflikter  med  dem,  du
holder af. Befinder du dig i en gruppe,
vil du ikke føle, at dine interesser stem-
mer med de andres interesser. Det er
ikke et godt tidspunkt til at samarbejde
med andre eller at optræde offentligt,
hvis  fred  og  harmoni  er  det  mål,  du
søger. Men hvis du forsøger at ruske op
i folk vedrørende et bestemt emne eller
forsøger   at   vække   deres   opmærk-
somhed  over  for  nogle  omstændighe-
der, som skal klares, kan denne indfly-
delse være ganske nyttig, selvom de an-
dre muligvis ikke påskønner din rolle i
situationen.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
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«

GqD BnC05:43 BpD10:10
BpO21:17

Ægte relationer ***

Gælder i mange måneder: I denne tid
vil dine forhold til andre fungere på et
meget praktisk plan. Du forstår dit eget

behov for at få andre til at samarbejde
med dig, og du er villig til at imøde-
komme den andens behov i et gensidigt
forhold,  sålænge  vedkommende  også
gør det samme for dig. På dette tids-
punkt   i   livet   er   du   ikke   specielt
idealistisk indstillet.

Erhvervsbetonede   og   forretningspræ-
gede forhold lever til fulde op til denne
energis symbolik. Begge parter er op-
taget af, hvad de hver især forventer af
hinanden, og begge er villige til at leve
op til de aftaler, der bliver indgået. Er
der større uenigheder, vil begge parter
arbejde på at rede dem ud. De vil ikke
blot  læne  sig  tilbage  og  antage,  at
tingene løser sig af sig selv.

Hvis   et   seksuelt   forhold   tager   sin
begyndelse  i  denne  periode,  kan  der

være tale om en betydelig aldersforskel
imellem  jer.  Den  ældste  kan  fungere
som en art lærer-forælder over for den
yngre.  Du  kan  selv  være  enten  den
yngre eller den ældre partner. Og selv-
om der ikke skulle eksistere nogen al-
dersforskel,    så    vil    lærer-forældre
aspektet antagelig stadig findes.

Denne påvirkning bibringer dig en evne
til  at  arbejde  med  særlig  præcise  og
detaljerede kreative projekter, især in-
den  for  medieverdenen,  som  kræver
nogle uhyre indviklede teknikker. Ud-
fører du et håndværk i øjeblikket, er det
antagelig indrettet på at fremstille nyt-
tige brugsgenstande.

Som   helhed   betragtet   vil   alle   dine
sociale relationer opnå en vis grad af
stabilitet i øjeblikket. Når alt kommer
til   alt,   så   kan   relationer   mellem
mennesker jo kun overleve, hvis de er i
stand til at imødekomme de pågælden-
des reelle behov. Det vil du være særlig
opmærksom  på  i  øjeblikket,  og  du
ransager dine forhold for disse ting. Jo
mere ægte dine kontakter er nu, desto
bedre.
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Tag det første skridt

Det positive aspekt ved denne påvirk-
ning er, at du vil føle dig kærlig og hen-
given over for næsten alle omkring dig.
Du vil endda kunne indlede et nyt kær-
lighedsforhold. Eller du kan have lyst

til at lave noget kreativt, f.eks. ved at
dyrke  kunst  eller  kunsthåndværk.  Det
negative aspekt ved denne påvirkning
er, at du kan være tilbøjelig til at søge
tilfredsstillelse på en overdreven, fuld-
kommen udisciplineret måde, eller søge
den på bekostning af én, du elsker. Pro-
blemet er, at du i dag formodentlig ikke
har særlig stor lyst til at foretage dig
noget, der kræver nogen videre anstren-
gelse af dig, så måske bør du vente, til
du er i et mere aktivt lune. Prøv at und-
gå at bruge penge for at imødekomme
nogle tåbelige indfald eller ønsker om
økonomisk vinding. Du vil komme til at
fortryde det i mere sobre øjeblikke.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Uventede konsekvenser *

Denne   påvirkning   kan   afstedkomme
nogle  ret  uventede  begivenheder,  for
den ansporer dig til at søge spænding
og nye oplevelser gennem kærlighed og
kreativitet. Dens virkninger kan variere
betydeligt,  fordi  den  altid  vil  have
uventede følger. Den kan f.eks. frem-
kalde en uventet afbrydelse af et eksi-
sterende  kærlighedsforhold,  forårsaget
af din egen følelse af, at det hele blot er
blevet en kedsommelig rutine. Du søger
spænding, og kommer den ikke, kan du
blive temmelig irriteret. Eller der kan
ske noget uventet, men ikke nødvendig-
vis noget ugunstigt. Sommetider frem-
kalder denne energi et helt nyt forhold
fra en fuldkommen uventet kant eller til

et menneske, som adskiller sig radikalt
fra  alle  andre,  du  kender.  Et  forhold
påbegyndt  under  denne  påvirkning  er
som regel spændende, men ustabilt.

langvarig: "Ægte relationer" (see 18.5.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Selskabelighed

Dette  er  en  sorgløs  tid,  hvor  du  vil
kunne slappe af og more dig sammen
med vennerne og dem, du holder af. Du
vil nyde at være sammen med menne-
sker i en gruppe, og du vil føle trang til
at give udtryk for din kærlighed. Din
begunstigede     situation     vil     endog
strække sig så langt, at du føler trang til
at dele den med alle. Det er et godt tids-
punkt   at   gå   ud   og   træffe   andre
mennesker på. Du vil ikke mærke den
frygt og generthed, som måske til tider
gør  det  svært  for  dig  at  møde  nye
mennesker, og du behøver heller ikke at
bekymre dig om at gøre et godt indtryk

på   dem,   du   møder.   Denne   energi
hjælper med at sikre, at du gør et godt
indtryk på alle. Hvis du normalt holder
af at være selskabets midtpunkt, så vil
du bestemt have mulighed for at muntre
dig i denne rolle i øjeblikket.

langvarig: "Ægte relationer" (see 18.5.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Indre ro

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du er i usædvanlig tæt
kontakt med dine følelser og er bedre i
stand til at give udtryk for dem over for
andre. Formentlig mangler du den psy-
kiske  anspændelse,  som  normalt  får
mennesker til at tale om deres følelser,
men du er i øjeblikket i stand til at lytte
med stor forståelse til andre menneskers
problemer. Det indblik, du har i dine
egne følelser, og den indre ro, som du
oplever  i  øjeblikket,  kan  sætte  dig  i

stand til at yde en effektiv hjælp til an-
dre. Denne indflydelse betegner tillige
en indre balance mellem dine følelser
og dit rationelle intellekt. Det betyder,
at du er i stand til at tænke med stor
emotionel   følsomhed,   men   alligevel
bevare   en   logisk   tankegang.   Kom-
munikationen  med  kvinder  vil  være
nem og ret gunstig i øjeblikket, uanset
dit  eget  køn.  Og  møder  med  kvinder
kan  være  ret  oplysende  på  en  positiv
måde.
langvarig: "Ægte relationer" (see 18.5.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
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Følg tingene til dørs **

Det er et godt tidspunkt at tage initiativ
til at starte et nyt projekt. Det vil gå
godt, for du vil have den fornødne ind-
sigt og energi til at gennemføre det. I
denne tid vil du føle størst motivation
over   for   opgaver,   som   bringer   dig
personlig   anerkendelse,   og   gennem

hvilke du kan udtrykke dig individuelt.
Denne påvirkning ledsages som regel af
en øget selvsikkerhed, så hvis du har til
opgave at præsentere et projekt for an-
dre, så vil du være i stand til at gøre det
effektivt lige i øjeblikket. Alt, hvad du
foretager dig i øjeblikket, vil bibringe
dig større selvsikkerhed sammen med
det ekstra gå-på-mod og den selvtillid,
som du vil have behov for fremover,
hvor tingene måske ikke vil forløbe helt
så glat. Den værste måde at behandle
denne energi på er formodentlig at gøre
ingenting, for i så fald går du glip af
muligheden for at bevise dit eget værd
over for dig selv.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Gensidige forventninger

Denne  påvirkning  vil  på  en  positive
måde vise dig de forpligtelser og an-
svar, du må leve op til i dine forhold til

andre mennesker. Det er ikke noget, du
vil have specielt svært ved, for du føler
en   umådelig   tilfredsstillelse   ved   at
støtte   og   hjælpe   dine   kære.   Det
egentlige   indhold   i   dine   følelses-
mæssige relationer er utrolig vigtigt for
dig.  Du  ønsker,  at  dine  forhold  skal
være ægte, og derfor er det et godt tids-
punkt  at  sætte  sig  ned  sammen  med
den,  du  elsker,  og  finde  frem  til  en
fælles forståelse af, hvad det er, I for-
venter af hinanden. Et forhold kan gå
helt  i  stykker,  hvis  parterne  ikke  ved
med   hinanden,   hvad   de   hver   især
kræver og behøver. I dag kan du nå til
klarhed på dette punkt, både med hen-
syn til din kæreste og dine venner, og
derved minimere en mulig kilde til pro-
blemer i dine sociale relationer.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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Apr. 2003 Maj 2003 Jun. 2003

CpI21:31 BoC00:05 BoQ22:16

Dagdrømme

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning stimulerer din kreative fantasi og
gør dig langt mere følsom end normalt
over for verden omkring dig. Du kan
være fristet til at tilbringe dagen med at
dagdrømme, men du vil formentlig føle
langt større tilfredsstillelse ved at læse
romantisk litteratur eller lytte til musik.
Dagen   er   velegnet   til   at   forlade
hverdagen og i sindet rejse af sted til en
underfuld og velgørende fantasiverden.
Vi har alle brug for at fantasere lidt på
denne måde nu og da, og du vil sand-

synligvis ikke blive så optaget af dine
fantasier, at du ikke bagefter kan vende
tilbage til virkeligheden. På den anden
side er din sensitivitet over for de finere
aspekter    af    virkeligheden    forøget
betydeligt, og du vil uden besvær kunne
fornemme andre menneskers sindsstem-
ning. Din indstilling er meget medfø-
lende, og du vil nære et ægte ønske om
at  hjælpe  dem,  der  har  brug  for  din
hjælp i dag.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
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Til gavn for alle

Denne tid kan være yderst behagelig,
selvom den ikke er særlig god for fore-
tagsomheden. Du vil udvise større til-
bøjelighed til at tilbringe dagen med at
drømme og dagdrømme end til at arbej-
de i virkelighedens verden. Men er du

engageret i en form for kreativ aktivitet,
som skal udvikles fuldstændig i dit eget
hoved, før den kan omsættes i fysisk
form,  så  er  denne  energi  umådelig
gavnlig.  I  bedste  fald  sætter  energien
dig i stand til at omgås mennesker med
stor medfølelse og mildhed. I dine nære
relationer arbejder du i alles interesse
og ikke blot for at imødekomme dine
egne behov og ønsker. Et forhold, som
påbegyndes   på   dette   tidspunkt,   kan
have en dobbeltfunktion og være enten
meget   spirituelt   eller   uvirkeligt   og
illusorisk. Tiden vil vise, om der er tale
om  et  ægte  spirituelt  forhold  mellem
sjælemager eller blot en forvansket ud-
gave af samme.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Ægte relationer" (18.5.03) 
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Skit for slankekuren

Denne påvirkning gør dig tilbøjelig til
overdreven nydelsessyge, men den kan
også indikere glæde og tilfredsstillelse,
såfremt du er fornuftig og ikke går til
yderligheder. Det vil ikke ligefrem være
ambitionerne  og  trangen  til  at  erobre
verden, der driver værket i dag. Du har
mest lyst til at slappe af, tage det roligt,
gå ud og købe noget dyrt og luksuriøst
legetøj.  Det  er  bestemt  ikke  en  dag,
hvor du bør gå i butikker, hvis du er
indstillet på at spare, for du vil komme
til  at  købe  ting  helt  på  tværs  af  din
praktiske sunde fornuft. Dit største pro-
blem kan være, at du spiser for meget i
dag. Venus og Jupiter antyder i fælles-
skab en tung, fed mad og søde sager.

Det er en dårlig dag for folk på diæt!
Måske drikker du også for meget og må
bruge morgendagen på at komme dig.
Men så bør det også siges, at du højst
sandsynlig vil nyde at gøre disse ting,
og det er jo slet ikke værst.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Genoprettelse og foryngelse

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften du må føle dig utrolig godt tilpas i
øjeblikket.  Dit  indre  fungerer  harmo-
nisk,  og  du  føler  ingen  emotionelle
tumulter eller stridigheder. Samtidig er
du mest veltilpas ved de velkendte ele-

menter  i  din  tilværelse.  Du  nyder  at
være hjemme sammen med slægtninge
og venner, og du holder af at være om-
givet af de ting, du er vant til. Du er
ikke i humør til eventyr, udfordringer
eller større forandringer, og det er heller
ikke nødvendigt. Der vil komme andre
tidspunkter til eventyr. Lige nu bør du
lade op i ro og fred. Fysisk komfort er
særlig vigtig for dig i øjeblikket, men
den behøver ikke at være overdådig. Dit
behov  går  i  retning  af  et  behageligt
miljø, som virker støttende. Du ønsker
at være omgivet af de ting, du føler be-
skytter dig.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 84 

Torsdag 29 Maj 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

EH 9 BqT09:30 BnF00:59

Forestillinger og ideer *

Gælder  i  mange  måneder:  Dette  kan
være en periode, hvor du udfører mere
kreativt intellektuelt arbejde end vanligt
og forsøger at viderebringe dine erfa-
ringer og dit livssyn til andre. Du vil
hævde og forsvare det i din tro og livs-
opfattelse, som du anser for sandt og
betydningsfuldt.   Dette   er   helt   klart
værdifuldt, hvis du skal påvirke andre
mennesker  og  gøre  indtryk  på  dem,
men det kan også være farligt, hvis du
forsøger  at  slå  andre  oven  i  hovedet
med dine meninger og ideer. Vanskelig-
heden består i at forsøge at undgå at
identificere sig med det, man tror på.
Når vi identificerer os med vore ideer,

så tror vi virkelig, at vi er disse ideer,
og vi vil forsvare dem, som var de bog-
stavelig talt identiske med vores egen
krop.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Fredag 30 Maj 2003

22
To

23
Fr

24
Lø

25
Sø

26
Ma

27
Ti

28
On

29
To

30
Fr

31
Lø

1
Sø

2
Ma

3
Ti

4
On

5
To

BH 12 13:30 DqT BoD06:57
BqJ00:56

Slet ikke så slemt

I øjeblikket kan du være fristet til at
trække   dig   tilbage   og   holde   dine
følelser for dig selv, især hvis du er det
mindste   usikker   på   dit   indre   selv.
Måske har du som så mange andre altid

følt, at hvis andre virkelig kendte dig,
ville de ikke bryde sig om dig. Så du
holder hele dit følelsesliv skjult. Men
det, du skjuler for andre, skjuler du og-
så for dig selv. Og det, du skjuler for
dig selv, kan styre dig, uden at du er
klar over det. Dette er en periode, hvor
din  ubevidste  indstilling  og  frygt  kan
blive meget problematisk. Du har brug
for at udtrykke dine dybe indre følelser
over for et andet menneske, og helst én
du  stoler  på.  Formentlig  føler  du  dig
ikke særlig selskabelig i øjeblikket. Og
det er faktisk et godt tidspunkt for dig
til at være alene og konfrontere dig med
de sider af dig selv, som du vægrer dig
ved at se. Sandsynligvis er det hele slet
ikke så slemt.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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BmN12:38 BoT21:59 BpE23:13
<z9°20c05:20

<Nymåne
zSolformørkelse (a)

Skjulte spændinger

Dette kan være en temmelig anspændt
periode, men der kan også være megen
inspiration at hente. Hvis du indvendig
har  ophobet  pres  fra  dit  arbejde,  dit
hjem, din familie eller andre steder, så
kan dette pres blive meget svært at bære

lige nu, især hvis du har været uvillig til
at  se  det  i  øjnene  tidligere.  Dine  be-
vidste  handlinger  kan  være  impulsive
og uigennemtænkte i dag, eftersom dine
følelser er i konflikt med din bevidste
vilje. Når dette sker, bør du prøve at
finde ud af, om du har overset et pro-
blem,  som  kan  have  fremkaldt  denne
situation.  Dage  som  denne  kan  være
irriterende, men de bringer også skjulte
spændinger  frem  i  lyset,  så  man  for-
håbentlig kan gøre noget ved dem. Dog
er det muligvis ikke nogen helt dårlig
idé  at  lade  bølgerne  lægge  sig  først.
Denne periode behøver imidlertid slet
ikke at være så vanskelig; det afhænger
af, hvor godt du har håndteret dine egne
følelser.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Søndag 1 Jun. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

FqN BmC13:36 BqD18:58

Den menneskelige dimension
***

Gælder   i   mange   måneder:   Denne
påvirkning kan gøre dig ret optimistisk.
Du er lige nu åben for nye ting og villig
til at tage ved lære af dem. Du vil få
lyst til at udvide de projekter, som du
allerede har påbegyndt, og din evne til
at se tingene i en større sammenhæng
vil hjælpe dig til at træffe de rigtige be-
slutninger.  Din  fremgang  vil  øge  din
selvtillid,  selvom  du  stadig  vil  have
tendens   til   at   blive   irriteret   over
eventuelle  forsinkelser  eller  over,  at
tingene ikke går efter planen. Prøv der-
for  at  passe  ekstra  meget  på,  at  dit
behov for ekspansion ikke får dig til at
overse andre menneskers følelser.

De positive sider af denne påvirkning

vil sandsynligvis være mest mærkbare i
din omgang med andre på din arbejds-
plads eller i din bekendtskabskreds. Da
du i øjeblikket har tendens til at være
meget generøs, forstående og tolerant,
vil du opleve en del velvilje fra andre.
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Det kan også få dem til at opsøge dig
for at få et godt råd eller høre din me-
ning vedrørende et bestemt emne. Du
vil være glad for at hjælpe, for du er
lige nu i stand til både at finde løsninger
på   en   lang   række   problemer   og
videregive dine egne ideer.

Hvis dit arbejde indebærer, at du under-
viser eller hjælper andre, vil du være i
stand til at udnytte din viden og dine
færdigheder optimalt, og det kan få dig
til at åbne døren til nye områder for dig
selv og andre. Denne påvirkning vil og-
så have en positiv effekt inden for andre
erhverv, omend i mindre grad. Men for
at få mest muligt ud af denne periode
må du være i stand til og villig til at se
det menneskelige aspekt ved alle hand-
linger. Med din store medgang i øje-
blikket  bør  du  passe  ekstra  meget  på
ikke at give andre indtryk at, at du føler
dig overlegen i forhold til dem -uanset
om det er tilfældet eller ej.
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BH 1 11:29 BpG18:08 BqO08:13
BqB17:18 BmA23:41 BqI22:27

Betinget af vanen

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du vil føle dig langt mere
følelsesbetonet, end du plejer. Dette kan
selvfølgelig  både  være  godt  og  skidt,
afhængigt af hvordan du normalt for-
holder dig til dine følelser. Hvis du er
utilpas ved dine følelser, vil du ikke be-
vidst være opmærksom på dem. Men du

vil  forholde  dig  til  mennesker  på  en
automatisk måde, betinget af vanen. Du
vil  reagere  ubevidst  på  små  stikord
fremsat af andre, som hverken du eller
de er klar over. Problemet her er, at du
er ude af stand til at se hver ny situation
og person med friske øjne. Men hvis du
kan håndtere de vakte følelser, vil du på
den anden side være i stand til at for-
holde dig til andre med stor følsomhed
og   indføling.   Denne   påvirkning   er
glimrende til situationer, hvor du og en
anden   person   skal   forholde   jer   til
hinanden  på  et  meget  dybt,  intenst
niveau.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
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AoI07:10 BoE10:01 BpT08:51
BmJ23:25 BpF00:46

Verden som den er

Din følelse af frugtesløshed i dag kan
gøre det fristende for dig at forsøge at
undgå alle direkte konfrontationer med
folk  og  ligefrem  vælge  nogle  mere
snørklede og måske uærlige fremgangs-
måder  end  normalt.  Ansvaret  for  en
sådan  taktik  må  du  naturligvis  selv
bære, så bliv ikke overrasket, hvis dine
handlinger i sidste instans kommer på
tværs  af  dine  egne  interesser.  Det  er
muligt, at denne energi vil stimulere din
idealisme, hvilket vil kunne gøre denne
dag til et smukt øjeblik i dit liv. Men
det kan også få dig til at stræbe efter
nogle helt uopnåelige mål, hvilket vil
virke særlig frustrerende på grund af det
lave  energiniveau,  du  formentlig  op-
lever i dag. Brug din sunde fornuft, og-
så  i  forbindelse  med  dine  idealer,  og
frem for alt, se verden som den er, ikke

som du ville ønske, den var. Du kan ar-
bejde på at gøre den til det, du ønsker,
men tro ikke, at den allerede er det.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Den menneskelige dimension" (3.2.03) 
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Vis dine sår *

I  denne  periode  vil  et  bestemt  ømt
punkt blive berørt, en følsomhed eller
sårbarhed som du måske ikke er klar
over. Det kan derfor meget vel ske, at
du reagerer, som du måske altid har rea-
geret i den slags situationer: Du bliver
urolig,  såret,  du  distancerer  dig  og
glemmer hændelsen så hurtigt som mu-
ligt.  Hvis  du  ikke  reagerer  med  at
trække dig tilbage, sådan som du plejer,
men i stedet viser at du er blevet såret,
vil  du  opnå  frihed  til  at  optræde  an-
derledes  i  denne  for  dig  så  typiske
situation. Det er selvfølgelig nemmere
sagt end gjort, men denne indflydelse
giver dig en glimrende mulighed for at
stå så tilstrækkelig langt uden for dig
selv, at du kan vise din sårethed. Hvis

du genkender situationen og reagerer på
den, vil du vinde fornyet styrke og selv-
tillid.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 
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BH 3 21:41 BqE18:29 B∠04:42

Smågener

I denne periode vil dine følelser være
mere mærkbare end normalt -smågener
kan føles ekstremt ubehagelige. Hvis du
begår nogen form for fejl i dag, bør du
derfor ikke straks bebrejde dig selv, da
det formentlig ikke er så slemt, som det
ser ud til. Denne sensitivitet giver dig
imidlertid også en god fornemmelse for
andres  svagheder  og  overfølsomhed,
således at du kan være uhyre taktfuld
og indrette dig efter dem. På den måde
opmuntrer du andre til at være åbne og
ligeledes     indrømme     deres     ømme
punkter. Din evne til at forstå og din
beredvillighed til at tage passende hen-
syn til personlige træk tilbyder andre -

f.eks. børn - tilstrækkelig tryghed til, at
de tør stole på dig.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 

Fredag 6 Jun. 2003
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DqJ07:06 BmD12:39 BqC07:44

Noget transcendent

Denne påvirkning gør følelserne dybere
og afstedkommer et øget behov for at
høre sammen med et andet menneske
eller en gruppe. Venskaber er umådelig
vigtige for dig i dag, og de vil kunne
ændre dit liv. Dit kærlighedsliv er mere
intenst, og den fysiske seksualitet op-
leves  som  noget  transcendent.  Tids-

punktet er velegnet til at forsøge at for-
stå  dine  egne  emotioner  og  måden,
hvorpå de præger dit forhold til andre. I
dag kan du berige og forstærke dit par-
forhold, hvis du erkender styrken i dine
følelser i samme sekund, de kommer til
fuld udfoldelse. Hver eneste følelse, du
oplever i dag, vil afgjort være præget af
en ekstraordinær styrke og livfuldhed.
Ingen  af  de  oplevelser,  du  får  under
denne    påvirkning,    vil    være    over-
fladiske, og du vil heller ikke være til-
freds med nogen, der er det.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 
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BmI13:44 BoN14:57 BH 4 23:10
BqA14:51 BqF15:50 BnT23:10
BpO00:46 BqQ03:45 =f21:28

I ét stræk **

Dette tidspunkt er velegnet til alle for-
mer for mentalt arbejde og alle forhand-
linger og udvekslinger med andre. Du
føler dig kvik og rede til at fremsætte
dine  synspunkter  sådan,  at  andre  kan
forstå dem. Hvad enten de er enige eller

uenige med dig, så vil de i det mindste
respektere dine standpunkter. I forhand-
linger med andre vil du være i stand til
at hævde din stilling og presse tingene
igennem, hvis det er det, du ønsker. Det
er et godt tidspunkt at lægge planer på,
at skrive eller udføre tilsvarende over-
vejende mentale aktiviteter. Du har en
god  indsigt  i  din  personlige  stilling  i
situationen og kan lægge planer i over-
ensstemmelse hermed. Perioden er vel-
egnet til at rejse i, for du har masser af
energi og lyst til at være på farten. Det
bedste vil være en rejse, som kræver en
vis  fysisk  udfoldelse,  f.eks.  en  van-
dretur eller cykeltur.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Knapheden truer" (30.1.03) 

Søndag 8 Jun. 2003
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DoD17:42 AoT22:03 BoC12:48
BqJ12:22

Uden at foretage sig noget

Skønt dette sædvanligvis er en behage-
lig påvirkning, som afstedkommer for-
nøjelige stunder og en afslappet fritid,
så kan den under visse omstændigheder
udvikle sig til noget af en prøvelse, der
skal vise, om dine relationer til andre
hviler på et sundt grundlag. Prøvelsen
kan antage form af situationer, som vil
teste  din  evne  til  at  bevare  din  egen
personlighed i dine vigtigste forhold til
andre.   Denne   energi   fremkalder   en
tendens  hos  dig  til  at  indgå  kom-
promiser   frem   for   at   forsvare   dine
meninger   og   rettigheder.   Andre   vil
kunne udnytte din imødekommenhed i
øjeblikket, hvilket ikke betyder den helt
store fare, men det er dog noget, du bør
holde dig for øje i din omgang med an-

dre mennesker i dag. I øjeblikket kører
din energi på et temmelig lavt blus, og
du har ikke lyst til at foretage dig ret
meget. Måske gør du ikke dit arbejde
ordentligt, fordi du ikke har hjertet med
i det.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Ægte viden

Denne   påvirkning   øger   din   forkær-
lighed for mysterier og giver dig lyst til
at  løse  komplicerede  gåder.  Dette  af-
spejler  påvirkningens  dybere  hensigt,
som går ud på at trænge igennem virke-
lighedens overflade og ind til sandhe-
dens kerne, dér hvor al ægte kundskab
ligger begravet. Det er derfor et godt
tidspunkt at studere emner, der trænger
ind  til  denne  dybere  viden.  I  daglig-
dagens  verden  kan  du  bruge  denne

energi til at undersøge, ransage og af-
prøve alt, hvad du møder. Det skyldes
ikke, at du er mistænksom; du ønsker
blot at kende hele sandheden. Hvis en
eller anden fremkommer med et forslag,
så vil du undersøge sagen og stille sup-
plerende   spørgsmål,   indtil   du   ved
præcist, hvad forslaget indebærer. Un-
der denne påvirkning vil det være van-
skeligt   for   andre   at   bedrage   eller
vildlede dig.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Tirsdag 10 Jun. 2003

5
To

6
Fr

7
Lø

8
Sø

9
Ma

10
Ti

11
On

12
To

13
Fr

14
Lø

15
Sø

16
Ma

17
Ti

18
On

19
To

BH 5 10:22 I#pN BoJ14:52
BpC15:17 BqD19:45 BmE03:17

Vær dig selv

Du har brug for at være dig selv nu og
føle, at du virkelig lever. I dine relati-
oner  til  andre  vil  du  udfolde  mange
flere  emotioner  end  normalt,  og  hvis
nogle  mennesker  ikke  bryder  sig  om
denne side af dig, kan det være nødven-
digt,  at  du  overvejer  dit  venskab  til
dem. I kærlighedsforhold vil du opleve
større emotionel dybde end normalt, og
følgelig  vil  dine  oplevelser  med  din
kæreste være langt mere intense. Den
eneste fare, som du skal holde et vågent
øje med, er den, at du vil kunne være
for besidderisk over for den anden part.
Du kan også være så optaget af dine

egne følelser, at du er uopmærksom på
den   andens   følelser.   Forholdet   til
kvinder  bliver  især  gavnet  af  denne
energi. Uanset dit eget køn, vil dine op-
levelser  med  dem  sandsynligvis  vise
dig en hel del om dig selv på en positiv
måde.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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CoD20:59 DH 12 09:31 BnO06:46
BmF20:35 BpQ09:31 BpG15:03
BpA19:41 BqB14:21 BqI18:39

Udvis selvbeherskelse

Denne påvirkning gør dig ikke ligefrem
mentalt aggressiv, men du vil forment-
lig  føle  dig  ret  veloplagt.  Det  eneste
problem kan være dine personlige rela-
tioner til andre. Brug energien til at tage
en drøftelse med din kæreste om jeres
indbyrdes  forhold.  Måske  vil  du  op-
dage,  at  I  ikke  er  enige  om  nær  så
mange ting, som du gik og troede. Men
føres jeres samtale i en forhandlingsvil-
lig ånd, så vil I ikke få svært ved at nå
til  en  passende  enighed.  Lægger  du
imidlertid ud på en ubøjelig, selvretfær-
dig facon, så kan der opstå uoverens-
stemmelser og mislyde i jeres forhold,
som vil kunne ødelægge kommunika-

tionen imellem jer i nogen tid. Din ind-
stilling og fremfærd er uhyre vigtig i
dag.  Hvis  du  deltager  i  selskabeligt
samvær, så mor dig blot, men udvis en
vis selvbeherskelse. Hold øje med, hvor
meget du har nydt, og hold inde på et
passende tidspunkt.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Torsdag 12 Jun. 2003

Maj 2003 Jun. 2003 Jul. 2003

DH 12 BoD20:23 BpJ15:36
BpT03:21

I en sandfærdig ånd

Gælder i adskillige uger: I bedste fald
indikerer denne påvirkning en usædvan-
lig  høj  grad  af  uselvisk  kærlighed.  I
personlige  forhold  kan  trangen  til  at
tage sig af andre betyde, at du ikke op-
når  anden  umiddelbar  belønning  end
glæden ved at hjælpe dem, du holder af.

Er forholdet grundlæggende sundt, vil
denne energi sikre dig en større beløn-
ning  i  form  af  kærlighed  og  tilfreds-
stillelse senere. Skønt tiden er egnet til
selvfornægtende kærlighed, så lad dig
ikke forlede til at spille martyr. Pådut
ikke andre mennesker, især ikke dem
du hjælper, den vedvarende opfattelse,
at du fuldkommen "uselvisk" ofrer dig
for dem. Det vil forringe effekten og
skabe problemer. Kan du ikke tjene an-
dre i sand uselvisk hengivenhed, så lad
være  med  at  foretage  dig  noget  som
helst.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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BH 6 01:34

Seksuel energi **

Hvis du i øjeblikket undertrykker din
seksualitet  i  et  rent  platonisk  parfor-
hold, kan du blive irritabel. Denne virk-
ning kan være så skjult, at du end ikke
selv er klar over, hvad det er, der sker
på det pågældende tidspunkt. Hvis du
ikke kan få opfyldt dit skjulte ønske om
at elske med en bestemt person, så kan
du blive vred på vedkommende. Der er
ikke andet at gøre ved det, end at gøre

sig  klart,  at  sådan  forholder  det  sig
altså, og så undlade at tage sine egne
følelser alt for højtideligt. Men skulle
der opstår en mulighed for at indlede et
seksuelt  forhold  til  vedkommende,  så
hold dig endelig ikke tilbage. Menne-
sker   med   en   kreativ   beskæftigelse,
f.eks. kunstnere eller kunsthåndværke-
re, vil også kunne udtrykke denne ener-
gi igennem deres arbejde. Har du evner
i den retning, vil du i højere grad end
ellers være i stand til at udtrykke dig
kunstnerisk.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Lørdag 14 Jun. 2003

Maj 2003 Jun. 2003 Jul. 2003

CH 12 02:17 BnC16:21 BpD20:46
BqE04:36 BoT03:38 >23°00i12:17

>Fuldmåne

Få klarhed over tingene

Gælder  i  adskillige  uger:  I  øjeblikket
kan du være tilbøjelig til at holde dine
meninger for dig selv og ikke tale med
andre om dem, selv ikke i situationer,
hvor du måske burde gøre det. Samtidig
kan du i øjeblikket have en større kon-
takt end ellers med de skjulte sider af
din egen personlighed, dine ubevidste
drifter og tvangsmekanismer. Den før-
ste af disse to effekter kan virke lidet
ønskværdig  eller  måske  helt  forfejlet,
mens evnen til at nå ind til de skjulte
sider af din egen karakter forekommer
ganske   nyttig.   Problemet   er,   at   du
måske føler, at andre vil bruge det, du
siger, imod dig. Og det kan også være
rigtigt  nok,  især  hvis  dine  ord  ud-
springer af smålig egeninteresse. Men
det er endnu mere sandsynligt, at det,

du ikke siger, vil blive brugt imod dig.
Derfor er det såre vigtigt i øjeblikket, at
du får sagt det, der skal siges.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Søndag 15 Jun. 2003
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BnA20:54 BnQ10:32 BpO07:47
BH 7 10:32 BpB15:27 BpI19:50
BqG16:10 BqF21:49

Disharmoniske stemninger

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften visse energier kører i et højt gear.
Du vil formentlig føle dig ganske ener-
gisk rent fysisk og ønsker måske at ud-
rette en hel masse. Men dine energier
arbejder muligvis ikke helt gnidnings-
frit, fordi forskellige områder af dit liv
modarbejder hinanden i øjeblikket. Du
skal gøre en særlig indsats for at ud-
vikle harmoni mellem dit hjemmeliv og
din   karriere,   den   bevidste   og   den
ubevidste side af din personlighed, dine
tanker og dine følelser. Du kan udrette

en hel del, blot du ikke lader dig rive
med  af  konflikter  på  disse  områder.
Hvis din tilværelse skal fungere gnid-
ningsfrit lige nu, må de nævnte sider
nemlig    samarbejde.    Disharmoniske
stemninger kan skabe problemer i dit
forhold til andre i øjeblikket, især hvis
du plages af nogen form for indre, følel-
sesmæssig kamp.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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BnJ17:37 BoE05:49 BH 8 21:16
BqT04:48

Intense møder

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften  du  kan  forvente  intense  møder
med   andre,   hovedsagelig   mennesker
som du er stærkt følelsesmæssigt enga-
geret i. De dybeste og mest magtfulde
kilder  i  dit  ubevidste  påvirker  dine
handlinger i øjeblikket, og det er ofte
vanskeligt at undgå at handle impulsivt.
Skyld, jalousi, ejendomsfølelse eller et
simpelt ønske om at kontrollere et andet
menneskes følelser kan overvælde dig,
eller du vil kunne opleve disse følelser

gennem en anden. Du kan roligt gå ud
fra, at konflikter med andre vil afsløre
en  hel  del  om  begge  parters  indre
mekanismer.    Hvis    du    senere    kan
betragte disse konflikter ulidenskabeligt
og i et roligere lys, vil du kunne få en
vis  gavn  af  denne  indflydelse.  Hvis
ikke, vil disse møder sandsynligvis blot
være ufrugtbare og irriterende.

langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Tirsdag 17 Jun. 2003
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At blive hørt *

I dag vil du sandsynligvis føre en hel
del samtaler med andre mennesker. Der
er afgjort mulighed for at få dine syns-
punkter igennem til andre, og du være
mere tilbøjelig til at tale end til at lytte.
Denne påvirkning har tendens til at gøre
dig  mest  optaget  af  forhold,  der  har
direkte med dig selv at gøre, eller som
taler til dig i kraft af dine personlige
erfaringer. Du vil være mere interesse-
ret i at undersøge dig selv, fremkomme
med dine egne synspunkter med respekt
for andres, og give udtryk for dine egne
intentioner, end i at undersøge verden
omkring dig. Du tager initiativ til nye
samtaler  og  meningsudvekslinger,  du
taler med andre, og du udtrykker dine
synspunkter. Ikke desto mindre er det
også vigtigt, at du har en grundig ind-
sigt i mennesker omkring dig og i de

forhold,  du  lever  under.  Hvis  du  er
overdrevent optaget af dig selv og dine
egne ideer, vil det svække virkningen af
de ting, du foretager dig i dag.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Onsdag 18 Jun. 2003
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DoG10:41 DoB02:13 BpE09:40
BH 9 12:47 BoF01:08 BpN00:15
BpC22:44

En radikal omvurdering

I dag vil du formentlig have svært ved
at forholde dig til andre, fordi du føler
dig  kølig  og  reserveret,  selv  over  for
dem, du holder af. Sagen er, at du kom-
mer til at bruge dagen på at overveje,
hvad det er, du får ud af dine forhold,
og hvad du selv lægger i dem. Du vil
være meget fokuseret på din egen stil-
ling  som  uafhængigt,  ja  ligefrem  iso-
leret menneskeligt individ og indse, at
ingen i virkeligheden kan krybe ind un-
der   huden   på   dig   og   mærke   dine
følelser. Dette kan naturligvis medføre
en stærk ensomhedsfølelse og depres-
sion, men det kan også føre til en radi-
kalt ny værdsættelse af dit liv og til en

nøgtern overvejelse over dig selv som
et menneske, der forholder sig til andre
mennesker. Det er nødvendigt, at du fri-
gør dig fra de illusioner, som gennem-
syrer  selv  de  bedste  parforhold,  og  i
stedet kikker på, hvad der egentlig er
for hånden.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Torsdag 19 Jun. 2003
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CoG08:08 CoB02:15 AqD23:46
BpQ19:16 BqO16:09 BnD03:42

Udskydelser

Denne påvirkning er velegnet til tunge
intellektuelle opgaver og arbejde, som
kræver  en  velstruktureret  og  veldisci-
plineret tankegang. Din kritiske sans er
skærpet, og dine værdinormer ligger på
et højt plan. Du vil imidlertid ikke have
nemt ved at kommunikere med andre;
enten kan du have svært ved at blive

forstået, eller også kan du komme til at
gøre et mere negativt indtryk end til-
sigtet. Tidspunktet er derfor ikke vel-
egnet til vigtige forhandlinger eller for-
retningsaftaler,   for   kommunikationen
imellem dig og den anden part vil anta-
gelig blive enten forsinket eller misfor-
stået. Det vil også være vanskeligt for
dig at gøre det rette positive indtryk i
denne situation, så prøv om du kan ud-
sætte alle personlige møder til en anden
dag.  I  dag  er  du  i  stand  til  at  tænke
meget  praktisk,  men  lad  ikke  denne
praktiske sans udvikle sig til snæversyn
eller total mangel på udsyn.
langvarig: "Stille indsigter" (see 16.4.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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CoI13:58 CmN23:03 DmN20:05
DoI06:28 BnI05:52 BoN07:11
BmT16:08 BpA07:05 BpF08:08
BH 10 16:08 BnB00:52 BmG01:40

En omtåget dag

I dag kan du være tilbøjelig til at holde
ting hemmelige eller tilbageholde infor-
mationer for at undgå konfrontationer
med andre. Men det er ikke nogen god
idé,  for  det  vil  kun  øge  forvirringens
tågeslør og den uklarhed, der omgiver
dig. Du bør undgå enhver form for for-
drejelse af sandheden, også selvom du
mener, at det ville være taktisk klogt at
vildlede én og anden. Du bør i alle for-
hold søge at holde din kommunikation
og personlige tankegang klar, gennem-
sigtig,  baseret  på  kendsgerninger  og
rodfæstet  i  den  faktiske  virkelighed.

Hvis du forsøger at undgå konfrontati-
oner ved at være undvigende i dag, vil
du blot senere løbe ind i nogle endnu
mere  demoraliserende  konfrontationer.
Udvis også forsigtighed i alle forhand-
linger i dag, for du kan blive udsat for
urigtige fremstillinger, også selvom du
ikke selv er ophavsmanden.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Lørdag 21 Jun. 2003
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BoC07:19 BpJ06:49 ?l15:44
Ad20:10

Subjektiv tankegang

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse  kan  kendetegne  et  kritisk  tids-
punkt    i    din    kommunikation    med
mennesker omkring dig, især dem du er
intimt involveret i. Der er fare for, at
dine  følelser  og  emotioner  vil  over-
skygge dit rationelle intellekt og gøre

din tankegang så subjektiv, at ingen an-
dre vil kunne forholde sig til det, du
siger. Ikke desto mindre har du et stærkt
behov for at snakke om dine følelser.
Du bør undgå at klare kontroverser ved
at ændre på dine egne synspunkter, hver
gang en eller anden er uenig med dig.
Du vil i øjeblikket være tilbøjelig til at
lade   dine   synspunkter   svinge,   som
vinden blæser, men det kan betyde, at
du  kommer  til  at  kompromittere  dig
selv, hvis de personer, som du har er-
klæret dig "enig" med, udveksler syns-
punkter. Men det er naturligt for dine
meninger at være i en flydende tilstand
i øjeblikket. Du skal bare være ærlig og
indrømme det.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 

Søndag 22 Jun. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

J#qE16:12 BoQ05:14 BoA17:44
BqN17:50

I stor målestok ***

Gælder   i   mange   måneder:   Denne
påvirkning  giver  dig  mulighed  for  at
arbejde og udrette noget stort. Du vil
også være i stand til at påvirke andre og
ændre  situationen  til  fordel  for  dine
egne synspunkter. Dit energiniveau er
meget højt, og du kan opretholde og ud-
folde dette energileje i lang tid. Følgelig
vil du også kunne gøre store fremskridt
i forsøget på at nå de mål, du har sat
dig.

Din evne til at udrette noget personligt
er udpræget i øjeblikket, men du kan
gøre endnu bedre brug af energien ved
at arbejde sammen med andre for at nå
et fælles mål. Du behøver ikke frygte,
at din egen personlighed skal blive un-
dertrykt, for du vil selv fremstå som den
mest bemærkelsesværdige og vigtigste
person i gruppen. Din egen identitet vil
faktisk blive styrket gennem et gruppe-
arbejde.
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Denne påvirkning begunstiger alt arbej-
de, som indbefatter store forandringer
og reformer i dine omgivelser. Du vil
f.eks. kunne reorganisere strukturen på
et kontor, genopføre eller reparere en
bygning, eller på et andet niveau genop-
bygge og styrke din egen krop. Alt med
vægt på genopbygning bliver begunsti-
get i øjeblikket.

De aktiviteter, du engagerer dig i lige
nu, vil kræve, at du bruger masser af
energi, og de bør ikke begrænses rent
omfangsmæssigt. Du vil føle, at du kan
blive ved, indtil du har opbrugt al din
energi, og der ikke er mere, der skal
gøres.   Undgå   alle   situationer   med
tendens  til  at  frustrere  eller  begrænse
dig. Ikke så meget fordi du kan blive
skadet af sådan en situation, men fordi
du  kan  spilde  en  energi,  som  kunne
være  uhyre  nyttig.  Denne  påvirkning
betyder, at du får mulighed for at hand-
le, ikke at du bliver tvunget til det. Hvis
du ikke griber denne mulighed, sker der
formodentlig ingenting.
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CoT10:37 CpE18:06 BnE04:29
BoJ18:38 BH 11 13:06 BqC19:09

Klare planer

Dagen i dag vil være velegnet til at føre
eventuelle planer ud i livet, træffe be-
slutninger     og     drøfte     væsentlige
spørgsmål  med  andre.  Der  er  dog  én
risiko ved denne påvirkning. Selvom du
nok lytter til andre folks ideer, så hører
du måske alligevel ikke ordentlig efter.
Det  er  ikke  tilstrækkeligt  at  jonglere
rundt med de nye ideer i hovedet; du
må også give dem lov til at påvirke din
egen tankegang. Vær ikke så optaget af
din egen genialitet, at du ikke også kan
få øje på den hos andre. Men holder du
dig disse farer for øje, så kan du udføre

et virkelig godt stykke arbejde i denne
periode  og  nå  et  positivt  resultat.  Så
længe din indstilling er objektiv, og du
ser andres behov lige så klart som dine
egne, så længe vil din tænkning fungere
effektivt.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Tirsdag 24 Jun. 2003
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DoT16:18 BmO14:21 BqQ17:46
BpD00:40 BpB23:51

En tvetydig dag

For de fleste er dette en positiv påvirk-
ning,  som  betegner  en  periode,  hvor
man har lyst til at være sammen med
andre og give udtryk for sin kærlighed.
For kærestepar kan det være en meget
forelsket  tid.  Du  vil  have  en  stærk
følelse  af,  at  du  ikke  er  helt  fuld-
stændig, når du er alene, og at du beh-
øver et andet menneske for at blive hel.
Denne  følelse  skyldes  ikke  personlig
usikkerhed;   den   udtrykker   et   ægte
behov og ønske om at give og modtage
kærlighed.  Men  for  nogle  mennesker
kan denne påvirkning til tider have en
negativ virkning, nærmest det modsatte
af ovennævnte. Den kan gøre dig over-
drevent selvoptaget og så koncentreret
om dig selv, at du ikke kan omgås an-

dre  på  en  positiv  måde.  Eller  måske
kræver du større kærlighed, end du selv
er villig til at give. Men for at dette skal
være tilfældet, må du på en eller anden
måde af natur være prædisponeret for
det.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 

Onsdag 25 Jun. 2003
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BqA06:32 DpE04:14 BnF07:40
BpI05:15 BqT16:11 BqG00:43

Sindsligevægt

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  oplever  en  periode  med
indre og ydre balance. Du kan standse
op og tage bestik af dig selv uden at
føle dig fanget fuldstændig i begivenhe-
dernes sædvanlige tumult og uro. Selv-
om  dine  gøremål  ikke  skulle  forløbe
helt glat, vil denne påvirkning give dig
et pusterum. Hvis du har følt dig plaget,
har  du  i  det  mindste  nu  en  kort  mu-
lighed for at tage den med ro. Og hvis
du er afslappet, vil du få det endnu bed-
re nu. Dit forhold til grupper og venner
er ret godt i øjeblikket. Du er i stand til
at forstå andre menneskers behov uden
at miste dit eget ønske om opfyldelse af

syne. Der kan opstå muligheder fra en
uventet kant, som vil forbedre din til-
værelse, i hvert fald i det små. Generelt
vil du have gavn af at være ude i verden
i dag og have så megen kontakt med
andre som muligt.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Torsdag 26 Jun. 2003
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Dybde

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  ønsker  oplevelser  på  et
meget dybt niveau og bryder dig ikke
om  overfladiske  møder.  I  samværet
med venner og mennesker, du holder af,
søger  du  den  sande  mening  i  jeres
følelser   for   hinanden.   Under   denne
påvirkning      kommer      dybtliggende
følelser    i    et    forhold    mellem    to
mennesker ofte op til overfladen. Dette
har en terapeutisk virkning på de fleste

forhold, for det frigør de skjulte ener-
gier, som kan være med til at svække
båndet imellem jer. I denne periode skal
du passe på ikke at sætte dig en opgave
og derpå blive så besat af den, at du
mister fornemmelsen for alt andet. Selv
denne    ret    svage    indflydelse    kan
resultere   i   et   énsporet   sind   og   en
tvangspræget adfærd. Hvis dette sker,
er det et tegn på, at der skjult i denne
tvangsbetonede  adfærd  ligger  en  psy-
kisk energi gemt, som du bør forsøge at
forstå, for den styrer muligvis en del af
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 

Fredag 27 Jun. 2003
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CmC08:15 AqO01:12 BoB12:34
BoG13:25 BoI17:52 BmN19:15

At komme igennem med sine
budskaber

I  øjeblikket  er  din  nysgerrighed  vakt.
Du er interesseret i at få indsigt i uvante

kendsgerninger og nye ideer. I dag har
du mulighed for at tale med folk om
ting, som virkelig betyder noget for dig,
selv emner, som almindeligvis er alt for
følelsesladede til, at de er nemme at dis-
kutere. Denne påvirkning bibringer dig
en større grad af uafhængighed og ob-
jektivitet, så du kan holde dit følelses-
mæssige engagement i diskussionen af
bestemte spørgsmål nede på et rimeligt
niveau. Men under denne påvirkning vil
du også kunne øde tiden bort med tom
snak. Det er grunden til, at du bevidst
bør anstrenge dig for at komme til at
tale om ting, der betyder noget for dig.
Din  udveksling  med  andre  vil  være
langt  mere  livlig  i  dag,  og  du  vil  få
mange    muligheder    for    at    trænge
igennem til folk.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 100 

Lørdag 28 Jun. 2003

Maj 2003 Jun. 2003 Jul. 2003

AH 1 19:25 CqD15:20 AmQ19:25
BoT04:35 BmC20:05 BpE05:47

En stærk personlighed

Gælder i adskillige uger: På denne tid
af  året  vil  du  være  mere  optaget  af
personlige gøremål og mindre af verden
omkring dig. Du kan projicere dig selv
ud  i  omverdenen  mere  kraftfuldt  end
ellers. Det er et fremragende tidspunkt
til at gøre indtryk på andre, men du bør
være forsigtig, for du vil nok ikke være
synderlig opmærksom på deres behov.
Af samme grund kan du have svært ved
at samarbejde med andre under denne

påvirkning. Hvis dine bestræbelser på at
arbejde sammen med andre om et eller
flere  projekter  ikke  synes  at  komme
nogen vegne i øjeblikket, så burde du
måske udsætte dem til senere. Du bør
først og fremmest koncentrere dig om
det, denne påvirkning handler om, nem-
lig oplevelsen af dig selv på det rent
personlige plan. Det tjener intet formål
at fornægte sine egne behov til fordel
for misforstået pligtfølelse.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Søndag 29 Jun. 2003
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AmQ BmQ17:47 BH 1 17:47
BqO14:32 BqD01:25 BqB23:32
<7°37d19:39

<Nymåne

En positiv indstilling *

I dag vil du være i stand til at udfolde
dig livligt og energisk og gøre indtryk
på andre i kraft af din personlighed. Din
almindelige   følelse   af   velbefindende
sætter dig i stand til at få en masse ar-
bejde fra hånden, hvis det er det du øn-
sker, eller blot nyde at være alene, hvis
du foretrækker det. Din holdning over
for omgivelserne er positiv og aktiv. I
stedet for at sidde og vente på, at andre
skal foretage sig noget, så gør du det
selv. Du vil komme til at styre enhver
situation, du involverer dig i i dag, og få

den til at fungere sådan, som du ønsker
det. Du kan naturligvis støde på mod-
stand,  men  hvis  du  opfører  dig  di-
plomatisk, skulle du være i stand til at
vinde folk for dig. Under denne påvirk-
ning  vil  du  først  og  fremmest  have
behov for at være helt éntydigt dig selv.
Du  ønsker  ikke  at  rende  om  hjørner
med folk, og du kræver også, at andre
er ærlige over for dig.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Mandag 30 Jun. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

EqO05:51 BmA05:51 BoE16:04
BpF06:55 BpT14:55 BqI04:38
BpG00:21

Nye synsvinkler

Gælder i adskillige måneder: Din tænk-
ning  er  under  denne  påvirkning  langt
mere   impulsiv   og   omskiftelig   end
normalt. Det gør dig på den ene side
temmelig uforudsigelig, ja måske lige-
frem upålidelig i forholdet til dine om-
givelser.  Men  det  bibringer  dig  også

evnen  til  at  bryde  ud  af  trummerum-
men, både rent psykisk og i dine ydre
aktiviteter. Du er i stand til at indtage
friske  og  nye  synsvinkler  og  tænke
originalt. Og hvad mere er, du er i stand
til  at  omsætte  dine  nye  indsigter  til
praktiske  gøremål  i  hverdagen.  I  din
higen efter nye oplevelser kan du op-
søge  nye  venskaber  eller  mødes  med
nogle af dine mere spændende og in-
spirerende venner, som du normalt ikke
plejer omgang med, fordi de virker for
urolige eller for uforudsigelige. Men i
øjeblikket er du netop oplagt til at være
sammen med den type mennesker.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Tirsdag 1 Jul. 2003
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DmC02:40 CqO18:42 AqB22:20
BmJ05:19 BH 2 09:22 BoO23:29

Med eftertryk på humor *

I  dag  drejer  dine  tanker  sig  om  lette
emner,  og  du  har  svært  ved  at  tage
tingene  alvorligt.  Dit  gode  humør  vil
påvirke alle, du møder i dag, og gøre
jeres  samtale  behagelig,  omgængelig,
venskabelig og humoristisk. Du vil an-
tagelig ikke have den store tålmodighed
med  mere  seriøse  eller  tunge  emner,
selvom du nok er villig til at drøfte dit

forhold til andre og tilsvarende temaer,
der vedrører kærlighed og hengivenhed.
Du vil have meget nemt ved at udtrykke
kærlighed og hengivenhed over for an-
dre i dag, også selvom du normalt ikke
siger ret meget. Hvis der er noget, du
gerne vil sige for at gøre et godt indtryk
på nogen, så vil det lykkes for dig i dag.
Du kan vinde folk for dig gennem det,
du  siger,  og  måden,  du  siger  det  på.
Denne   påvirkning   begunstiger   også
kommercielle transaktioner og forhand-
linger om favorable økonomiske betin-
gelser, især på underholdningsområdet.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Onsdag 2 Jul. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

FqE17:41 CmQ13:15 ApG09:09
CH 1 13:15 BoF15:12 BqN14:17
BqE23:59

Selvstændigt initiativ ***

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

Du er i usædvanlig høj grad klar over,
hvad du vil foretage dig i snart sagt en

hvilken som helst situation i øjeblikket.
Din vilje er stærk, og du satser på at nå
bestemte, afgrænsede mål. Du er i stand
til   at   handle   beslutsomt   og   over-
bevisende.  Under  en  påvirkning  som

denne    kan    du    overbevise    andre
mennesker om dine synspunkter og få
dem til at følge dig. Faktisk er det et
ualmindelig godt tidspunkt til at indgå
samarbejde med andre, for du kan få
dem til at identificere deres interesser
med dine egne.

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

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

Der er stor sandsynlighed for erhvervs-
mæssig succes i øjeblikket på grund af
din  udviklede  sans  for  timing  og  din
evne til at udnytte enhver chance, der
måtte vise sig. Du vil være i stand til at
fremme din egen sag uden at støde an-
dre. De vil indse, at din succes er vel-
fortjent.
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Torsdag 3 Jul. 2003
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Overtalelsens kunst

Denne  påvirkning  bringer  dig  i  langt
dybere kontakt med dine egne følelser
og med følelserne hos de mennesker, du
møder. Du er i stand til at fornemme
andres sindstilstand og at tilpasse sam-
talen  sådan,  at  det,  du  siger,  vækker
følelsesmæssig    genklang    hos    dem.
Denne evne er især nyttig i omgangen
med grupper. Det er en energi, der er
yderst velegnet til at tale til grupper af
mennesker og prøve at få dem til at til-
slutte sig ens synspunkter. Ligeledes vil

du være ualmindelig lydhør over for an-
dre menneskers vanskeligheder. De vil
mærke din interesse og kan henvende
sig til dig for at få hjælp med deres pro-
blemer. Det vil ikke genere dig, for du
er meget opsat på at opleve den følel-
sesmæssige   mangfoldighed   i   kom-
munikationen med andre og hjælper ge-
rne i den forbindelse.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 

Fredag 4 Jul. 2003
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CpG02:49 AqI17:07 BmB14:30
BnG15:16 BmI19:13 BoN20:26
BpO06:11 BqQ09:11 BqA20:20
BqF21:20 B∠13:05

En alvorlig tankegang

Denne dag er velegnet til grundig om-
tanke og vigtige gøremål. Du føler, at
du  bør  forholde  dig  til  de  praktiske
sider af tilværelsen og være mentalt ak-
tiv. Du har ikke lyst til at deltage i leg
eller banal underholdning, ikke fordi du
er  nedtrykt,  blot  alvorlig.  Dit  hoved
fungerer godt under denne påvirkning,
og du vil være i stand til at holde fast

ved en opgave, indtil du har løst alle
problemerne i den. Du er også i stand til
at    koncentrere    dig    om    mentale
projekter,  som  kræver  stor  opmærk-
somhed over for detaljer. Du har øje for
de små ting, der danner helheden, og du
er lige så opmærksom på dem som på
det samlede mønster. Som følge heraf
vil det arbejde, du udfører i dag, være
omhyggeligt og grundigt. Det er et godt
tidspunkt at skabe struktur på, både for
dig selv og for dine omgivelser, især
hvis denne struktur skal være detaljeret
og kompliceret.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
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Lørdag 5 Jul. 2003
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AmA09:08 EpQ18:19 CmA10:22
CpF16:32 CqI03:21 ApF23:08
BnT04:44 BoC18:31 BH 4 04:44
BqJ18:05

Fridag! ***

I dag er det din astrologiske fødselsdag,
selvom den måske varierer fra din fød-
selsdag ifølge kalenderen.

I overensstemmelse med denne påvirk-
ning er dagen i dag viet til nye tiltag, og
de indflydelser, du fornemmer i dag, vil
påvirke  hele  det  kommende  år.  Det
betyder dog ikke, at hele året vil blive
en skuffelse, hvis dagen ikke forløber
helt, som du har planlagt. Du modtager
ny inspiration fra dit eget indre energi-
center, symboliseret ved solen. Ethvert
nyt   forehavende,   du   starter   nu,   vil
komme til at ride på denne nye ener-
gibølge  og  vil  højst  sandsynlig  få  en

positiv udgang. Alt, hvad du påbegyn-
der eller foretager dig i dag, vil mere
end noget andet bære din personligheds
præg. Dette er dagen, hvor du kan gøre
dig gældende på ny.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 

Søndag 6 Jul. 2003
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ApF BoQ13:52

Optimisme og livsmod

Denne påvirkning lover dig en dag med
godt humør og fordragelighed med an-
dre. Men du bør også forsøge at bruge
energien til at opnå noget, der er godt
og nyttigt for dig selv. Det er fristende
blot at nyde den gode stemning og lade
dagen gå uden at bekymre sig synder-

ligt om nogen verdens ting. Den entu-
siasme og optimisme, som er betegnen-
de for denne påvirkning, kan gøre dig i
stand til at projicere din energi ud i om-
givelserne på en sådan måde, at tingene
kommer til at forløbe sådan, som du øn-
sker det. Det kan se ud som det rene
held, men det er det faktisk ikke. Be-
vidst  eller  ubevidst,  så  fungerer  du
faktisk i dine daglige gøremål med et
godt blik for den overordnede struktur
og kan udvise større forudseenhed end
normalt.   Skulle   du   drage   fordel   af
noget, der ligner "rent og skært held",
så  er  det  i  virkeligheden  en  følge  af
handlinger, du selv har foretaget dig for
ikke så længe siden.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Mandag 7 Jul. 2003
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CpT15:04 CoE21:52 BmE09:49
BoJ21:43 BH 5 17:05 BoA00:39
BpN00:45 BpC22:08 =g03:32

Idelle omgivelser

Denne periode er velegnet til mentalt
arbejde. Du planlægger effektivt og har
en  klar  fornemmelse  af  kendsgernin-
gerne, og du tænker omhyggeligt og ud-
viser stor opmærksomhed over for alle
detaljer.  Dit  intellekt  vil  nemt  kunne
opløse  et  vanskeligt  og  kompliceret
spørgsmål i dettes enkelte bestanddele,
så  du  kan  komme  til  at  håndtere  de
enkelte dele hver for sig og derved nå
frem til en velfungerende løsning. Tids-
punktet er også velegnet til at føre sam-
taler med andre. Din uafhængige ind-
stilling vil gøre indtryk på folk, og de
vil  ikke  være  bange  for,  at  du  skal

prøve at påtvinge dem holdninger, som
de ikke ønsker. Du vil skabe en stem-
ning, hvor ethvert emne kan bringes på
bane og blive diskuteret. Derfor er det
et godt tidspunkt til forretningsaftaler.
Du ved, hvad du ønsker, og du vil også
lytte til, hvad andre ønsker, og søge at
nå frem til et tilfredsstillende kompro-
mis.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Tirsdag 8 Jul. 2003
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BqB21:55 DqO20:07 BnO14:06
BpQ16:55 BpG22:38 BqD02:44

Behov for intimitet

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften  du  ønsker  at  være  omgivet  af
mennesker, som du kender, som minder
dig om behagelige tidligere oplevelser.
Det er en god tid at tilbringe sammen
med familie og at mindes gamle dage
sammen med dem. Eller du har måske
ikke lyst til at kaste dig ud i noget mere
eventyrligt  end  at  blive  hjemme  og
krybe  sammen  om  en  god  bog.  Ved
denne indflydelse er der et stort behov
for intimitet, som du ønsker at dele med
de  mennesker,  du  er  i  kontakt  med  i
dag. Hvis du befinder dig i en gruppe
eller  optræder  offentligt  under  denne
indflydelse, vil du være i stand til at
skabe en god kontakt. Det er et godt
tidspunkt  til  alle  former  for  offentlig
præsentation. Venner, især kvindelige,
er vigtige for dig i øjeblikket. Du er i

stand til at sidde sammen med dem og
låne   dem   et   forstående   øre,   samt
eventuelt at give dem et godt råd.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Stille indsigter" (16.4.03) 
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Onsdag 9 Jul. 2003
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DmQ BmF04:21 BpT11:20
BpA03:25 BpJ23:58 BqI02:21

Et behageligt indtryk *

Dette  er  en  af  de  allermest  gunstige
påvirkninger af personlige relationer til
andre. Du vil være i stand til klart at ud-
trykke din kærlighed og hengivenhed,
og  andre  vil  sandsynligvis  også  ud-

trykke deres hengivenhed over for dig.
Søg andres selskab i dag, for du er op-
lagt til samvær. Dagen er også velegnet
til at løse eventuelle problemer i dit for-
hold til andre. Du vil være i stand til
ubesværet at drøfte alle problemer og
forsikre  din  elskede  om,  at  din  kær-
lighed er ægte, og at du mener det al-
vorligt. Det er også dagen, hvor du vil
kunne møde en ny kæreste eller ven.
Tidspunktet er ligeledes velegnet til alle
nødvendige  sammenkomster,  for  om-
stændighederne begunstiger et godt før-
stehåndsindtryk.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 

Torsdag 10 Jul. 2003
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ApT08:33 DmQ04:59 AoE23:51
DH 1 04:59 BoD04:53 BH 6 10:15
BoB23:43

Flid

Under denne påvirkning vil du have en
klar  fornemmelse  af,  hvad  det  er  du
foretager dig, og hvor du er på vej hen.
Du  føler,  at  du  ved  hvem  du  er,  og
nærer derfor tillid til, at du kan nå dine
mål. Energien bibringer dig også viden
og indsigt i de nødvendige materielle
resurser  og  teknikker  for  at  realisere
dine mål. Der skal mere end selvtillid til
for at udrette noget, som du jo nok ved.
Så du bør arbejde flittigt med de op-
gaver,  du  sætter  dig  i  dag,  være  op-
mærksom over for alle detaljer og gøre
omhyggelig brug af alle de materialer,
der kan hjælpe dig med at fuldføre din

opgave. Du føler stolthed ved at vide, at
du har udført et godt stykke arbejde og
er  kommet  ét  skridt  nærmere  målet.
Derfor vil andre også respektere dig i
dag.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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CmJ05:29 BoI04:05 BnN05:14
BoT12:58 BqE13:58 BoG00:25

Overtalelsens kraft

Din tankegang og din udveksling med
andre  er  præget  af  intensitet  og  gen-
nemslagskraft. Du nærer et stærkt ønske
om   at   komme   til   bunds   i   ethvert
spørgsmål, og du stiller dig ikke tilfreds
med overfladiske svar. Tidspunktet er
velegnet  til  undersøgelser,  forsknings-
opgaver eller andre mentale aktiviteter,
som  indebærer  løsning  af  mysterier
eller besvarelse af bestemte spørgsmål.
Du   vil   også   kunne   påvirke   andre,
såfremt du skulle få brug for det, og du
er i stand til at tale overbevisende og
levende.  Du  gør  det  klart,  at  det,  du
siger, udgør selve svaret og ikke blot er
din egen mening om et bestemt emne.
Den eneste risiko i denne forbindelse
er, at andre kan tro, at du har ret, også i

tilfælde  hvor  du  faktisk  ikke  kender
svaret. Du må selv påtage dig det an-
svar,  det  er  ikke  at  misbruge  denne
energi og ikke at give et falsk billede af
dig selv.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Lørdag 12 Jul. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003

GqO15:06 DqB15:20 DpG23:45
CH 2 06:33 BnQ20:23 BpD06:26
BpO17:36 BH 7 20:23 BnC01:56

Udfordring af status quo ***

Gælder i adskillige dage: I øjeblikket er
der balance imellem det gamle og det
nye i din tilværelse, mellem ønsket om
at bevare og ønsket om at eksperimen-
tere. Du er i stand til at tage nye op-
levelser i øjesyn, vurdere deres mulig-
heder og derpå give dem et konkret ud-
tryk i dit liv. Du forholder dig tålmodigt
til tilværelsen og er villig til at give alt
en chance for at vise, hvad det er værd.

Derfor  er  det  også  et  glimrende  tids-
punkt  at  studere  alle  former  for  nye,
krævende  materialer  på.  Og  du  vil
kunne undervise andre i de teknikker,
du har lært.

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

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

Du kan have følelsen af at være i stand
til at rumme alt det nye, der måtte vise
sig lige nu, og det er også meget sand-
synligt,  at  du  vil  kunne  rumme  langt
mere, end du plejer. Og det vil være
godt for dig at prøve noget nyt - lad
være  med  at  afvise  eventuelle  udfor-
dringer til fordel for status quo. Indar-
bejd  dem  i  din  tilværelse,  såfremt  de
afslører vigtige mangler i din nuværen-
de livsførelse. Om få år vil det være
meget  sværere  at  gøre  disse  udfor-
dringer til en del af dit liv, og du kan
blive tvunget til at indføre forandringer
under  langt  mindre  gunstige  forhold.
Din fornemmelse af indre pres vil da
være langt større, og der vil være større
risiko for, at du kommer til at handle
ukontrolleret eller destruktivt.
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DpG BnA06:49 BoE15:47
BpI05:46 BqF07:45 BqT14:46
BpB01:20 BqG02:03 >20°59j20:22

>Fuldmåne

Ædruelighed og stabilitet

Du er tilfreds med pålidelige og stabile
relationer  og  stiller  ikke  urealistiske
krav  til  andre.  Du  erkender,  at  dine
kære blot er mennesker, og du forlanger
kun, at de lever op til deres forpligtel-

ser,  og  du  vil  til  gengæld  gøre  det
samme selv. Tidspunktet er velegnet til
at   drøfte   eventuelle   problemer,   der
måtte være opstået i dit forhold til an-
dre, for din realitetssans er stor, og du
er i stand til at være objektiv. Forhold,
der tager deres begyndelse under denne
påvirkning,     vil     være     præget     af
nøgternhed og stabilitet. De vil sikkert
ikke være iøjnefaldende, men præget af
en følelsesmæssig stabilitet, som gør, at
de  overlever,  hvor  andre  fejler.  Ofte
indgås   den   slags   forhold   mere   af
praktiske  årsager  end  af  romantiske
hensyn,   men   det   behøver   ikke   at
svække dem.

langvarig: "Udfordring af status quo" (see 12.7.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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DqI19:17 BoO20:09 BH 8 07:14
BnJ03:35

En vidunderlig virkning

Denne påvirkning vækker dine kreative
og   romantiske   forestillinger   og   kan
enten    afstedkomme    en    større    på-
skønnelse og sans for skønheden, sam-
men med et stærkt behov for at være
omgivet af den, eller sende dig ud på en
behagelige  drømmerejse.  Mærker  du
den førstnævnte virkning, så gør en eks-
tra indsats for at komme til at opleve
kunst, musik eller poesi i dag, for disse
ting vil have stor indvirkning på din be-
vidsthed.  Visse  sider  af  virkeligheden
og  vores  sansning  af  den,  som  du
normalt  ikke  er  opmærksom  på,  kan
indgå i dine erfaringer i denne tid. Selv
dette  at  anbringe  sig  i  smukke  om-
givelser, f.eks. på en behagelig landlig

plet, i en smuk have eller et dragende
landskab, kan have en kraftig indvirk-
ning på dig i dag. I kærlighed vil denne
indflydelse bibringe dig en stærk føl-
somhed over for dine kæres behov og
følelser.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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DmA07:44 DpF18:38 BoF10:53
BpN10:00 BpE19:17 BH 9 22:22

Personlig magnetisme *

I dag vil du have lyst til at udtrykke dig
på så mange måder som muligt, men
dog primært sammen med andre. Du er

hengiven og føler dig simpelthen godt
tilpas. Dit fysiske helbred er fint, selv-
om  du  har  større  lyst  til  at  sidde  og
nyde livet, frem for at gøre noget der
kræver   energi.   Dagligdagens   barske
realiteter appellerer ikke til dig i dag, og
du vil være glad for at slippe væk til en
lysere verden, hvor ingen lider ondt. Du
er  muligvis  ret  populær  i  dag,  for
Venus’    magnetisme    vil    virke    til-
trækkende på andre mennesker. Anta-
gelig behøver du slet ikke at se dig om
efter sjov og glæde, for disse ting vil
sikkert opsøge dig helt af sig selv. Dit
forhold til mænd vil formodentlig være
bedre end dit forhold til kvinder i dag,
men  begge  dele  vil  dog  fungere  ud-
mærket.  Og  i  begge  tilfælde  vil  du
erfare, at din egen tiltrækning på ufor-
klarligvis øges under denne påvirkning.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Onsdag 16 Jul. 2003
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CoO01:34 BnD13:03 BpC08:10

Tag notater

Din     tankegang     vil     blive     stærkt
stimuleret i dag. Du bliver fascineret af
de  nye  fænomener,  du  møder,  og  er
ivrig efter at opleve mere. Er du relativt
fleksibel, kan dette behov for spænding
betyde, at du har lettere ved at komme
til at kede dig end normalt. Er du imid-
lertid ikke fleksibelt anlagt, så kan det
blive  en  nervepirrende  dag,  fuld  af
mindre overraskelser og rystelser, som
overbelaster dit nervesystem. De planer,
du har lagt for dagen, vil sandsynligvis
ikke fungere, og jo mere du regner med
at få opfyldt bestemte betingelser, desto

større  forvirring  vil  denne  påvirkning
skabe. Uanset hvordan du reagerer, så
vil denne dag forløbe i et rask tempo.
Tankerne vil fare gennem hovedet på
dig med en sådan hast, at du vil have
svært ved at følge med. Måske burde du
have en båndoptager parat, så du kan
indtale dine ideer på bånd, før de forsv-
inder.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Torsdag 17 Jul. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
«

J#oT BnB09:49 BmG10:36
BnI14:44 BoN16:01 BpQ04:20
BpA15:55 BpF16:57 BqO01:16

Ude af proportion ***

Gælder i mange måneder: I øjeblikket
bør du passe på, at ikke dine handlinger
komme til at vække andres modstand.
Prøv at undgå at handle på en måde,
som signalerer, at du er ude på at foran-
dre   andre   menneskers   tilværelse   og
vaner, og at du ikke er villig til at indgå
nogen form for kompromiser. Selv uden
at være klar over det kan du blive besat
af tanken om at nå bestemte mål med en
energiudfoldelse,  som  er  helt  ude  af
proportion  med  betydningen  af  disse
mål. Det skræmmer folk og kan få dem
til at modarbejde dig. På den anden side
kan  du  også  opleve  denne  form  for
energiudfoldelse     fra     andres     side.
Personer eller omstændigheder kan gøre

forsøg på at ændre dig imod din vilje. I
en vis forstand er der tale om et positivt
møde, for det tvinger dig til at blive be-
vidst om, hvad du foretager dig, så du
kan  forsvare  dig  imod  dette  pres  hen
imod forandring. Og i virkeligheden er
det helt uundgåeligt, at du vil forandre
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dig,  men  forandringerne  kan  blive  til
det gode, såfremt du ikke spilder ener-
gien på at forsøge at bekæmpe dem.

Der vil især være sandsynlighed for, at
dit hjemmeliv forandrer sig på en eller
anden  måde.  Eventuelle  spændinger  i
dit  ægteskabelige  samliv  eller  i  dit
familieliv vil dukke op til overfladen i
øjeblikket, og du bliver nødt til at gøre
noget ved dem. Du skal ikke sætte dig
ned og håbe på, at de forsvinder af sig
selv, for det gør de ikke. Men du har
mulighed for at skabe et helt nyt parfor-
hold af dit nuværende forhold, såfremt
du er villig til at tage udfordringen op.
Sommetider   manifesterer   dette   pres
mod forandring sig i det ydre. Det kan
pludselig blive nødvendigt at reparere
huset,  eller  redskaber  bryder  måske
pludselig sammen, og som følge heraf
kan  enten  dit  eget  eller  din  families
fysiske helbred døje under det. Dette er
også et tegn på, at der er behov for æn-
dringer, så du bør lede meget nøje efter
årsagen til problemerne. Måske bør du
flytte. Sommetider falder denne påvirk-
ning sammen med en ændring af bopæl,
og det vil gøre det nemmere for dig at
få øje på de ting, der skal gøres, fordi
dine  nye  omgivelser  afslører  de  pro-
blemer, som tidligere har ligget skjult.
Du behøver ikke på nogen måde at for-
vente en katastrofe med denne påvirk-
ning,  men  vig  heller  ikke  tilbage  for
denne opfordring til forandring.

Fredag 18 Jul. 2003

10
To

11
Fr

12
Lø

13
Sø

14
Ma

15
Ti

16
On

17
To

18
Fr

19
Lø

20
Sø

21
Ma

22
Ti

23
On

24
To

AmJ07:57 J#oT22:53 BoC15:42
BH 10 00:48 BpJ15:13 BmT00:48

Reparationsarbejder *

I  dag  vil  du  måske  give  dig  til  at
reparere  noget,  der  er  gået  i  stykker,
f.eks. en bil eller en maskine. Eller du
vil beskæftige dig med en situation, der
i den grad er gået i hårdknude, at den
må forandres radikalt for at kunne fort-
sætte, måske på en helt ny måde. I dag
kan du også blive nødt til at forholde
dig til et menneske, som forsøger at ud-
øve en helt urimelig magt over dig og
tvinge dig til at forfægte din ret til at
gøre  tingene  på  din  egen  måde.  Den
pågældende vil måske føle, at han eller
hun handler til dit eget bedste, men det
er som regel ikke tilfældet. Undgå kon-
takt  med  kriminelle  elementer  og  lad

være med at færdes på områder, hvor
der  er  fare  for  gadevold.  For  under
denne påvirkning er der netop fare for,
at du vil kunne rende ind i ballade.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Udfordring af status quo" (12.7.03) 
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DoE16:24 DpT04:32 BoQ13:15

Fysisk tiltrækning

Denne  påvirkning  vækker  som  regel
interessen for intim kontakt og bidrager
til den rent fysiske side af det seksuelle
forhold. Men energien kan også skabe
mislyde,  især  hvis  der  findes  skjulte
spændinger i forholdet. Et rimelig sundt
forhold  vil  dog  ikke  få  problemer  i
denne periode. Men er der problemer i
forholdet,   vil   I   antagelig   ende   i
skænderier eller andre ubehageligheder
på grund af den uudtrykte seksualitet.
Hvis du ikke i øjeblikket befinder dig i
noget seksuelt forhold, vil du antagelig
føle dig ualmindelig stærkt tiltrukket til
en partner, uden at skelne så nøje. Der-
for er det ikke det bedste tidspunkt for
starten på nye forhold, for de kan vise
sig  at  være  baserede  udelukkende  på
den fysiske tiltrækning.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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CqN08:04 EnB14:42 CoF14:43
AH 2 14:02 BnE12:13 BH 11 20:45
BoA01:36 BqN01:42

Forsigtighed

Når vi kommunikerer eller samarbejder
med  andre,  støder  vi  ofte  på  visse
uudtalte  forskelle,  reservationer  eller
følsomme punkter. Disse hindrer ikke
processen for alvor, men blander sig i
den på en måde, så man må være in-
direkte    og    hensynsfuld,    en    om-
stændighed som man accepterer, men i
virkeligheden  ikke  rigtig  kan  forstå.
Dette gælder for vores forhold til andre

og, må man formode, andres forhold til
os.  Denne  indflydelse  giver  mulighed
for,  at  man  enten  selv  rejser  disse
spørgsmål  i  samtaler  med  andre  eller
bliver gjort opmærksom på dem hos sig
selv. Det er især vigtigt, at begge parter
håndterer dette på en nænsom og føl-
som måde -uden egentlig indføling og
vilje til at forstå vil det være umuligt at
opnå ret meget af denne periodes ener-
gi.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Mandag 21 Jul. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003

AH 2 BmO21:52 BpD08:14
BoJ02:15 BqC02:45 ?a08:01

At være og at eje

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode bør du overveje dine værdinor-
mer og de ting, du værdsætter. Under
denne månedslange påvirkning bør du
undersøge dit eget forhold til resurserne
i dit liv. I denne periode har du brug for
at udtrykke dig via dine materielle og
immaterielle resurser og anvende disse
til at fremtræde personligt over for både
dig selv og andre. I øjeblikket ønsker du
at  have  kontrol  over  din  tilværelse  i
kraft  af  de  ting,  du  sætter  pris  på.
Materielt set kan det betyde, at du vil
tilegne dig ejendom med det formål at
opnå kontrol med din egen tilværelse
eller  med  andre  mennesker.  Psykolo-
gisk set indikerer det et behov for at
forfægte sine egne værdinormer. Men
husk,  at  andre  har  også  ret  til  deres
værdinormer.  Forsvar  blot  dine  egne,

men uden at ødelægge andres.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
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BnF15:08 BpB07:19 BpI12:42
BqG08:11 BqA13:59 BqQ01:16
BqT23:39

Hævdelse af sin frihed

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse stimulerer din trang til personlig
frihed,  og  hvis  du  føler  dig  fri  og
ubebyrdet, vil du antagelig kunne op-
føre dig temmelig uansvarligt set med
andre  menneskers  øjne.  Jo  mere  du
føler,  at  mennesker  forsøger  at  holde
dig tilbage eller få dig til at falde til
patten,  desto  større  modstand  vil  du
gøre.  Det  samme  gælder  parforhold.
Hvis   din   kæreste   forsøger   at   være
besidderisk  eller  begrænse  din  frihed,

vil du gøre modstand. Og der vil kunne
opstå et skænderi på baggrund af din
hævdelse af din frihed. På et helt andet
niveau kan denne energi ytre sig som en
følelse  af  spirituel  uro,  en  stemning
hvor du sætter spørgsmålstegn ved dine
grundlæggende mål og længsler. Og det
er  bestemt  et  godt  tidspunkt  til  at
betragte din tilværelse på denne måde.
Det,  du  finder  ud  af,  vil  være  meget
vigtigt for dig.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
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CqE08:07 BoD21:07 BqJ15:06
Ae07:04

Tag stilling

Du vil højst sandsynlig få brug for at
overbevise  andre  om  et  eller  andet  i
dag. Det vil formentlig ikke udvikle sig
til et skænderi, men snarere byde på en

situation,  hvor  du  kan  præsentere  dit
emne livligt og energisk. Men skulle en
eller anden forsøge at overtale dig til
noget andet, så vil du forsvare din posi-
tion voldsomt og med stort held. Ener-
gien er ikke nær så trættekær, som den
lyder. Folk vil ikke tro, at du er ude på
skrammer,  og  de  vil  heller  ikke  selv
være  videre  interesseret  i  at  starte  et
verbalt   slagsmål.   I   stedet   vil   de
respektere  dig,  fordi  du  tør  forsvare
dine  synspunkter.  Din  indre  tiltro  til
dine egne ideer og meninger vil hjælpe
dig med at gribe og drage fordel af de
muligheder, der måtte opstå. Og du bør
ikke tøve med at udnytte dem. Under
denne påvirkning vil du sandsynligvis
have heldet med dig.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 

Torsdag 24 Jul. 2003

Maj 2003 Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

CH 3 08:39 BoB20:05 BoG20:57
BH 12 03:40

Et vanvittigt tempo

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  denne
periode vil du deltage i mange gruppe-
diskussioner og samtaler med andre; du
vil møde nye mennesker, muligvis rejse
en del og i hvert fald have øget omgang
med slægtninge og nære naboer. Du vil
muligvis  føle,  at  du  har  brug  for  at
snakke med så mange mennesker som
muligt. Tidspunktet er velegnet til alle
slags  intellektuelle  aktiviteter.  Det  er
imidlertid ikke noget godt tidspunkt at
slå sig til ro og slappe af på. Den fart,
begivenhederne tager omkring dig, vil
formentlig  være  for  stor,  og  du  kan
have  svært  at  undgå  at  lade  dig  føre
med. Ikke desto mindre bør du nok in-
dimellem forsøge at distancere dig lidt
fra dette vanvittige tempo, for det kan

ende  med,  at  du  konstant  bliver  dis-
traheret  og  mister  evnen  til  at  tænke
klart. Af samme grund er det heller ikke
det bedste tidspunkt at forsøge at drage
nogen form for konklusioner på noget
felt.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
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DmJ09:02 EmG22:40 BoT12:07
BpE13:19 BoI01:24 BmN02:47

Pas på manipulationer *

En   problematisk   virkning   af   denne
energi kan være, at du føler dig usikker
på din kæreste og pludselig blive over-
drevent jaloux eller besidderisk. Der er
tale om en forbigående effekt, eftersom
denne påvirkning er en af de hurtige,
men  den  kan  alligevel  skabe  misfor-
ståelser. I denne periode kan du blive

totalt fascineret og forblindet af en ny
kæreste,  men  pas  på.  Du  kan  være
påvirket   af   nogle   stærke   ubevidste
kræfter, som er blevet udløst ved jeres
møde,  men  som  ikke  har  noget  som
helst at gøre med forholdets egentlige
potentialer. I et eksisterende forhold bør
du   ikke   bruge   kærligheden   til   at
manipulere med din partner. Du kan ud-
vise   stærke   tendenser   til   at   bruge
jalousi,    skyldfølelse    eller    lignende
negative emotioner til at kontrollere din
partners  handlinger.  Men  det  vil  kun
afstedkomme negative reaktioner, som
kan ende med at skade jeres forhold.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 

Lørdag 26 Jul. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

GmQ02:04 BqD08:56 BmC03:37
BqO22:01

Følg tingene op ***

Gælder i mange måneder: Dette er en af
de mest betydningsfulde perioder i dit
liv. I denne periode vil dine personlige
ansvarsområder vokse betydeligt, og du
vil forsøge at skille dig af med alt det i
din tilværelse, som ikke er nødvendigt
for at leve op til dem. Derfor vil din
dagligdag på én gang blive mere kom-
pliceret og mere enkel. Du fuldfører be-
stemte opgaver i dit liv og går ind i en
fem-otte   års   periode   med   relativt
stilfærdige  forberedelser  med  henblik

på en ny start. Du vil fjerne visse ele-
menter  fra  din  tilværelse  og  arbejde
hårdt på at fuldføre andre.

Under  denne  påvirkning  kan  du  have
mindre bevægelsesfrihed end ellers på
grund af presset fra omstændighederne
og ønsket om at få tingene fra hånden.
Gamle  opgaver,  som  aldrig  er  blevet
ført  til  ende,  skal  færdiggøres  nu.  På
jobbet kan du blive nødt til at anstrenge
dig noget mere for at få arbejdet gjort.
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Dine overordnede vil muligvis pålægge
dig et større ansvar, end du selv ville
have  foretrukket.  Her  vil  formentlig
ikke  være  tale  om  nogen  synderlig
munter periode, men den vil antagelig
være ret produktiv. Men start ikke på
nogle helt nye projekter, for om få år vil
du måske erfare, at du ikke besidder de
tilstrækkelige   midler   eller   psykiske
resurser til at gennemføre dem. Nøjes
med at gøre det ufærdige færdigt, og
sørg for at forenkle din tilværelse.

Dine gode personlige kontakter vil an-
tagelig  ikke  lide  noget  videre  under
denne periode, men de dårlige vil bryde
helt sammen. Du vil i de kommende år
trække dig tilbage fra alt det i din til-
værelse, som er unødvendigt, eller som
stiller sig i vejen for din udvikling.

Prøv at undgå at komme til at opføre en
mur imellem dig selv og andre, for det
vil der være stor risiko for i øjeblikket.
Pligter, ansvar og forpligtelser over for
andre udelukker ikke personligt tilfreds-
stillende  relationer,  selvom  du  måtte
føle det sådan lige nu. Hvis du unødigt
afskærer dig fra andre mennesker, vil
du  blive  ensom  og  deprimeret.  De
mennesker, der hører til i din hverdag,
vil få stor betydning for dig nu, især
fordi du udelukker dem, der ikke gør
det. Det vil ofte være en god idé at op-
søge ældre menneskers selskab og råd,
for de sidder inde med den indsigt og
forståelse, som du selv mangler.

Søndag 27 Jul. 2003
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CqC17:24 DH 2 02:59 BmA13:15
BH 1 01:15 BpG07:47 BpF14:18
BqB06:58 BqI12:02 BmQ01:15
BoE23:23 BpT22:14

Indviklet mentalt arbejde

Din tankegang er klar, og du er i stand
til at rumme og bearbejde detaljerne i
komplicerede        mentale        opgaver.
Skematiske       arbejdsopgaver       eller
projekter,  som  kræver  stor  opmærk-
somhed  over  for  detaljer,  vil  forløbe
godt. Det eneste, du dog skal være op-
mærksom  på,  er,  at  du  måske  ikke
finder den slags arbejde så interessant,
at du har lyst til at udføre det. Det af-
hænger af dit individuelle temperament.
Nogle mennesker bliver rastløse under
dette aspekt, når de konfronteres med
rutinearbejde,  mens  andre  klarer  ruti-
nerne langt mere effektivt. Ligeledes vil
din evne til at holde styr på detaljerne
gøre perioden velegnet til forretnings-
mæssige  forhandlinger  eller  andre  til-
svarende komplicerede drøftelser. Hvis

du indgår en kontrakt eller en aftale i
dag,  vil  den  utvivlsomt  komme  til  at
fungere  godt,  og  du  vil  føle  dig  helt
overbevist om, at du fik alle de vigtige
ting med i aftalen.
langvarig: "Følg tingene op" (see 26.7.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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BH 2 16:29 AoO11:55 BmJ12:29

Ubevidste impulser

Dette er en periode, hvor du følelses-
mæssigt   identificerer   dig   med   dine
ejendele eller med andre ting, som du
sætter pris på. Dette kan afstedkomme
en meget stærk tilknytning til materielle
genstande  og  en  generelt  besidderisk
indstilling  til  disse,  som  kan  være  et
problem,  hvis  nogen  f.eks.  skulle  få
brug for at låne noget af dig. Eller du
kan ubevidst identificere dig så meget
med dit eget værdisystem, at du oplever
enhver udfordring af det som en direkte
udfordring  af  dig  personlig.  Du  kan
blive  nødt  til  at  forsvare  dig  på  om-
råder, hvor du reelt ikke har noget at
miste. Traditionelt anses denne periode

for uegnet til nyanskaffelser, fordi din
indstilling  til  ejendele  er  betinget  af
ubevidste drivkræfter i en sådan grad, at
det ikke er særlig sandsynligt, at du er i
stand til at træffe en klog beslutning om
at  købe  noget  på  basis  af  dine  ægte
behov.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 

Tirsdag 29 Jul. 2003

24
To

25
Fr

26
Lø

27
Sø

28
Ma

29
Ti

30
On

31
To

1
Fr

2
Lø

3
Sø

4
Ma

5
Ti

6
On

7
To

CmD11:10 BoO06:25 BoF21:54
BqN20:59 <5°46e07:53

<Nymåne

Intellekt eller følelse?

Denne påvirkning kan have flere for-
skellige virkninger. For det første kan
den  stimulere  din  skønhedsopfattelse,
samt din interesse for bildende kunst,
musik og poesi. Den kan også indikere,

at du vil fortælle en eller anden, at du
elsker  vedkommende,  eller  at  du  vil
drøfte dit forhold til en eller anden. Der
er tale om en energi, som primært influ-
erer på tankegangen frem for følelses-
livet,  og  den  kommer  ofte  til  udtryk
gennem en intellektuel værdsættelse af
skønhed. Men den aktuelle påvirkning
fjerner også i vidt omfang skillelinjen
mellem det mentale og det emotionelle.
Du  vil  kunne  opleve  nogle  ideer  og
tanker  uhyre  emotionelt,  eller  du  vil
kunne  udtrykke  dine  følelser  på  en
meget  intellektuel  måde.  Det  område,
hvor følelse og intellekt bedst kan for-
enes, er inden for kunsten. Og derfor vil
du være langt mere modtagelig over for
kunstoplevelser, end du plejer.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
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Onsdag 30 Jul. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003

DH 2 BH 3 09:40 BqE06:32
BqC19:30

Trang til ødselhed

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning  kan  på  det  økonomiske  område
være både positiv og problematisk; det

afhænger  af,  hvordan  du  bruger  den.
Der kan dukke nogle økonomiske mu-
ligheder op, men vanskelighederne vil
kunne   opstå   i   forbindelse   med   din
tendens til ekstravagance. Ofte vil din
smag være mere overdådig, end budget-
tet kan holde til. Du vil især føle dig til-
trukket af smukke klæder og smykker.
Denne  påvirkning  vil  begunstige  alle
økonomiske forhandlinger. Du vil være
i stand til at behandle alle de kontakter,
der indgår i eventuelle transaktioner, til
din egen fordel, for denne energi øger
altid evnen til at omgås andre menne-
sker. Investeringer, som foretages under
denne   påvirkning,   vil   normalt   være
meget fordelagtige, især investeringer i
kunst eller smukke genstande. Men pas
på! Undgå at investere penge, som du
skal bruge til dine daglige fornødenhe-
der.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Følg tingene op" (26.7.03) 
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BmB20:24 N#qF BnG21:09
BpO12:13 BqQ15:11 BmD00:19

Emotionelle holdninger

Svag,  forbigående  effekt:  Det  er  helt
sikkert, denne dags aften at dine emo-
tionelle  holdninger  er  mere  fremher-
skende  end  vanligt.  Du  bør  passe  på
ikke at miste objektiviteten under dis-
kussion eller miste din sans for perspek-
tiv. Men du vil ikke føle dig hverken
specielt  veltilpas  eller  specielt  utilpas
under denne indflydelse; du vil snarere
kunne mærke dine emotioner stærkere.
Sommetider kan der under denne ind-
flydelse  være  tendens  til,  at  man  til-
trækker  ting.  Kvinder  kan  også  være
vigtigere for dig nu end vanligt. Gen-
stande, personer og steder, som du er

fortrolig med, er meget vigtige i øje-
blikket, fordi du har behov for følelses-
mæssig    bekræftelse    fra    dine    om-
givelser. Måske vil du forsøge at trække
dig tilbage fra andre eller fra konfronta-
tioner  med  ukendte  eller  mærkelige
situationer.   Det   er   ikke   udtryk   for
negativitet; det opstår af et behov for at
være lidt alene for en stund.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
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Fredag 1 Aug. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

»

E#mG18:43 BnT10:25 BH 4 10:25
BmI01:02 BoN02:15 BqA02:09
BqF03:07 BqJ23:37

Forhindringer ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  Denne
dag  kan  være  lidt  vanskelig,  fuld  af
skuffelser og irriterende hændelser. Du
bør  ikke  planlægge  at  starte  vovede
eller  risikofyldte  aktiviteter  i  dag,  for
der er store chancer for, at de vil mis-
lykkes. Din energi har ikke den nød-
vendige  livskraft  eller  styrke.  Det  er
bedre at koncentrere sig om rutinepræ-
gede gøremål, som kræver, at du følger
et  allerede  etableret  mønster.  Andre

mennesker    kan    virke    usædvanlig
irriterende i dag. Det kan se ud, som om
de forsøger at gøre dig vred eller endnu
værre,  at  de  forsøger  at  foretage  sig
noget, der er ødelæggende for dig og
dine  interesser.  Du  føler  vrede,  men
denne påvirkning giver som regel ikke
mulighed  for  at  udtrykke  vreden.  Du
kan blive tvunget til at syde i tavshed til
trods for, at det slet ikke er nogen god
idé at holde energien tilbage i sit eget
indre. Dér kan den blive fysisk destruk-
tiv.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 

Lørdag 2 Aug. 2003
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DoO06:16 BoQ19:15 BoC00:03
B∠19:27

Behov for spænding

I dag søger du spænding og inspiration i
kærlighedsrelationer i en sådan grad, at
du  risikerer  at  skabe  stridigheder.  Du
vil have svært ved at klare dit parfor-
holds  hidtidige  adfærdsmønstre,  også
selvom du måske erkender, at de grund-
læggende er konstruktive. Pas på, at du
ikke bliver utålmodig over for dem, du
holder af, og kræver, at de skal imøde-
komme    dit    behov    for    spænding,
medmindre du altså ønsker at fremkalde
et skænderi. På den anden side er dagen
velegnet til at få tingene frem i lyset, og
I vil sikkert kunne komme til en for-
ståelse. Hvis du og din elskede ikke er
under pres, så vil I kunne nyde mange
spændende oplevelser sammen. Faktisk

kan denne energi tjene som en slags af-
prøvning  af  jeres  forhold.  Jo  mindre
fleksibelt   det   er,   desto   mere   for-
styrrende vil påvirkningen virke.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Søndag 3 Aug. 2003
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CpO01:31 BoA06:00 BmE15:10
BpN06:06 BH 5 22:28

Velkendt og umuligt

Her er tale om en meget inspirerende
påvirkning, som kan få dig til at føle
dig  mere  levende  og  mentalt  mere
vågen  end  på  noget  andet  tidspunkt.
Selvom din tankegang kan mangle om-
hu og disciplin i dag, så vil du kom-
pensere for dette med en øget intuition.
Dagen er særdeles velegnet til at tage et
problem op, som du har været ude af
stand  til  at  løse  med  de  velkendte
metoder.   Nye   ideer   vil   dukke   op
hurtigere  end  vanligt.  Løsninger,  som
hidtil  er  undgået  din  opmærksomhed,
vil  virke  soleklare,  og  du  vil  være  i
besiddelse af et bredt udsyn. Alle nye
fænomener   vil   interessere   dig,   og
tanken om at rejse til fremmede egne
vil  især  tiltrække  dig.  Hvis  det  over-
hovedet  er  muligt,  så  bryd  med  dine
sædvanlige rutiner og tag et eller andet

sted hen, i det mindste bare i dag. Hvis
du gør det, vil du være glad for det nye
pust, sådan en afbrydelse kan bibringe
dit liv.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 

Mandag 4 Aug. 2003
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CqQ06:48 BnO19:41 BqD08:12
BoJ03:08 BpC03:34 BpQ22:32

At nå til enighed

Denne påvirkning vil øge tempoet i din
tankegang og fremskynde din udveks-
ling med andre mennesker. Du vil rent
intellektuelt   føle   dig   livligere   end
normalt  og  være  ivrig  efter  at  møde
mennesker og tale med dem, også selv-

om det bare drejer sig om almindelige
samtaler om vejr og vind. Men det ville
være nytteløst at spilde denne påvirk-
ning på tom snak, for den begunstiger
en  mere  alvorlig  udveksling.  Denne
energi hjælper dig selv og andre til at nå
til enighed selv på områder, I tidligere
har været uenige om. Dagen er velegnet
til alle former for kommercielle trans-
aktioner,   kontraktforhandlinger,   samt
køb  og  salg,  hvad  enten  det  gælder
personlige eller forretningsmæssige for-
mål. Kommunikationen forløber så glat
i øjeblikket, at du vil have nemt ved at
få alle de oplysninger, du behøver, for
at  kunne  indgå  så  god  en  aftale  som
muligt.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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AqN20:35 BmF10:08 BpG04:20
BpA09:11 BpT17:15 BqI08:06
BqB03:36 =h08:28

En forstående atmosfære

Du er særlig følsom i øjeblikket - har en
næsten ufejlbarlig fornemmelse for an-
dre  menneskers  fine,  ofte  umærkelige
ømfindtlighed  og  kan  tage  hensyn  til
det under samarbejde og i samtaler. På
den måde skaber du en åben, forstående
atmosfære, hvor din modpart føler sig
afslappet   og   tryg.   Dette   udgør   en
glimrende baggrund for alle personlige
kontakter   og   private   samtaler   med
mennesker, som står dig nær. Måske vil
nogle  mindre  skader,  som  andre  har
lidt,  og  som  har  gjort  dem  sensitive,
dukke op i løbet af en samtale. Finder
du ud af, at du selv - omend utilsigtet -
var årsagen til denne skade, har du nu

mulighed for at gøre det godt igen. Selv
små sår har brug for at heles.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 

Onsdag 6 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

FqC19:53 CmB13:02 CnG21:08
AoF09:08 BoD11:11 BpJ06:09
BH 6 16:40

Et godt øjemål ***

Gælder  i  adskillige  dage:  Dette  er  et
velegnet tidspunkt at lægge planer og
træffe beslutninger på. Din opfattelses-
evne er skarp, og du er i stand til at

danne dig et godt overblik over et givet
område, som du skal foretage en vurde-
ring af. Det er også et godt tidspunkt til
at tale med andre om væsentlige ting.
Du er i højere grad end vanligt i stand
til  effektivt  at  komme  i  kontakt  med
gruppeanskuelser og -meninger og at nå
frem til konklusioner, som er acceptable
for alle i gruppen.

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

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

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

Torsdag 7 Aug. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

»

E#nB03:48 N#qF04:10 BoB06:30
BoG07:13 BoI10:59 BnN12:10
BoT20:06 BqE21:08

Den anden **

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  øje-
blikket kan du opleve at få dine egne
ubevidste impulser afspejlet i et andet
menneskes   adfærd.   Normalt   vil   det
komme til udtryk i form af en konflikt,
hvor den anden opfører sig meget irrati-
onelt og tvangsbetonet på en måde, som
skader  din  målsætning.  Betragt  den

pågældende person meget nøje. Selvom
det kan lyde som den rene magi, så af-
spejler    vedkommende    faktisk    dine
personlige problemer i forholdet til dit
eget  jeg.  Den  pågældende  er  faktisk
dig! Grunden er, at du er tilbøjelig til at
projicere dine egne holdninger over på
andre   i   stedet   for   at   opleve   disse
mennesker, som de nu engang er. Selv-
om det kan være ubehageligt at omgås
personer, der volder én problemer, så
vil du derved kunne lære en hel del om
dig selv.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Forhindringer" (1.8.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Fredag 8 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

CmI16:17 DqN17:58 BnC09:26
BpD14:03

Fantasiens styrke

Gælder i adskillige uger: Det positive
ved denne påvirkning er, at den gør dig
i  stand  til  at  tænke  og  udtrykke  dig
meget forfinet og tillader dig at give ud-
tryk  for  ideer  og  følelser,  som  du
sædvanligvis ikke er i stand til at ytre
dig om; derfor er energien velegnet til
alle former for kunstneriske udtryk. På
den anden side kan denne forestillings-
evne løbe så løbsk, at den ændres fra

fantasi til illusion. Du bør sikre dig, at
alle de ideer, der kommer til dig i øje-
blikket, bliver udsat for tidens prøvelse
for at se, om de har nogen varig værdi
eller   blot   skyldes   et   øjebliks   fri
fabuleren.  Denne  påvirkning  kan  in-
dikere en uklar og forvirret tankegang.
Vær især omhyggelig i personlige sam-
taler, for andre vil kunne misforstå dig,
selvom du selv synes, at du udtrykker
dig fuldkommen klart. Undgå alle situa-
tioner, hvis positive udfald afhænger af
deltagernes   ubetingede   ærlighed   og
éntydighed.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 

Lørdag 9 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

CoN06:11 CqF16:24 CqA05:03
DoF03:43 BnQ04:21 BnA15:02
BH 7 04:21 BpB09:25 BpI13:57
BqG10:09 BqF15:59 BpO01:29
BqT23:09

Kamp til døden eller accept

Gælder i adskillige uger: Denne indfly-
delse giver dig, med positiv støtte fra
periodens   energi,   mulighed   for   at
begynde at kikke på eller dykke dybere
ned i de områder for viden, som for-
søger at komme med praktiske svar på
menneskelige   problemer.   Dette   om-
fatter  ikke  blot  alle  former  for  hel-
bredelse, men også psykologi og astro-
logi såvel som fagområder som socio-
logi  og  undervisning.  Det  er  et  godt
tidspunkt  at  gå  dybere  ind  i  det  teo-
retiske,   filosofiske   grundlag   for   dit
emne. Faren ved denne indflydelse lig-
ger i en intellektualisering og "kamp til
døden" vedrørende oplevelser og situa-
tioner, som i virkeligheden kræver føl-
somhed   og   forståelse.   På   det   helt
personlige niveau vedrørende dig selv
eller én, der står dig nær, vil sådan en

indstilling  hindre  en  medfølende  for-
ståelse og effektiv accept af den psyko-
logiske virkelighed.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
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BH 8 15:56 BnJ12:13 BoE00:11

Emotionelle møder

I  denne  tid  er  dine  emotionelle  op-
levelser langt mere intense end normalt,
hvilket afspejler sig i de mennesker og
situationer, du føler dig draget af. Du
kan f.eks. tiltrække usædvanlig intense
eller  magtfulde  personer,  som  har  en
kraftig indvirkning på dig. Du vil meget
ofte i dine emotionelle møder med disse
personer opleve stemninger og følelser,
som   er   meget   forskellige   fra   dit
"normale" jeg. Du vil måske spørge dig
selv, om det nu også virkelig er dig, for
det  virker  så  fremmed.  Du  vil  også
kunne begære noget, der tilhører en an-
den, eller du kan ønske dig større kon-
trol over noget, som både tilhører dig

og  en  anden.  I  begge  tilfælde  må  du
indse,  at  din  tilknytning  ikke  tjener
noget egentligt formål, og at den udgør
en potentiel kilde til vanskeligheder.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
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AqE09:12 BoO05:01 BoF19:53
BpN19:01

Lyst til selvhævdelse

Dette er et udmærket tidspunkt at fuld-
føre eventuelle arbejdsprojekter på. Du
er fuld af energi og stoler på din egen
evne til at udrette noget. Formodentlig
er dit helbred fint i øjeblikket, og perio-
den er særdeles gunstig for alle former
for  fysisk  aktivitet.  Faktisk  ville  det
være en stor fejl ikke at være fysisik ak-
tiv i dag, for energierne skal have afløb.
Får de ikke det, kan de give problemer,
også selvom der grundlæggende er tale
om  en  positiv  indflydelse.  Ikke  desto
mindre er du meget indstillet på at gøre

dig  gældende  i  dag.  Skulle  du  blive
nødt  til  at  kæmpe  med  andre  for  at
bevare  din  position  på  et  eller  andet
område, så vil du kunne gøre det effek-
tivt. Du er ikke indstillet på at bakke ud,
selvom du om muligt vil søge at finde
et kompromis, I kan enes om.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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DqE BpE04:21 BH 9 07:26
BpC17:16 BnD22:08 >19°05k05:48

>Fuldmåne

At involvere sig

Denne påvirkning er gunstig for kærlig-
hedsforhold og venskaber. Den antyder
en god balance i din tilværelse imellem
selvhævdelse og behovet for samvær. I
et  seksuelt  forhold  vil  denne  balance
komme til udtryk i form af en evne til at
give og modtage ligeligt. I venskaber
vil du uden besvær kunne være dig selv.
Kreative aktiviteter bliver også begun-
stigede af denne energi. Hvis du ikke er
kunstnerisk anlagt, vil du måske bruge
dagen til at udsmykke dine nærmeste
omgivelser.    Denne    påvirkning    kan
frembringe nogle økonomiske mulighe-
der,  især  for  investeringer  i  nye  og
særprægede forehavender. Din egen in-
dividualitet  kommer  bedst  til  udtryk,

hvis du involverer dig, økonomisk eller
følelsesmæssigt, i projekter, som er an-
derledes og nyskabende.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 

Onsdag 13 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

CnT12:25 DqE00:54 CH 4 12:25
AH 3 04:46 BnB18:50 BmG19:37
BpQ13:23 BqO10:19 BnI23:43

Personlige ønsker

Gælder i adskillige uger: Nu er tiden
inde   til   at   lægge   planer   for   din
personlige tilværelse og tænke på dine
mål, ikke i forbindelse med din karriere,
men ud fra dine personlige følelser og
ønsker. Ofte kan den ydre verdens krav
blive så store, at vi mister fornemmel-
sen for, hvad vi dybest set selv ønsker
os i livet, og bruger tiden på at leve op
til  andres  forventninger.  Eller  endnu
værre, vi indoptager disse forventninger
og overbeviser os selv om, at de er vore
egne. Tiden lige nu er imidlertid vel-
egnet  til  at  skære  igennem  alle  den
slags  forestillinger  hos  dig  selv  og
tænke lidt mere over, hvad du ønsker,

og  hvem  du  egentlig  er.  På  det  ydre
plan  er  det  også  et  godt  tidspunkt  at
lægge planer vedrørende dit hushold og
din familie eller de fysiske omgivelser,
du lever under. Køb af eller søgen efter
fast ejendom er også begunstiget lige
nu.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 
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Torsdag 14 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

DH 3 10:43 BmT09:42 BH 10 09:42
BoN00:59 BpA00:54 BpF01:55
BpJ23:59

Livets glæder

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning vil gøre dine daglige omgivelser
og aktiviteter mere hyggelige og beha-
gelige. Det sociale samvær øges ofte i
denne periode, og du vil komme mere
sammen med venner og naboer for at

more jer eller bare hygge jer og snakke
sammen. Al omgang med mennesker i
dine   daglige   omgivelser   vil   foregå
behageligt og let. Du vil ikke føle trang
til at diskutere mere seriøse emner, for
Venus gør dig udelukkende interesseret
i livets fornøjelige sider. På et dybere
plan  kan  denne  energi  give  dig  mu-
lighed  for  at  opdage,  at  der  findes
masser af kærlighed i dit liv. Du beh-
øver ikke rende rundt og søge efter den
sande  hengivenhed.  Mange  af  os  går
igennem livet uden så meget som at op-
dage  den  kærlighed,  der  omgiver  os
hver eneste dag. Dette er et godt tids-
punkt til at fortælle andre mennesker,
hvor meget du holder af dem.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
langvarig: "At afstikke fremtidens kurs" (28.1.03) 

Fredag 15 Aug. 2003

Jun. 2003 Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

CH 4 BoQ21:47 BoC00:28

Intellektuel tilbagetrukkenhed

Gælder   i   adskillige   måneder:   Tids-
punktet er velegnet til mental tilbage-
trukkenhed, men ikke på nogen negativ
måde. Du trækker dig ikke tilbage for at
undgå   sammenstødet   med   virkelig-
heden, men for at reflektere og grunde
over  alle  de  ideer,  du  er  blevet  kon-
fronteret med på det seneste. Det er et
godt tidspunkt til at undersøge dit pri-
vatliv og dit hjemmeliv og lægge planer
eller finde ud af, om de nuværende for-
hold imødekommer dine behov. Ener-
gien er uhyre velegnet til diskussioner

med din nærmeste familie om ting, der
er vigtige for jer alle. Du vil muligvis i
tankerne    bestandig    gå    tilbage    til
begivenheder fra din fortid, og du vil
måske undre dig over, hvorfor du ikke
er  i  stand  til  at  koncentrere  dig  om
nutiden.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
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Lørdag 16 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

AH 3 BoA09:59 BnE20:30
BqN10:05

At tale og lytte

Gælder i adskillige uger: Solen i dette
hus  vender  din  opmærksomhed  mod
dine umiddelbare omgivelser og styrker
dit  samvær  med  dine  venner,  naboer,
slægtninge og forretningskolleger - dvs.
de  mennesker,  du  omgås  til  daglig.
Tiden er inde til at undersøge, hvordan
du  egentlig  behandler  disse  uformelle
forhold, som er så vigtige i dit liv. Ofte
udvikler vi forskellige mindre uvaner i
omgangen med disse mennesker, vaner

som kan mindske vores effektivitet og
vores  evne  til  at  kommunikere  med
dem.  I  virkeligheden  bør  en  tydelig
kommunikation være et af dine frem-
herskende mål i øjeblikket. Med Solen i
tredje hus kan du være fristet til at lade
energien  strømme  udad  uden  at  tage
noget ind igen. Prøv at undgå dette. I
stedet for altid at være den udfarende
kraft i samtalen, så prøv også at være
passiv engang imellem - med andre ord,
lyt!
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 

Søndag 17 Aug. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

GqB BoJ10:23 BH 11 04:57
BpD16:19 BqC10:54

Familiespørgsmål ***

Gælder i mange måneder: Denne energi
indgyder dig en fornemmelse af disci-
plin   og   selvkontrol,   som   gør   det
nemmere for dig at klare de følelses-
mæssigt  vanskelige  spørgsmål  i  livet,
som  du  normalt  forsøger  at  undgå.  I

øjeblikket er du i stand til at klare de
vanskelige relationer, som du tidligere
ikke har kunnet forholde dig til med en
passende grad af afstand og objektivitet.
Du er i stand til at reflektere over dine
egne følelser og undersøge dem uden at
lade dig styre af dem. Indfør blot de
nødvendige forandringer i dit privatliv
ud fra en sikker forvisning om, at du ser
sandheden klart.

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

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

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

Mandag 18 Aug. 2003
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BqG16:09 DqC21:40 AqC22:24
BmO05:52 BpB15:17 BpI20:39
BqQ09:15 BqA21:57 BnF23:05

Nøjsom og omhyggelig

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du kan have lyst til at
være alene med dine følelser. Humøret

er som regel ikke dårligt, du ønsker blot
at være reflekterende. Men du er for-
mentlig  ikke  oplagt  til  pjat.  Du  fore-
trækker at være sammen med alvorlige
mennesker, om nogen overhovedet, og
du har lyst til, at samtalen skal dreje sig
om  væsentlige  emner.  Under  denne
påvirkning kan du føle behov for at op-
søge et menneske, hvis større udsyn du
respekterer.  Du  er  i  stand  til  at  af-
balancere dine emotionelle behov med
din fornemmelse af forpligtelse. Selv-
om du er bevidst om dine følelser, lader
du dem ikke overvælde dig. I alle fore-
havender er du omhyggelig. Du er også
meget grundig i din tilgang til alle ar-
bejdsprojekter lige nu. Det er ikke sand-
synligt, at du vil være nødt til at gøre
noget om, ligesom der heller ikke vil
være brug for nogen til at rydde op efter
dig.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 

 p. 129   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Tirsdag 19 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

FmD08:09 BqT07:35 BqJ23:03

Elegance og smag ***

Gælder i adskillige dage: Denne påvirk-
ning hjælper med at udglatte alle van-
skeligheder  i  dine  relationer  til  andre
mennesker, samtidig med at den virker
fremmende på dine venskaber og ind-
gyder dig et stærkt ønske om lykkelige
og fredfyldte stunder. Du nyder at være
sammen og tale med dine venner og vil
sandsynligvis  deltage  i  eller  selv  af-
holde    adskillige    sammenkomster    i
denne periode. Du kan også af en eller

anden   grund   ende   som   selskabets
midtpunkt, og du vil elske at optræde i
rampelyset.

Denne påvirkning bringer nu og da et
nyt kærlighedsforhold ind i et menne-
skes tilværelse. Gør den det, og er der
andre faktorer, der peger i samme ret-
ning, kan der være tale om et usædvan-
lig positivt forhold, hvor I begge kan
gro meget, og hvor der findes en fin
balance imellem tilknytning og frihed.
Sådan et forhold vil i usædvanlig grad

være   befriet   for   jalousi   og   småt-
skårenhed.

Den samme energi vil påvirke eksister-
ende forhold, så du vil være i stand til at
omgås dine kære på en helt ubesværet
måde. Da du er optaget af de overord-
nede spørgsmål i kontakten, vil du ikke
være interesseret i at skabe problemer
over noget, der i virkeligheden ikke er
særlig  vigtigt.  Og  den  slags  småpro-
blemer  vil  sandsynligvis  heller  ikke
dukke op denne periode.

I denne tid vil din smag antagelig være
mere i retning af det elegante, og du
kan føle dig fristet til at købe noget, der
enten er meget dyrt eller meget luksuri-
øst eller begge dele. I værste fald kan
det  ovenikøbet  være  prangende  eller
direkte smagløst. Den eneste reelle fare,
du  bør  være  på  vagt  over  for  under
denne påvirkning, er faktisk en tendens
til at bortøde eller formøble dine penge
eller andre resurser. Afhængigt af din
egen indstilling kan påvirkningen imid-
lertid også bibringe dig penge og øge
dine resurser. Uanset hvilken drejning
tingene måtte tage, så bør det dog være
dig  selv,  der  kontrollerer  begivenhe-
dernes gang.

Du udviser en stærk trang til at omgive
dig med skønhed. Du har langt sværere
end  normalt  ved  at  affinde  dig  med
snavsede  eller  grimme  omgivelser,  så
prøv at undgå dem. I øjeblikket er du
optaget af tilværelsens smukke sider, og
du  bør  gøre  alt,  hvad  du  kan  for  at
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Onsdag 20 Aug. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

N#nA03:39 BoD05:05 BH 12 11:39
?b01:48

Med fløjlshandsker ***

Gælder i mange måneder: Denne ind-
flydelse kan medføre en meget smerte-
fuld eller skamfuld episode -for dig selv
eller for én, der står dig nær.

I  denne  periode  er  du  ømskindet  og
usikker på dig selv, og du bliver derfor
nemt såret eller fornærmet, eller du kan
være tilbøjelig til selv at såre andre. Der
kan optræde udløsere af disse situati-
oner, men i virkeligheden er der ingen
åbenlys  årsag.  Du  vil  blive  afkrævet
størst   mulig   tilbageholdenhed   i   alle
mellemmenneskelige   udvekslinger.   I
virkeligheden bør du behandle alle med
fløjlshandsker for at undgå at komme til

at skade dit forhold til andre eller til dig
selv. Hvis du allerede er endt i skænderi
med en eller anden, bør du forsøge at
undgå  den  pågældende  person  i  øje-
blikket. Uanset hvad det handler om, en
diskussion  eller  meningsforskelle  som
du i øjeblikket ønsker at standse eller
fortsætte, vil det blot medføre menings-

løs, gensidig smerte.

Din  eller  din  modparts  ømfindtlighed
handler om en gammel skade fra for-
tiden, som begynder at gøre ondt på ny
under denne indflydelse. Det er grunden
til, at du fuldkommen kan overreagere i
den aktuelle situation og på den måde
fremprovokere et slag under bæltestedet
eller risikere at tabe ansigt. Hverken du
eller  din  modpart  ville  formodentlig
synke ned på dette niveau under andre
omstændigheder,  og  det  passer  sand-
synligvis  også,  at  deltagerne  i  denne
handling virkelig fortryder det bagefter.
Men da kan det være for sent.

Hvis  du  ønsker  at  undgå  smertefulde
eller  frustrerende  møder  med  andre  i
øjeblikket, bør du udvise størst mulig
hensynsfuldhed, forståelse og sindsro i
alle udvekslinger - selvom du ikke rig-
tig har lyst til det.
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DmD02:21 GqB15:15 AmD18:09
BoB04:10 BoG05:02 BoI09:30
BmN10:54 BoT20:18 BpE21:31

Smukke ting *

Nu er tiden inde til at tage initiativer i
dine forhold til andre. Hvis du afslører
din kærlighed til en eller anden i øje-
blikket, kan det føre jeres forhold i en

helt ny retning. Og selvom du mener, at
din elskede er klar over dine følelser, så
overlad det ikke til hendes eller hans
fantasi.  Begæret  efter  skønhed  er  ud-
præget under denne påvirkning og kan
tilskynde dig til at købe smukke ting,
såsom tøj, pyntegenstande til hjemmet
eller bøger og musik. Omgiv dig med
skønhed og nyd de lette aspekter af til-
værelsen. Under denne påvirkning er du
hengiven og vil ønske at være sammen
med   dine   venner.   Ligesom   ved   så
mange andre påvirkninger fra Venus er
tidspunktet velegnet til selskaber og un-
derholdning i hjemmet eller ude i byen
og til spontant samvær med vennerne.
Du vil være i godt humør og i stand til
at nyde næsten hvad som helst.

langvarig: "Familiespørgsmål" (see 17.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 

Fredag 22 Aug. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

E#pQ14:31 BmC11:55 BqD17:16

Udvidelse af dine aktiviteter **

Gælder  i  adskillige  måneder:  På  de
fleste  områder  af  tilværelsen  vil  du
være i stand til at handle langt mere be-
slutsomt, end du plejer, især i din om-
gang  med  andre  mennesker.  Du  ved,
hvor du står, og du opfordrer andre til at
lade dig vide, hvor de står. Og til trods
for din selvhævdende facon i øjeblikket

vil du være i stand til at skabe balance i
en gruppe, så alle har gavn af samarbej-
det og ingen er utilfredse. Under denne
påvirkning vil du have lyst til at udvide
omfanget af dine aktiviteter en smule.
Det vil ikke være nok for dig at udfolde
dig på de områder, du har dyrket hidtil.
I øjeblikket har du behov for nye ud-
tryk,  og  du  vil  være  på  udkig  efter
mennesker, som har lyst til at deltage.
Derfor har du mest lyst til at være sam-
men  med  aktive  mennesker,  som  har
energi nok til at tage del i dine planer.
Fysisk set er her tale om en usædvanlig
god helbredsperiode.
langvarig: "Familiespørgsmål" (see 17.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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Lørdag 23 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

»

CqJ17:55 BmQ09:41 BmA21:45
BH 1 09:41 BpG16:15 BqO06:26
BqB15:26 BqI20:31 BpF22:48
Af14:08

Ægte viden

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning    øger    din    forkærlighed    for
mysterier og giver dig lyst til at løse

komplicerede   gåder.   Dette   afspejler
påvirkningens dybere hensigt, som går
ud på at trænge igennem virkelighedens
overflade og ind til sandhedens kerne,
dér hvor al ægte kundskab ligger be-
gravet. Det er derfor et godt tidspunkt at
studere emner, der trænger ind til denne
dybere  viden.  I  dagligdagens  verden
kan du bruge denne energi til at under-
søge, ransage og afprøve alt, hvad du
møder. Det skyldes ikke, at du er mis-
tænksom; du ønsker blot at kende hele
sandheden. Hvis en eller anden frem-
kommer med et forslag, så vil du under-
søge    sagen    og    stille    supplerende
spørgsmål, indtil du ved præcist, hvad
forslaget    indebærer.    Under    denne
påvirkning vil det være vanskeligt for
andre at bedrage eller vildlede dig.

langvarig: "Familiespørgsmål" (see 17.8.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Søndag 24 Aug. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003

»

CoC09:22 BoE07:55 BmJ21:02
BpT06:46

Vær fleksibel

Gælder i adskillige uger: Du vil komme
til at kommunikere meget med andre i
dag i form af samtaler, breve, telefon-
opringninger osv. Benyt denne udveks-
ling  til  at  afprøve  dine  ideer  og  se,
hvordan folk reagerer på dem. Hvis du
har knyttet dig så stærkt til et bestemt
standpunkt, at du ikke bryder dig om at
få det anfægtet, så vil du kunne blive
temmelig oprørt over nogle af reaktio-
nerne. Men det vil nu være en lidet kon-
struktiv indstilling. Du vil uden større
besvær kunne korrigere din egen tanke-
gang  på  adskillige  områder  netop  nu.

Men selv med de bedste hensigter vil
du kunne ende i større uoverensstem-
melser  i  dag.  Det  betyder  ikke  nød-
vendigvis, at du tager fejl, men du bør
måske nok overveje din holdning. Hvis
du føler, at det bliver svært at finde et
kompromis,  så  udsæt  eventuelle  for-
handlinger eller drøftelser til en anden
dag.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Mandag 25 Aug. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

GpG BoO14:55 BH 2 01:02

Indre stabilitet ***

Gælder i adskillige måneder: På dette
tidspunkt vil du kunne indarbejde frug-
terne  af  tidligere  successer  i  dit  liv,
danne dig et overblik over tingene og
påskønne dem for det, de var. Hoved-
sagen er, at du er i stand til at forstå din

egen tilværelse og derfor vil være bedre
til at opnå bevidst kontrol med den. Her
er ikke blot tale om en intellektuel for-
ståelse, men en indsigt affødt af egne
erfaringer.  Du  har  gennemlevet  disse
ting, og nu kan du gå videre med ud-
gangspunkt i denne indsigt.

Dit  forretningsmæssige  og  erhvervs-
mæssige liv vil køre som smurt i øje-
blikket. Dine arbejdsgivere og overord-
nede vil påskønne din rolige, velkon-
trollerede måde at udføre arbejdet på,
og   de   kan   se   resultaterne   af   dine
tidligere erfaringer. De forhold, du har
til andre mennesker, og som afspejler
den person, du inderst inde er, vil også
være mere stabile i øjeblikket på grund

af din egen indre stabilitet.

Dit syn på tilværelsen har også fundet
en vis ligevægt. Du har selv et godt ind-
blik i dit eget livssyn, og det fungerer så
godt, at du måske slet ikke sætter særlig
mange  spørgsmålstegn  ved  det.  Pro-
blemet  er,  at  her  ikke  er  tale  om  en
prøvelsernes tid, hvorfor du heller ikke
kan vide, hvor godt dine ideer vil klare
sig i mødet med fremtidige kriser. Du
ved   kun,   hvor   godt   de   har   klaret
tidligere  prøvelser.  Men  fremtiden  er
altid  anderledes,  og  begivenhederne  i
fremtiden  afhænger  af,  hvad  der  er
sandt i øjeblikket. Derfor bør du bevare
et åbent og fleksibelt sind. Du ved blot,
hvad du ved, og det er jo ikke alting.
Bliv ved med at granske dig selv for at
finde ud af, hvad der kan gøres bedre.
Selvom din tilværelse måske er tilfreds-
stillende lige i øjeblikket, så vil den mu-
ligvis ikke altid blive ved med at være
det.

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 134 

Tirsdag 26 Aug. 2003

21
To

22
Fr

23
Lø

24
Sø

25
Ma

26
Ti

27
On

28
To

29
Fr

30
Lø

31
Sø

1
Ma

2
Ti

3
On

4
To

BqE14:50 GpG00:01 DpO12:54
BoF06:17 BH 3 17:55 BqN05:23

En passende chance

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet  af  dagen  du  magter  at  arbejde
både sammen med andre og alene. Hvis
du arbejder sammen med andre, skal du
have masser af selvstændighed eller en
form for lederrolle for at føle, at du har
fået en passende chance. Formentlig vil
du  få  den  chance.  Du  har  et  meget
større ønske om at tage initiativet end
normalt  og  langt  stærkere  følelser  af
mod og selvtillid. I et samarbejde med
andre vil du være i stand til at give dem
følelsen af, at dine mål er deres, således
at de vil være mere samarbejdsvillige.
Hvis du er tvunget til at forsvare dine
synspunkter, fordi du bliver udfordret,
vil du ikke trække dig ud, men vil tale

din sag med styrke og lidenskab. Andre
vil respektere dig for det, også selvom
de ikke er enige. Du føler ikke behov
for at udføre uberettigede angreb for at
forsvare din position.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
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BpO20:04 DqQ21:23 BmD08:22
BqC03:37 BqQ22:57 <4°02f18:27

<Nymåne

Pludselige handlinger

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften du vil sandsynligvis føle trang til
følelsesmæssig spænding, noget der af-
viger  fra  rutinen  i  din  daglige  til-
værelse.   Du   vil   formentlig   opsøge
mennesker, som adskiller sig fra dem,
du  plejer  at  omgås.  Du  kan  tilbringe
dagen eller aftenen i meget anderledes
omgivelser. Og selvom du føler dig en
smule impulsiv, får disse impulser dig
til at føle dig mere levende frem for til-
bøjelig til at reagere overilet eller dumt.
På et mere afdæmpet niveau kan du an-
vende denne energi til at gennemføre
nogle    tiltrængte    ændringer    i    din
personlige tilværelse eller i dit hjemme-

miljø.  Selvom  andre  kan  virke  op-
skræmte    over    dine    tilsyneladende
pludselige  handlinger,  vil  disse  æn-
dringer  være  konstruktive,  og  perso-
nerne i dit liv vil acceptere dem. Hvis
du  skal  omgås  grupper  af  mennesker
eller  et  almindeligt  publikum,  vil  du
gøre dig til fortaler for forandring.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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ApO17:44 E#qO23:28 BmB04:05
BnG04:49 BmI08:38 BoN09:49
BnT17:49 BH 4 17:49 BqA09:43
BqF10:40

At gøre nye opdagelser

Denne påvirkning er særdeles velegnet
til, at du kaster dig ud i nye aktiviteter
og gør nye opdagelser vedrørende dig
selv  og  dine  omgivelser.  I  øjeblikket
indeholder dit liv et spændingsmoment,
som ikke altid er tilstede. Benyt denne
trang til spænding til at lære noget om
dig  selv  på  en  anden  måde,  end  du
normalt  har  mulighed  for.  Din  øgede

bevidsthed over for din egen tilværelse
kan hjælpe dig med at indføre foran-
dringer ud fra en mere fuldstændig for-
ståelse af, hvordan de forskellige sider
af dit liv hænger sammen. Denne energi
er  velegnet  til  at  studere  nogle  af  de
emner, der vil kunne afsløre nye og in-
spirerende  sider  af  universet  for  dig.
Den begunstiger studiet af naturviden-
skaberne, de tekniske discipliner, astro-
logi og andre grene af de okkulte viden-
skaber. Du ønsker at øge din indsigt, og
jo  mere  spændende  dine  studier  er,
desto flittigere vil du dyrke dem.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 

Fredag 29 Aug. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

E#qO BoC07:08 BqJ06:42

Nye synsvinkler

Gælder i adskillige måneder: Din tænk-
ning  er  under  denne  påvirkning  langt
mere   impulsiv   og   omskiftelig   end
normalt. Det gør dig på den ene side
temmelig uforudsigelig, ja måske lige-
frem upålidelig i forholdet til dine om-
givelser.  Men  det  bibringer  dig  også
evnen  til  at  bryde  ud  af  trummerum-
men, både rent psykisk og i dine ydre
aktiviteter. Du er i stand til at indtage
friske  og  nye  synsvinkler  og  tænke
originalt. Og hvad mere er, du er i stand
til  at  omsætte  dine  nye  indsigter  til
praktiske  gøremål  i  hverdagen.  I  din
higen efter nye oplevelser kan du op-
søge  nye  venskaber  eller  mødes  med
nogle af dine mere spændende og in-
spirerende venner, som du normalt ikke
plejer omgang med, fordi de virker for

urolige eller for uforudsigelige. Men i
øjeblikket er du netop oplagt til at være
sammen med den type mennesker.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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DnG15:21 DmB07:01 AqQ11:24
BoA12:23 BmE21:21 BpN12:29
BoQ01:52

En grå person

I dag vil du opleve en voldsom konflikt
imellem  din  pligtfølelse  og  selvdisci-
plin på den ene side og din trang til at
more dig og være sammen med andre
på den anden. Hvis du føler dig emotio-
nelt kølig i dag, trods din kærestes til-
nærmelser, vil det være bedst ikke at
foretage sig noget. Foregiv ikke, ud fra
misforstået  pligtfølelse,  at  have  nogle
følelser, du ikke har; din partner vil for-
nemme det, og det vil blot såre hende
eller ham yderligere. Sommetider følger
der   selvmedlidenhed   og   ensomheds-
følelse  i  kølvandet  på  denne  periode.
Du føler dig omgivet af lyse og positive
energier, som du simpelthen er ude af
stand til at forholde dig til. Du kan føle

dig som en grå person blandt farverige
mennesker. Tag ikke denne følelse alt
for højtideligt, medmindre det er noget,
du oplever tit.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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BoJ09:04 BH 5 04:30 BpC09:30
BqD14:03

Pludselig trang

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse kan have mange forskellige virk-
ninger, og nogle af dem bør du være

virkelig  forsigtig  med.  For  det  første
opmuntrer den til en tvangsbetonet ad-
færd; dine følelser opnår så stor driv-
kraft, at det vil være svært ikke at give
efter for pludselige behov og impulser,
som måske på længere sigt ikke er gode
for dig, især ikke hvis du har forsøgt at
undertrykke  dine  følelser.  Denne  ind-
flydelse  er  mindst  vanskelig,  hvis  du
omgås dine følelser på en ærlig måde
og ikke forsøger at skjule dem for dig
selv. Positivt set giver denne energi dig
imidlertid mulighed for at gå ind i dig
selv og finde ud af, hvad du virkelig øn-
sker i en given situation. En analyse af
dine   egne   følelser   kan   være   uhyre
effektiv lige nu, forudsat at du er villig
til  at  være  ærlig.  Møder  med  andre
mennesker kan også fremprovokere en
konfrontation med dine følelser, som er
gavnlig, omend muligvis ubehagelig.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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DmI10:23 C#oC15:12 DoN23:46
DqA22:41 BmF15:37 BpQ04:09
BpG09:53 BpA14:41 BqB09:09
BqI13:37 BnO01:20 BpT22:40
B∠01:11

Forfinelse *

I  sin  mest  positive  udgave  antyder
denne  påvirkning  en  forfinet  spiritua-
litet  i  forbindelse  med  kærligheden,
præget af en total mangel på egoisme
og en følelse af fuldkommen sjælelig
forening med den elskede. I værste fald
kan du blive skuffet over en kæreste,
der ikke lever op til dine forventninger,
som   iøvrigt   formentlig   er   ganske
urealistiske. Dagdrømme, som antage-

lig er denne energis mest almindelige
udtryk,  er  sædvanligvis  harmløse  og
behagelige, så længe du har et fast tag i
virkeligheden.   Din   skønhedssans   vil
være skærpet, og du vil ønske, at dine
omgivelser skal være så smukke som
muligt. Du er dog ikke særlig praktisk
indstillet og bør nok udsætte alle ting,
som kræver en veludviklet dømmekraft,
både i forbindelse med parforhold og
økonomi.  Energiens  positive  effekt  i
forbindelse    med    kærligheden    kan
betyde,  at  du  oplever  en  form  for
uselvisk kærlighed.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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AmB13:16 C#qJ05:12 DqF09:27
AnG23:55 BoD16:32 BpJ11:31
BH 6 22:01

Ingen løse ender *

Denne      påvirkning      bringer      den
personlige,     hjemlige     og     følelses-
mæssige  side  af  din  tilværelse  i  for-
grunden. Du kan på mange måder føle
dig mere hel og i samklang med dig
selv  i  øjeblikket  end  på  noget  andet
tidspunkt.   Og   dit   forhold   til   andre
mennesker, især kvinder, vil også være
mere  harmonisk.  Det  skyldes,  at  du
fremtræder mere hel, uden diverse løse
ender, der hænger og flagrer og giver
indtryk  af,  at  du  nærer  modsatrettede
hensigter.  De  eneste  problemer  i  for-

bindelse   med   denne   påvirkning   vil
kunne opstå, hvis du er bange for dine
egne  følelser.  I  så  fald  kan  energien
virke turbulent og ubehagelig, for så vil
du    blive    konfronteret    med    nogle
aspekter af dig selv, som du måske ikke
bryder dig om. Men problemet er dit
mishag  ved  dine  egne  følelser,  ikke
følelserne som sådan. Oplever du denne
energi foruroligende, bør du nok under-
søge din indstilling til dine egne følelser
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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AnG BoB11:54 BoG12:38
BoI16:26 BnN17:36 =i13:34

Begrænsninger

I dag vil du blive meget opmærksom på
de begrænsninger, du bliver pålagt af
omstændighederne. Det vil være din op-
gave ikke at lade dig overvælde af dem.
En af virkningerne af denne indflydelse
kan være en følelse af ensomhed. Du
kan  føle,  at  der  ligger  et  dybt  svælg
imellem  dig  selv  og  andre,  som  du
umuligt kan overvinde. Men det du op-
lever, er i virkeligheden det svælg, der
altid eksisterer mellem folk. Der er dog
ingen  grund  til  at  lade  sig  slå  ud  af
denne sandhed. Måske vil du rent psy-
kologisk ikke opleve denne periode helt
som beskrevet ovenfor. I stedet vil du
måske erfare, at du rent faktisk er ude-
lukket  fra  at  kommunikere  med  folk,
eller at andre konstant kommer i vejen
for dig. Men du bliver nødt til at indgå
et kompromis. Hvis du på ærlig vis ud-

trykker dine behov over for andre og
opfordrer  dem  til  at  gøre  det  samme
over for dig, så skulle I nok kunne finde
en løsning.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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BpD19:48 BnC15:07 BoT01:38
BqE02:40

Et dovent træk

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften   denne   påvirkning   fremkalder
behagelige følelser mellem dig og alle
omkring dig. Det er et godt tidspunkt til
at være sammen med venner eller gå i
byen og more sig. Du nyder alle om-
kring dig, og de nyder dig. Du vil lige-
ledes  nyde  god  mad  og  gode  drikke-
varer lige nu, men pas på ikke at over-
drive. I denne periode vil du være til-
bøjelig til at indtage ting, så det er nemt
at komme til at overdrive. Det er ikke
nogen god periode til at få for meget
arbejde fra hånden, for den fremkalder

ofte et lidt dovent træk. En undtagelse
kunne være, at du kan have lyst til at
arbejde med at forskønne eller på anden
måde forbedre dit hjem. Du har behov
for   smukke   omgivelser,   og   du   vil
bestræbe dig på at få dem. Det er en
god tid for kærlighedsforhold. Energien
er i sig selv for flydende til at indlede et
vigtigere forhold, men den er så afgjort
en hjælp.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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DnT18:27 AmI07:01 AqA22:46
DH 4 18:27 BnQ10:22 BnA21:16
BpO07:27 BH 7 10:22 BpB15:32
BpI20:09 BqG16:17 BqF22:14

Venlige omgivelser

Dette  tidspunkt  er  velegnet  til,  at  du
hygger dig derhjemme. Dine mest in-
time   og   personlige   omgivelser   vil
bibringe dig den største glæde, og du vil
føle trang til at være sammen med dem,
der står dig nærmest, og som betyder
mest for dig. Tidspunktet er gunstigt for
selskabelighed på hjemmefronten, for i
dag vil du eje større evne end normalt

til at gøre dit hjem til et venligt sted,
hvor folk bliver glade af at opholde sig.
Du vil føle stor tilfredshed under denne
påvirkning og ikke have trang til at gå
ud og erobre verden. Det er tid til at
nyde   de   ting,   der   omgiver   dig   i
hverdagen. Du er hengiven og kærlig,
og under visse omstændigheder vil du
kunne møde en ny kæreste på dette tids-
punkt, formentlig i dine egne hjemlige
omgivelser. Selvom der normalt er tale
om  en  god  påvirkning,  bør  du  undgå
overdreven selvforkælelse, især fedende
mad og søde sager.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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AoN00:09 AqF12:32 BoE06:37
BnJ18:53 BH 8 22:41 BqT05:33

Det ene ord tager det andet

Der kan meget vel opstå et smertefuldt
skænderi,   hvis   du   reagerer   på   en
ubevidst måde i øjeblikket. Uden varsel
vil det ene ord tage det andet, indtil du

pludselig opdager, at du er blevet hård
og fjendtlig for at dække over din egen
svaghed. På den måde kan du såre din
partner,  en  ven  eller  en  anden  nært-
stående, så du bagefter stærkt bebrejder
dig selv. Derfor er det i øjeblikket vig-
tigt at være forsigtig under alle former
for omgang med mennesker, som står
dig  nær.  Hvis  du  er  bevidst  om  dine
følelser og reaktioner ved alle personli-
ge  kontakter,  vil  du  afgjort  genkende
den  situation,  som  lige  er  blevet  be-
skrevet - inden den opstår.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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Søndag 7 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

DH 4 BoO12:03

Stille stunder

Gælder  i  adskillige  uger:  Dette  vil
sædvanligvis være en fredfyldt periode,
hvor du vil nyde de stille stunder på
hjemmefronten   og   slappe   af,   enten
alene  eller  sammen  med  gæster.  Ser
man  bort  fra  eventuelle  modstridende
indflydelser fra andre påvirkninger, vil
det sædvanligvis være en tid, hvor du
hverken føler dig selvhævdende og ud-
farende eller genert og tilbagetrukken.
Du vil være elskværdig på en stilfærdig
måde og holder af at omgive dig med
beslægtede gemytter. Istandsættelse kan
ofte komme på tale under denne påvirk-
ning.  Du  vil  ønske,  at  dit  hjem  skal
fremtræde elegant eller muntert og let.
Heldigvis  vil  du  normalt  også  være
meget følsom og i god samklang med
dine inderste følelser, så udsmykningen

af   dit   hjem   skulle   forløbe   tilfreds-
stillende. Prøv at undgå den sædvanlige
tendens hos Venus til at gøre tingene på
en ødsel eller dyr måde, og hold dig de
praktiske hensyn for øje.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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BH 9 14:58 BpE11:50 BoF03:13
BpN02:19

Kedsomhed

I øjeblikket føler du en stærk trang til at
komme væk fra den daglige rutine og se
noget andet, og du er måske ikke helt
bevidst om årsagen til denne trang. Der
er tale om en stemning, en rastløshed
som er svær at få hold på. Men der er
mange  måder  at  komme  væk  på;  det
kan f.eks. lige såvel ske i sindet som i
den fysiske verden. Det kan være gavn-
ligt at rejse, blot bruddet med rutinen
ikke er for radikalt. Du er i virkelig-
heden ikke interesseret i at komme fuld-
stændig væk fra det hele, du finder blot
din   daglige   tilværelse   kedsommelig.
Studier eller mentale rejser kunne være
mere nyttige, fordi du da kan blive i
dine  vante  omgivelser,  støttet  af  din

normale omverdens behageligheder. Og
samtidig kan du udsætte dig for ideer
og forestillinger, som er både revolutio-
nerende  og  frigørende.  På  den  måde
kan du opleve noget af den spænding,
som du higer efter.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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Moderinstinkt

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse er god til alle former for relati-
oner, idet alle dine kontakter til andre

denne dags aften er varme og følelses-
betonede. Du vælger ikke overfladiske
eller formelle kontakter, men ønsker i
stedet  at  indgå  i  en  personlig  for-
bindelse med alle, du møder. Samtidig
føler du et stærkt behov for at beskytte
og nære dem, der står dig nær. Der er
noget  moderligt  over  den  måde,  du
bekymrer dig om andre på. Du er også
meget   følsom   over   for   menneskers
emotionelle  behov  og  ønsker,  hvilket
sætter dig i stand til at reagere på dem
på et meget dybt forståelsesniveau. Du
vil gerne føle, at du hører til i enhver
given  gruppe,  du  måtte  forbinde  dig
med i øjeblikket. Heldigvis vil du også
kunne få andre til at føle, at de hører
sammen med dig. Dine følelser ligger
så tæt på overfladen i dit væsen, at du
tydeligt kan se dem.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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AnT20:05 AH 4 20:05 BnI07:45
BoN09:02 BmT17:48 BpA08:56
BpF09:58 BH 10 17:48 BnB02:49
BmG03:37 >17°34l17:36

>Fuldmåne

Hjemlige gøremål

I dag bør du koncentrere dig om dine
hjemlige  forhold,  dit  privatliv  og  din
familie. Dagen er velegnet til at trække
sig  lidt  ind  i  sig  selv  og  overveje
tingene. Der er tidspunkter, hvor intet er
vigtigere end at komme i kontakt med
sig  selv  og  sine  personlige  forhold.
Denne  påvirkning  giver  stor  sandsyn-
lighed    for    nogle    demoraliserende
personlige  nederlag,  såfremt  du  be-
skæftiger  dig  med  ting,  der  ikke  har
relation til dine egne indre behov og in-
teresser. Derfor er det vigtigt, at du er
alene eller sammen med dine nærmeste
i dag. Det er den eneste måde, hvorpå

du kan finde ud af, hvordan dine reelle
behov ser ud, og hvordan du skal im-
ødekomme dem. Du vil i dit privatliv
kunne få nogle meget tilfredsstillende
oplevelser i dag.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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Torsdag 11 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

C#nT09:40 DqJ21:26 CH 3 09:40
BoC08:37 BpJ08:08

Personlige ønsker

Gælder i adskillige uger: Nu er tiden
inde   til   at   lægge   planer   for   din
personlige tilværelse og tænke på dine
mål, ikke i forbindelse med din karriere,
men ud fra dine personlige følelser og
ønsker. Ofte kan den ydre verdens krav
blive så store, at vi mister fornemmel-
sen for, hvad vi dybest set selv ønsker
os i livet, og bruger tiden på at leve op

til  andres  forventninger.  Eller  endnu
værre, vi indoptager disse forventninger
og overbeviser os selv om, at de er vore
egne. Tiden lige nu er imidlertid vel-
egnet  til  at  skære  igennem  alle  den
slags  forestillinger  hos  dig  selv  og
tænke lidt mere over, hvad du ønsker,
og  hvem  du  egentlig  er.  På  det  ydre
plan  er  det  også  et  godt  tidspunkt  at
lægge planer vedrørende dit hushold og
din familie eller de fysiske omgivelser,
du lever under. Køb af eller søgen efter
fast ejendom er også begunstiget lige
nu.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Med fløjlshandsker" (22.1.03) 
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DoC02:21 BoQ05:55 BoA18:05
BqN18:12

Ind under guldtæppet

Denne    påvirkning    er    sædvanligvis
ganske ubesværet og indikerer en dag
med lette, ubekymrede tanker og socialt
samvær.  Du  vil  undgå  alle  alvorlige
samtaleemner  og  alt,  hvad  der  kunne
fremkalde  konflikter.  Dagen  er  ikke
velegnet   til   at   diskutere   vanskelige
emner eller stridsspørgsmål, for under
den aktuelle indflydelse fra Venus vil
du være mere optaget af at holde fred
end af at lave aftaler til egen fordel. Al-
vorlige problemer, som du fejer ind un-
der gulvtæppet nu, kan dukke op senere
og volde store problemer. I dine sociale
relationer vil du opsøge interessante ak-
tiviteter, som er mentalt og intellektuelt
stimulerende, frem for fysisk eller følel-
sesmæssigt engagerende. Du ønsker at

blive  fornøjet  og  underholdt  i  dag,
enten af din partner eller sammen med
vedkommende.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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Lørdag 13 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

AH 4 BnE04:34 BoJ18:23
BH 11 12:59 BqC18:54

Et kik indad

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode vil du koncentrere dig om din
intime,   personlige   tilværelse   og   de
mennesker,  der  har  størst  indvirkning
på den, din familie og dine forældre. Du
vil formodentlig have lyst til at opholde
dig i familiære omgivelser og ønsker at
føle, at du har en form for centrum eller
kerne,  hvor  du  kan  opbygge  en  solid
basis for dine aktiviteter. For de fleste

mennesker vil dette være deres hjem.
Selvom du fortsat bør leve op til om-
verdenens    krav,    fordi    også    din
personlige  tilværelse  afhænger  heraf,
bør du dog rette størstedelen af din op-
mærksomhed  indad.  Ikke  blot  indad
mod dit privatliv, men også indad i psy-
kologisk forstand. Isolér dig om nød-
vendigt  og  brug  tid  på  at  tænke  og
meditere. Ting, der er hændt i din for-
tid, kan vende tilbage til dig nu i form
af erindringsbilleder eller konsekvenser
af hændelser, som fortsat indvirker på
dig.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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BmO13:47 BqQ17:09 BpD00:18
BpB23:10

"Noget andet"

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen du føler dig impulsiv og
villig til at handle hurtigt. Dit humør
kan skifte så hurtigt, at det overrasker
både dig selv og andre. Du er måske
sammen  med  en  anden,  som  har  det
sådan,  sædvanligvis  en  kvinde.  For-
mentlig vil du være utålmodig med dine
normale gøremål og ønske at gøre noget
helt  andet.  Under  forudsætning  af  at
dette "andet" ligger inden for rimelighe-
dens grænser, er det formentlig i orden
at gøre det. Faktisk kan du lige så godt

lade være med at forsøge at være disci-
plineret de næste par timer. Hvis du har
noget arbejde, som skal gøres, og som
kræver stor koncentration, vil du ikke
være i stand til at holde tankerne ved
det. Sædvanligvis er denne energi ikke
et tegn på konflikt, men hvis nogen for-
søger at forhindre dig i at udtrykke dine
umiddelbare  impulser,  kan  du  blive
vred på vedkommende.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BpI04:31 BnF06:56 BqA05:48
BqT15:25 BqG00:02

Sand uselviskhed

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse vil kalde dine inderste, ubevidste
fantasier frem. Denne dags morgen du
vil kunne bruge meget tid på at dag-
drømme og ikke udrette ret meget, men
du vil formentlig føle, at det har været
det værd. Drømme kan være meget for-
friskende for sjælen. Vi har alle indi-
mellem behov for at trække os en smule
tilbage  fra  den  virkelige  verden  og

møde vores indre selv. I øjeblikket har
du  stor  forståelse  for  andre.  Du  er  i
stand til at sætte dig selv i deres sted og
ved  præcis,  hvordan  den  pågældende
situation   ville   føles.   Du   ønsker   at
hjælpe andre, med meget lidt tanke på
goder  til  dig  selv.  Dette  er  en  af  de
energier, som gør dig virkelig uselvisk,
ikke blot tilsyneladende. Du vil kunne
arbejde for at hjælpe mennesker, som
du  anser  for  mindre  heldige  end  dig
selv.  Der  optræder  ofte  en  stærk  in-
teresse for oversanselige og spirituelle
emner under denne påvirkning.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 

Tirsdag 16 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

C#qF08:51 BoD12:56 BH 12 19:31
BqJ06:53

Det overordnede mønster

Gælder i adskillige uger: Under denne
påvirkning vil du vende opmærksomhe-
den mod de store temaer i dit liv, og du
vil bruge en del tid på at overveje dine
generelle planer for fremtiden. Dine håb
og ønsker er langt vigtigere for dig i
dag,  for  tilværelsens  daglige  gøremål
synes ikke at tilfredsstille dit behov for
mening. I dag er det ikke nok for dig at
imødekomme hverdagens krav; du øn-
sker at forstå, hvordan de passer ind i
det overordnede mønster. Det vil kunne
hjælpe dig meget i omgangen med an-
dre, hvis du er klar over, hvad du øn-
sker i livet. Denne påvirkning er meget
gunstig   for   alle   forretningsforhand-
linger,  kommercielle  transaktioner  og
indgåelse  af  kontrakter.  Den  er  også
gunstig   for   al   omgang   med   ret-

sinstanser. Alt dette skyldes din aktuelle
selvindsigt,  hjulpet  på  vej  af  en  vis
følelsesmæssig generøsitet over for an-
dre.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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BmN18:54 C#oN06:58 C#qA09:49
BoB12:06 BoG12:59 BoI17:30

Hjælpsomme ord

Denne indflydelse bliver oplevet på for-
skellige måder. Måske er du i et meget
dårligt lune i øjeblikket og overreagerer
ved det mindste tegn på, hvad du tolker
som  kritik  eller  afvisning.  Der  kan
således hurtigt opstå misforståelser, og i
stedet for at forsøge at løse dem trækker
du  dig  såret  tilbage,  måske  med  en
anelse  selvmedlidenhed.  Er  du  imid-
lertid i stand til at vurdere, i hvor høj
grad denne situation er en følge af dine
egne ængstelige forventninger, vil ener-
gien i denne periode hjælpe dig med at
være indfølende og forstående over for
andre. Da vil du også kunne finde nogle
hjælpsomme  ord  til  alle,  der  har  det

ligesom   dig.   Poetisk   og   romantisk
musik vil have en udtalt indvirkning på
dig i øjeblikket.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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AoC21:43 AqJ15:29 BoT04:23
BmC20:11 BpE05:37 ?c20:02

Mental aktivitet

Dette vil være en mentalt aktiv dag for
dig, for ideer og samtaler vil strømme
ind, og du vil være nødt til at forstå,
ikke alene den overfladiske udveksling,
men også den underliggende mening. I
samtaler med andre bør du især være
opmærksom på eventuelle fingerpeg, de
måtte  komme  med  vedrørende  deres
dybere  motiver.  Denne  påvirkning  er
tilbøjelig til at fremkalde udvekslinger
med andre, som tester klarheden i din

tankegang og tvinger dig til at vægte
værdien af dine ord. Du vil helt bestemt
ikke komme til at kede dig. Medmindre
dine  ideer  og  tanker  er  meget  dårligt
gennemtænkte,  så  skulle  du  være  i
stand   til   at   gennemføre,   hvad   du
påbegynder i dag. Det eneste problem,
du bør være opmærksom på, er mulig-
heden af at vække en modstand imod
dine hensigter og ideer, som kan blive
meget intens senere hen. Det er grunden
til, at det er vigtigt at lytte, ved siden af
at du udtrykker dine egne ideer.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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Fredag 19 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

FpO13:24 C#mI10:38 BmQ18:15
BH 1 18:15 BqO14:57 BqD01:37

Lynhurtige reaktioner ***

Gælder i adskillige dage: Denne påvirk-
ning  indgyder  dig  en  stærk  trang  til
selvudtryk  ved  at  foretage  dig  noget,
som adskiller sig klart fra dine normale
gøremål. Du har brug for at opleve en
ny slags frihed i dit liv og opdage di-
mensioner af tilværelsen, som du ikke
tidligere har kendt. Det kan antage form
af en søgen efter en indre sandhed på

det  metafysiske  eller  filosofiske  plan,
eller det kan ske i form af en ny ak-
tivitet i din tilværelse.

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

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

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

Denne energi sætter dig også i stand til
hurtigt at sætte dig ind i nye tankebaner.
Du vil kunne lære nye ting hurtigere,
end du plejer, under denne påvirkning,
og  du  vil  meget  hurtigt  opdage  det
overordnede mønster i tingene. Lejlig-
hedsvist kan indflydelsen antyde en hel-
dig opdagelse eller opfindelse.
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BpF07:35 BpT15:39 BqI05:16
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Langt fra problematisk

Denne  kvadrat  er  langt  fra  vanskelig.
Faktisk indvarsler den sædvanligvis en
umådelig  behagelig  tid,  hvor  du  hen-
vender dig til andre både for at give og
modtage   kærlighed   og   hengivenhed.
Normalt  er  energien  positiv  for  for-
holdet til andre og kan betyder starten
på helt nye og vigtige relationer. Et af
de få problemer, der kan opstå under
denne  påvirkning,  kan  skyldes  en  vis
modvilje fra din side mod at ytre dine
klagepunkter eller din kritik, af frygt for

at virke ubehagelig. Du vil forsøge at
gyde olie på vandene overalt, hvor du
kommer. Du vil nyde at være sammen
med andre og tage ud og more dig; men
dette kan på den anden side få dig til at
søge at undgå et eventuelt arbejde, som
skal  udføres,  eller  det  kan  gøre  dig
overdrevent nydelsessyg. Pas på ikke at
overdrive tingene.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 

Søndag 21 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

CmI09:04 DoQ01:21 BmJ06:09
BH 2 10:12

Fantasiens styrke

Gælder i adskillige uger: Det positive
ved denne påvirkning er, at den gør dig
i  stand  til  at  tænke  og  udtrykke  dig
meget forfinet og tillader dig at give ud-
tryk  for  ideer  og  følelser,  som  du
sædvanligvis ikke er i stand til at ytre
dig om; derfor er energien velegnet til
alle former for kunstneriske udtryk. På
den anden side kan denne forestillings-
evne løbe så løbsk, at den ændres fra
fantasi til illusion. Du bør sikre dig, at
alle de ideer, der kommer til dig i øje-
blikket, bliver udsat for tidens prøvelse
for at se, om de har nogen varig værdi

eller   blot   skyldes   et   øjebliks   fri
fabuleren.  Denne  påvirkning  kan  in-
dikere en uklar og forvirret tankegang.
Vær især omhyggelig i personlige sam-
taler, for andre vil kunne misforstå dig,
selvom du selv synes, at du udtrykker
dig fuldkommen klart. Undgå alle situa-
tioner, hvis positive udfald afhænger af
deltagernes   ubetingede   ærlighed   og
éntydighed.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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GqI BoF15:47 BqN14:53
BoO00:16

Alvorlig eftertanke ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  denne
periode vil du være i stand til at skabe
en  helt  usædvanlig  balance  imellem
dine   materielle   og   dine   spirituelle
behov,   og   du   opfatter   forbindelsen
imellem dem sådan, at det sætter dig i
stand til at opbygge din tilværelse lige-
ligt på dem begge. Energien hjælper dig
med at bringe dine åndelige idealer i
fokus i din konkrete dagligdag, hvorved
du mere præcist kan vurdere, hvilken
rolle de spiller i dit liv. Følgelig vil her

være  tale  om  en  periode  præget  af
nøgtern refleksion og dyb indsigt i til-
værelsen på flere forskellige planer.

Tiden er præget af alvorlig eftertanke.
Du   vil   ikke   være   i   noget   specielt
muntert lune, men du vil befinde dig i
en situation, hvor du kan blive udsat for
nogle     betydningsfulde     forståelses-
mæssige  gennembrud.  Du  vil  være  i
stand til at nægte dig selv belønninger,
som du tidligere har ønsket, fordi du i

øjeblikket  kan  indse,  at  hvis  bare  du
venter lidt, så vil din daglige tilværelse
efterhånden nærme sig dine idealer. Du
har den rigtige indstilling lige nu til at
kunne udfolde en disciplineret selvfor-
nægtelse  og  opofrelse  uden  at  blive
martyr. Med andre ord, du er realistisk
med hensyn til alt, hvad du foretager
dig.

I øjeblikket vil du kunne arbejde på at
fremme dine idealer, f.eks. ved at arbej-
de for en religiøs organisation, et vel-
gørenhedsprojekt,  en  spirituel  gruppe,
eller hvad du nu måtte finde på. Gene-
relt vil du føle dig tiltrukket af grupper,
som deler dit syn på tilværelsen, og du
vil være bedre til at give udtryk for din
livsfilosofi   i   en   gruppe   end   alene.
Denne energi har den virkning, at den
kan få jeget til at tjene en større sag,
således at du, såfremt du tror fuldt og
fast på det, du foretager dig, vil være i
stand til at arbejde hårdt, også selvom
du  modtager  meget  lidt  anerkendelse
eller positiv opmuntring.

Under denne påvirkning kan der imid-
lertid  også  være  fare  for,  at  du  tager
dine egne handlinger alt for højtidiligt.
Dette kan udgøre en meget skjult form
for egoisme i den åndelige sags og op-
ofrelses navn, og ingen form for egoi-
sme er forenelig med denne energi, hel-
ler ikke selvom den går under et andet
navn.
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Tirsdag 23 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

CoN11:50 GqI12:58 CqA09:04
BmD17:59 BH 3 03:30 BqC13:15
BqE00:24 Ag11:47

Kamp til døden eller accept

Gælder i adskillige uger: Denne indfly-
delse giver dig, med positiv støtte fra
periodens   energi,   mulighed   for   at
begynde at kikke på eller dykke dybere
ned i de områder for viden, som for-
søger at komme med praktiske svar på

menneskelige   problemer.   Dette   om-
fatter  ikke  blot  alle  former  for  hel-
bredelse, men også psykologi og astro-
logi såvel som fagområder som socio-
logi  og  undervisning.  Det  er  et  godt
tidspunkt  at  gå  dybere  ind  i  det  teo-
retiske,   filosofiske   grundlag   for   dit
emne. Faren ved denne indflydelse lig-
ger i en intellektualisering og "kamp til
døden" vedrørende oplevelser og situa-
tioner, som i virkeligheden kræver føl-
somhed   og   forståelse.   På   det   helt
personlige niveau vedrørende dig selv
eller én, der står dig nær, vil sådan en
indstilling  hindre  en  medfølende  for-
ståelse og effektiv accept af den psyko-
logiske virkelighed.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Hjemmebio" (12.1.03) 
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BnG14:23 CqF09:11 BmB13:39
BmI18:10 BoN19:20 BpO05:41
BqQ08:34 BqA19:15 BqF20:11

Foretag dig intet

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet  af  dagen  denne  påvirkning  kan
have en forstyrrende indvirkning på dit
forhold til andre mennesker. Problemet
er, at den er tilbøjelig til at få dig til at
føle dig meget ensom og isoleret, som
om  der  ikke  findes  nogen,  du  kan
snakke med. Og dette kan blive en selv-
opfyldende   profeti.   Måske   har   du
ubevidst sendt signaler ud til andre om,
at du ikke ønsker at blive forstyrret. Du
kan ende i en deprimeret tilstand, som
tager pippet fra dine omgivelser, så de
opgiver dig for øjeblikket og holder op
med at forsøge at hjælpe dig. Der er en
stærk  tendens  til  at  kikke  på  livets
mørke sider og reagere langt stærkere
på skuffelser og nederlag end på succes

og  opmuntring  fra  andre.  Den  bedste
måde at klare disse følelser på er ved
intet at foretage sig. Tag dem ikke alt
for alvorligt og træf ingen beslutninger
på  basis  af  de  følelser,  du  har  i  øje-
blikket.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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DoA BoC16:24 BH 4 03:15
BqJ15:58 BnT03:15

Ingen dårlige kompromisser!

Normalt er her tale om en meget beha-
gelig påvirkning uden de store vanske-
ligheder.  Du  søger  underholdning  og
behagelige rekreative aktiviteter, og du
har formodentlig ikke megen lyst til at
arbejde. Faktisk er den eneste fejl ved
denne   energi   netop,   at   den   ikke
medfører nogen videre selvdisciplin og

arbejdslyst. Du vil være mere interesse-
ret i at have det godt og nyde livet end i
at udrette noget. Det er klart, at dette
kan fungere såvel positivt som negativt;
det  afhængiger  af  omstændighederne.
Denne påvirkning er normalt velegnet
til alle former for socialt samvær. Dine
kærlighedsrelationer vil blive påvirkede
i gunstig retning. Du vil ikke være sær-
lig selvhævdende i dag. Hvis du havner
i en konflikt med en eller anden, så ind-
går du hellere kompromis end indleder
et slagsmål. Sørg blot for ikke at opgive
noget, der har betydning for dig.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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BoQ10:47 BoA21:03 <2°38g04:09

<Nymåne

Styrkelse af sjælen

Næsten alle mennesker føler sig på en
eller  anden  måde  usikre  på  sig  selv,
sårbare og mindreværdige med hensyn
til deres krop. Denne dags påvirkning
vækker netop disse følelser til live i dig,
men ikke smertefuldt - er snarere tale
om en længsel efter at blive accepteret
med al din sårbarhed, at finde forståelse
og  kærlighed  -  og  således  også  hel-
bredelse og lindring. Du er i dag langt
mere opmærksom på din egen ømfindt-
lighed, således at du også vil kunne tage
mere hensyn til dig selv. Hvis du gør
noget godt for din krop i dag - f.eks. får
massage eller går i sauna - vil det også
styrke    dig    sjæleligt.    Poetisk    og
romantisk musik har en udtalt indvirk-
ning på dig i øjeblikket.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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Lørdag 27 Sep. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003

FqQ15:17 BmE05:47 BoJ17:10
BH 5 12:44 BpC17:35 BqD22:00

En indsats i forhold til venner
***

Gælder i adskillige dage: Her er almin-
deligvis  tale  om  en  umådelig  gunstig
påvirkning for alle typer af sociale kon-
takter. Du vil blive begunstiget gennem
andre  mennesker,  og  de  vil  antagelig
også have gavn af dig. Hvis du vælger

at gå enegang i øjeblikket, vil du gå glip
af en værdifuld mulighed, for du kan
have utrolig stor gavn af et teamwork
sammen med dine venner. Du kan også
få mulighed for at komme til at arbejde
med nogle projekter, som vil være til
personlig fordel for dig; de kan komme
via personer, som du møder hver eneste
dag  på  dit  arbejde  eller  i  nabolaget,
folk, som du ikke forventer meget andet
af end almindelig social omgang.

I øjeblikket har du mulighed for at ud-
vide dine kontakter til den større om-
verden.  Sommetider  er  denne  påvirk-
ning et tegn på rejser, men du vil i hvert
fald helt sikkert møde mennesker, hvis
baggrund er helt forskellig fra din egen,

og hvis erfaringer vil øge din indsigt i
tilværelsen.  Flere  af  disse  mennesker
kan blive dine varige venner, og du vil
have stor gavn af at kende dem.

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

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

Denne  grundlæggende  parathed  til  at
støtte og hjælpe andre gør dig også i
stand til at modtage meget fra andre.
Folk  mærker,  at  du  vil  behandle  alle
henvendelser på en rimelig og retfærdig
måde, og de vil derfor også være villige
til at behandle dig på samme måde. I
virkeligheden er det jo altid sådan, men
du er bedre til at få øje på det i øje-
blikket.
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BnO08:58 BpQ11:42 BpG17:15
BqB16:33 BqI20:53 BmF22:49

Indre harmoni

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften du føler dig i god harmoni med
dig selv og føler dig i stand til målrettet
at udføre det, du sætter dig for. Ener-
gien strømmer i dig med mindre mod-
stand.  Som  følge  heraf  har  du  lettere
ved at forholde dig til andre mennesker,

for de fornemmer din indre harmoni og
føler sig af den grund tiltrukket af dig.
Det er derfor en god periode til alle for-
mer for gruppeaktiviteter. Du er i stand
til at sammenholde dine egne interesser
med de interesser, der måtte forefindes i
den gruppe, du arbejder med, således at
alle vil få gavn af de ting, du foretager
dig.   Et   ægteskab   vil   være   særlig
harmonisk lige nu, for der er tale om en
periode   præget   af   ægte   forståelse.
Fysisk kommer denne harmoni til ud-
tryk  som  en  følelse  af  vitalitet,  også
selvom   du   ikke   nødvendigvis   føler
trang til at udføre en masse arbejde.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 

Mandag 29 Sep. 2003

Jul. 2003 Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003

»

GmA BpT05:40 BpJ18:09
BoD23:02

Koncentrering af energien ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  Denne
påvirkning  kan  bringe  både  tilfreds-
stillelse og vanskeligheder. For groft set
fjorten  år  siden  gennemlevede  du  en
periode    præget    af    modgang    og
manglende vitalitet. Men samtidig fore-
tog du dengang en ny begyndelse, som
medfører  resultater  nu.  Disse  anstren-
gelser vil enten nå et klimaks og føre til
succes, eller du vil indse, at de er mis-
lykkedes.  I  begge  situationer  vil  den
nuværende periode være præget af store
byrder og hårdt slid, enten for at sikre
en succesrig afslutning på dine gamle
projekter  og  forehavender  eller  for  at
redde stumperne.

På de områder af tilværelsen, hvor du
har klaret dig godt - dit arbejde, privat-
liv, eller hvad det nu måtte være - vil
opgaven med at føre dine aktiviteter til
en succesrig afslutning komme til at be-
grænse din bevægelsesfrihed. Og selv-
om du ved, at tingene vil gå, som du
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ønsker, vil du alligevel føle dig rastløs
under byrderne. Prøv at være tålmodig
og koncentrer dig fuldkommen om den
opgave, du har foran dig.

Påbegynd  ikke  nogen  nye  projekter  i
øjeblikket,  som  ikke  har  direkte  for-
bindelse til det, du allerede er i gang
med.  Det  øgede  ansvar  kan  blive  for
meget for dig og kan afstedkomme hel-
bredsmæssige  problemer,  især  i  for-
bindelse med dit hjerte og kredsløb. Når
du   har   ført   alle   dine   nuværende
projekter  til  en  gunstig  afslutning,  så
kan du påbegynde nogle nye. Tiden er
inde til at holde ud, arbejde hårdt og
påtage sig et tungt ansvar.

De områder af din tilværelse, som ikke
har fungeret som forventet, bør du ikke
derfor anse for totalt mislykkede. For år
tilbage, da du påbegyndte de pågælden-
de projekter, forstod du måske ikke så
meget, som du gør i dag. Denne påvirk-
ning vil gøre dig opmærksom på denne
kendsgerning. Vælg ikke en ny kurs, før
du har fundet ud af, hvad det er, der
ikke har fungeret.

I denne periode kan du føle dig ensom
og afskåret fra andre, men tag det nu
ikke alt for tungt. Selvom denne påvirk-
ning skulle falde sammen med et brud
med   et   andet   menneske,   hvad   den
meget nemt vil kunne, betyder dette i
virkeligheden,  at  det  pågældende  for-
hold afledte dig fra de ting, du bør kon-
centrere dig om i øjeblikket. Det er tid
at samle energien, ikke at sprede den.
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Fysiske lidenskaber *

Denne påvirkning fremkalder en stærk
tiltrækning og et stærkt begær efter in-
tim kontakt. Du vil være mere aggressiv
end normalt i forsøget på at gå ud og
finde en partner. Denne påvirkning er
ofte tegn på en stærk fysisk lidenskab.

Under denne påvirkning vil et sexuelt
forhold være yderst tilfredsstillende for
begge parter. Selv uden sex vil du være
glad for at være sammen med andre. Du
føler dig mere levende og tiltrækkende
end normalt og kan meget vel blive sel-
skabets midtpunkt. Du vil gøre dig store
anstrengelser  for  at  opnå  andres  på-
skønnelse i denne periode, så stærkt er
dit  behov  efter  kærlighed.  Der  bliver
også  lagt  vægt  på  kunstneriske  ak-
tiviteter, for energien indikerer almin-
deligvis et øget selvudtryk gennem kre-
ativitet og kærlighed.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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Svingende humør

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  oplever  hurtigt  skiftende
stemninger, som kan hindre en tydelig
opfattelse af dine mål, især hvis dine
mål er blevet sat uden det store hensyn
til dine personlige behov. Hvis dine mål
er  rent  erhvervsmæssige  eller  stiller
meget  store  krav  til  dit  privatliv  og
hjemmeliv,   vil   denne   periode   virke
noget forstyrrende. Du kan blive util-
freds med dine fremskridt, eller du vil
måske føle, at uanset hvor meget du ud-
retter, mangler der altid noget. Denne
indflydelse  antyder  sommetider  spæn-

dinger på hjemmefronten. Hvis du har
klaret disse ting godt, vil du opleve den
mere positive udgave af denne energi
og være i stand til at fortsætte dine fore-
havender  med  en  bemærkelsesværdig
følelse af helhed. Du vil føle, at dine
aktiviteter er tilfredsstillende, både er-
hvervsmæssigt og personligt.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BpO12:53 BpB20:56 BqG21:41
BpD01:20 =j20:09

Følelsesmæssige konfrontati-
oner

I denne tid vender du opmærksomheden
mod dine mest personlige relationer til
andre, hvor du vil udtrykke dig på en
meget mere emotionel måde end van-
ligt.  Denne  energi  vil  påvirke  ægte-
skabet, forholdet til modstandere og alle
andre møder af en egentlig emotionel
karakter.  Din  partner  og  dine  kære

betyder  langt  mere  for  dig  nu  end
normalt,  for  de  forsyner  dig  med  en
følelse af tryghed og støtte. Og det skal
retfærdigvis siges, at du har den samme
interesse for at give disse ting til dine
kære.  Men  hvis  du  befinder  dig  i  en
negativ  følelsestilstand  lige  nu,  kan
denne  indflydelse  have  tendens  til  at
gøre dig umådelig jaloux og besidde-
risk, eller du kan komme til at handle
ubevidst eller automatisk over for dem,
du   holder   af.   Konfrontationer   med
kvinder,  positive  såvel  som  negative,
vil sandsynligvis være mere intense end
dem med mænd.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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Fredag 3 Okt. 2003

Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003

DH 5 19:53 BoE12:00 BqT10:56
BnA02:39 BpI01:33 BqF03:37

Hold fri

Gælder  i  adskillige  uger:  Mere  end
nogen  anden  Venus-position  antyder
denne  påvirkning  en  periode  fuld  af
sjov,  underholdning  og  morskab.  Din
selvdisciplin kan være påfaldende lav i
denne tid, men vi har alle brug for en

pause nu og da, så mor dig blot. Men
sørg for ikke at overdrive løjerne. Du
kan  være  god  til  at  omgås  børn  for
tiden, og det er et godt tidspunkt til spil
og leg. Energien gavner dog ikke mere
seriøse   aktiviteter   eller   diskussioner
med ungerne, for du har formentlig ikke
selv lyst til at være synderlig alvorlig.
Kærligheden er generelt begunstiget un-
der  denne  påvirkning.  Du  vil  komme
godt og ubesværet ud af det med dem,
du holder af, uden at føle, at du må give
afkald   på   din   personlige   identitet.
Denne energi gør det muligt for dig at
nyde at være dig, præcis som du er. Der
er ingen grund til forstillelse.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 

Lørdag 4 Okt. 2003

Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003

«

CoC09:13 CqJ05:24 BoO17:39
BH 8 04:09 BnJ00:20

Vær fleksibel

Gælder i adskillige uger: Du vil komme
til at kommunikere meget med andre i
dag i form af samtaler, breve, telefon-
opringninger osv. Benyt denne udveks-
ling  til  at  afprøve  dine  ideer  og  se,
hvordan folk reagerer på dem. Hvis du
har knyttet dig så stærkt til et bestemt
standpunkt, at du ikke bryder dig om at

få det anfægtet, så vil du kunne blive
temmelig oprørt over nogle af reaktio-
nerne. Men det vil nu være en lidet kon-
struktiv indstilling. Du vil uden større
besvær kunne korrigere din egen tanke-
gang  på  adskillige  områder  netop  nu.
Men selv med de bedste hensigter vil
du kunne ende i større uoverensstem-
melser  i  dag.  Det  betyder  ikke  nød-
vendigvis, at du tager fejl, men du bør
måske nok overveje din holdning. Hvis
du føler, at det bliver svært at finde et
kompromis,  så  udsæt  eventuelle  for-
handlinger eller drøftelser til en anden
dag.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BpE17:44 BH 9 20:55

Uvelkomne forandringer

I bedste fald kan denne påvirkning in-
dikere  nogle  intense  følelsesmæssige
oplevelser  i  dit  parforhold,  som  fører
dig med sig og forandrer din bevidsthed
for en stund. Men energien har også en
problematisk side. Du kan opdage nogle
forandringer i forholdet, som du bliver
nødt  til  at  tilpasse  dig.  Du  kan  ikke
ignorere dem, for det ville medføre et
egentligt brud. Forandring er i sig selv
ikke noget dårligt. Men vi higer først og
fremmest  efter  stabilitet  og  tryghed  i
vore parforhold, og den slags lader sig
ikke opnå i øjeblikket. Det nytter ikke
at   foregive,   at   forandringerne   ikke

finder sted. Ethvert forhold har brug for
at gro, hvis det skal forblive sundt og
levende. Modstå fristelsen til at benytte
dig   af   fordækte   og   undergravende
metoder,   såsom   at   manipulere   med
skyldfølelse eller ansvarsfølelse for at
kontrollere din partner.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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AoA15:18 DoJ00:32 DpC05:26
ApN16:39 BnD12:04 BpC07:02

Modstand

Her er tale om en periode fuld af udfor-
dringer og kriser.

Meget ofte kan en krise vise sig i form
af   personer,   som   modarbejder   dine
bestræbelser. De kan gøre det med vilje
eller  ufrivilligt,  men  deres  handlinger

vil tvinge dig til at bevise, at det, du
foretager dig, er umagen værd. Måske
vil du blive vred på de pågældende og
føle,  at  de  er  drevet  udelukkende  af
onde motiver. Men i virkeligheden er
deres motiver af samme art som dine
egne, og det bør du lære at forstå.

Der  kan  opstå  vanskeligheder  i  for-
bindelse  med  dine  bestræbelser  på  at
bygge noget op, at skabe et materielt
fundament og eller sætte et projekt på
skinner. Eller de kan dukke op i form af
en  afprøvning  af  en  ny  side  af  din
personlighed, som du først for nylig har
udviklet
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BmG10:07 JoT21:33 GmA08:16
BnB09:19 BnI14:19 BoN15:37
BpA15:31 BpF16:34 BpQ03:44
BqO00:36

Din negative side

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet  af  dagen  du  er  tilbøjelig  til  at
holde  dine  følelser  for  dig  selv.  En
følelse af ensomhed ledsager ofte denne
periode, eller måske depression og en
generel   følelse   af   pessimisme.   Pro-

blemer   på   hjemmefronten   kan   også
ledsage denne indflydelse, sædvanligvis
fordi du føler, at dit hjemmeliv på en
eller  anden  måde  ikke  giver  dig  det,
som det burde. Dette er en del af en
mere omfattende følelse af, at du ikke
får støtte fra nogen eller noget, hvilket
muligvis  er  sandt,  muligvis  ikke.  Dit
virkelige problem er enten, at du er af-
skåret  fra  dine  egne  følelser,  eller  at
dine følelser er for ubehagelige til, at du
bryder  dig  om  at  tage  notits  af  dem.
Denne  indflydelse  kan  tvinge  dig  til
kortvarigt at opleve det, som du opfatter
som din negative side. Der er således en
stærk konflikt i dig mellem den måde,
du oplever dig selv på, og den person
du mener, at du burde være.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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DqD09:52 BoC15:30 BH 10 00:30
BpJ15:01 BmT00:30

Til din fordel

Denne energi gør dig tilfreds og godt
tilpas.  I  dag  vil  al  din  omgang  med
familien, dine kære, venner eller forret-
ningskolleger  forløbe  fint,  for  du  ud-
stråler  varme  og  interesse  for  andre.
Nye kontakter, der knyttes i dag, kan
vise  sig  nyttige  i  fremtiden.  Den  ak-
tuelle påvirkning kunne være et tegn på
en positiv udvikling af et nyt romantisk
forhold i dit liv. Dagen er velegnet til
en kort rekreativ udflugt for at imøde-
komme  dit  behov  for  smukke  om-

givelser.  Økonomiske  transaktioner  er
begunstigede på dette tidspunkt, og du
skulle være i stand til at indgå fordel-
agtige forretningsaftaler. Alt, hvad du
køber i dag, vil formentlig vise sig at
være en god investering. Generelt vil du
under  denne  påvirkning  føle,  at  til-
værelsen  forløber  mere  gnidningsfrit
end ellers, og at alt går, som det skal,
uden de store anstrengelser fra din side.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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NnA BoQ13:00

Med fløjlshandsker ***

Gælder i mange måneder: Denne ind-
flydelse kan medføre en meget smerte-
fuld eller skamfuld episode -for dig selv
eller for én, der står dig nær.

I  denne  periode  er  du  ømskindet  og
usikker på dig selv, og du bliver derfor

nemt såret eller fornærmet, eller du kan
være tilbøjelig til selv at såre andre. Der
kan optræde udløsere af disse situati-
oner, men i virkeligheden er der ingen
åbenlys  årsag.  Du  vil  blive  afkrævet
størst   mulig   tilbageholdenhed   i   alle
mellemmenneskelige   udvekslinger.   I
virkeligheden bør du behandle alle med
fløjlshandsker for at undgå at komme til
at skade dit forhold til andre eller til dig
selv. Hvis du allerede er endt i skænderi
med en eller anden, bør du forsøge at
undgå  den  pågældende  person  i  øje-
blikket. Uanset hvad det handler om, en
diskussion  eller  meningsforskelle  som
du i øjeblikket ønsker at standse eller
fortsætte, vil det blot medføre menings-

løs, gensidig smerte.

Din  eller  din  modparts  ømfindtlighed
handler om en gammel skade fra for-
tiden, som begynder at gøre ondt på ny
under denne indflydelse. Det er grunden
til, at du fuldkommen kan overreagere i
den aktuelle situation og på den måde
fremprovokere et slag under bæltestedet
eller risikere at tabe ansigt. Hverken du
eller  din  modpart  ville  formodentlig
synke ned på dette niveau under andre
omstændigheder,  og  det  passer  sand-
synligvis  også,  at  deltagerne  i  denne
handling virkelig fortryder det bagefter.
Men da kan det være for sent.

Hvis  du  ønsker  at  undgå  smertefulde
eller  frustrerende  møder  med  andre  i
øjeblikket, bør du udvise størst mulig
hensynsfuldhed, forståelse og sindsro i
alle udvekslinger - selvom du ikke rig-
tig har lyst til det.
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>Fuldmåne

Uoverensstemmelser

Normalt er denne påvirkning velegnet
til alle former for kommunikation og til
at komme omkring og få kontakt med
folk. Din tankegang er kvik og kan ikke
klare at være ubeskæftiget. Denne ener-
gi gør dig ivrig efter at udveksle ideer
med andre, og du kan have lyst til at
sidde og sludre med andre hele dagen,
hvis   de   altså   er   tilstrækkelig   in-
teressante. Men energien kan også ytre
sig sådan, at du ender med at sidde og
spilde   temmelig   megen   tid   med   at
sludre med dig selv uden rigtig at ud-
rette noget som helst. Selvom du har
nemt ved at udtrykke dig under denne
påvirkning,  så  forvent  ikke,  at  andre
nødvendigvis skal være enige med dig,
især ikke hvis du taler så meget, at an-
dre kommer til at føle, at de aldrig får

en chance for at sige noget. De kan ytre
deres uenighed med dig blot for at få
dig til at standse op og lytte til dem.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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AmE BmO21:02 BpD07:33
BoJ01:38 BqC02:09

Vigør og irritabilitet *

Denne  dag  er  meget  velegnet  til  at
påbegynde nye projekter, især dem du
kan klare på egen hånd uden at skulle
modtage ordrer fra andre eller tilpasse
dig andre menneskers handlinger. Du er
fuld  af  vigør,  og  dit  fysiske  ener-
giniveau er højt, så du har virkelig brug
for at være fysisk aktiv i dag. En af de
værste måder at behandle denne energi
på er ved stillesiddende skrivebordsar-
bejde. Du ville hurtigt blive knotten og
irritabel, fordi dine undertrykte energier
vil prøve at finde afløb. Det er vigtigt,
at du er i stand til at identificere dig
med alt, hvad du foretager dig i dag.
Dine personlige energier er højspændte,
og du har brug for at blive anerkendt
som individ. Får du ikke denne aner-

kendelse, bliver du sandsynligvis vred
og ender nemt i skænderier. Medmindre
din dag er fuldt besat af aktiviteter, vil
du utvivlsomt være langt mere irritabel
end vanligt i dag.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Søndag 12 Okt. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

FmB15:51 AmE01:23 BnF14:10
BpB06:24 BpI11:46 BqG07:16
BqA13:03 BqQ00:25 BqT22:39

Følelsesmæssig tryghed ***

Gælder i adskillige måneder: Her er tale
om  en  umådelig  positiv  periode.  Du
føler  dig  selvsikker  og  i  god  kontakt
med dine følelser, som du er i stand til
at udtrykke klart og ærligt, både over

for dig selv og over for andre. Samtidig
føler du dig uhyre gavmild, og det giver
dig mulighed for at give noget til andre
mennesker  på  en  mere  fri  måde  end
tidligere og uden, at du på nogen måde
føler, at der går noget fra dig selv. Dette
aspekt  har  at  gøre  med  næringsfunk-
tionen i dit indre, ønsket om at beskytte
og drage omsorg, såvel som ønsket om
selv at blive støttet. Du vil kunne give
andre  næring  i  øjeblikket,  og  har  du
selv brug for hjælp, vil du også få den.

Dit hjem og dit privatliv er vigtigt for
dig i denne periode, og du vil arbejde
på at gøre dette område af livet så posi-
tivt som muligt. Måske vil du simpel-
then gøre dit hjem mere komfortabelt
og elegant, eller du kan mere psykolo-

gisk betragtet invitere venner og naboer
hjem til dig, så I kan hygge jer sammen.

I øjeblikket vil du indse, hvordan din
fortid har bidraget positivt til din ak-
tuelle situation, og du vil ønske at være
omgivet af ting, der minder dig om din
fortid. Det er et godt tidspunkt at tage
hjem og besøge sine gamle venner og
kære på.

Uanset dit køn vil du kunne modtage en
gunstbevisning fra en kvinde, som til-
byder at hjælpe dig eller sørge for dig
på en eller anden måde. Ofte vil hendes
funktion   i   din   tilværelse   være   at
åbenbare,  hvad  der  findes  i  dit  eget
indre,  og  derved  gøre  dig  mere  selv-
sikker.  Det  kan  også  være  en  mand,
men  han  vil  i  så  fald  komme  til  at
påvirke   dig   på   en   meget   moderlig
facon.

Så godt som den eneste negative effekt
af   denne   energi   kommer   af   dens
symbolske forbindelse med næring og
fordøjelse. Psykologisk set befinder du
dig i en periode med indoptagelse og
assimilation, i et forsøg på at indlemme
alt det, der kan nære og understøtte dig.
Det er klart, at det fysiske modstykke til
dette vil være at tage på i vægt, og det
kan også ske, såfremt du ikke er forsig-
tig.   Fedtholdig   mad   er   særlig   pro-
blematisk, så prøv at undgå den slags.
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DnO19:50 BoD20:09 BqJ14:05

Brud med normerne

Hele dagen kan du have trang til at op-
søge nogle spændende og inspirerende
aktiviteter   og   oplevelser.   De   mere
almindelige sociale relationer vil ikke
kunne  tilfredsstille  dig.  Uløste  spæn-
dinger i dit parforhold kan fremkalde
pludselige forstyrrelser, idet den ene af
jer måske prøver at frigøre sig fra de

fælles restriktioner og spændinger. Eller
en tredje part kan give anledning til en
flirt, som forstyrrer jeres forhold. Men
medmindre  spændingerne  imellem  jer
er meget alvorlige, vil I formodentlig
ikke lide varig skade. Alt, hvad du gør
for morskabs skyld i dag, vil have til
formål  at  afstedkomme  et  brud  med
normerne. Hold derfor udkig med ting,
der    virker    spændende,    træf    nye
mennesker og opsøg nye eventyr. Disse
ting vil kun virke forstyrrende, såfremt
du er bange og modvillig over for nye
oplevelser.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Tirsdag 14 Okt. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

FnG22:18 CoA13:02 CpN13:48
BoB19:21 BoG20:14 BH 12 02:44

Fare for fejlbedømmelser ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  Under
denne påvirkning kan det være meget
svært nøjagtig at vide, hvilken retning
dit liv vil tage. Derfor bør du være utro-
lig forsigtig i dine gætterier, for der er
stor fare for at fejlvurdere situationen.

I almindelighed vil det være vanskeligt
at træffe beslutninger i denne periode,
fordi man føler sig fanget i konflikten
mellem forsigtighed og optimisme. Så

snart  den  ene  indstilling  vinder  over-
hånd i éns sind, vil den anden dukke op
og undergrave den første. Ofte kan det
være uhyre vanskeligt at finde ud af,
om  man  skal  ekspandere  eller  ind-
skrænke. Problemet vil være særlig ud-
talt, hvis du har overvurderet dig selv
tidligere og har været nødt til at droppe
nogle ting. Det kan have afstedkommet
en mangel på selvtillid, som vil dukke
op til overfladen nu.

Du vil også i øjeblikket kunne opleve
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en konflikt imellem behovet for større
frihed og flere muligheder og behovet
for at holde sig på den sikre og forudsi-
gelige grund, som du er vant til. Ofte vil
der opstå en fristelse til at bryde med
alting og starte forfra uden den tungtve-
jende fortid, som holder dig tilbage -
sådan  tænker  du  i  al  fald.  Den  rast-
løshed, der opstår som følge af denne
konflikt, kan få dig til at indføre mange
forandringer i din tilværelse, især i for-
bindelse med din karriere. Forholdet til
andre vil også hyppigt være besværlig-
gjort,  især  hvis  der  er  store  ansvars-
byrder  involveret.  Mere  overfladiske
forhold og venskaber vil være mindre
tilbøjelige til at blive berørt.

Men er du grundlæggende tilfreds med
din  tilværelse,  og  føler  du  ikke  dine
pligter og ansvar som tyngende, så vil
du opleve energiens positive sider, som
faktisk er ganske betragtelige. Tiden er
inde til, at du kan udvide din livsform
til at omfatte langt mere end tidligere.
For eksempel kan du trygt udvide din
forretning,  for  den  forsigtighed,  der
følger med din fødsels-Saturn, vil anta-
gelig forhindre dig i at overvurdere dig
selv. Eller du vil kunne påtage dig et
større ansvar, som vil gøre dit arbejde
mere tilfredsstillende.

Onsdag 15 Okt. 2003
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DpQ04:12 BoT11:42 BpE12:56
BoI00:46 BmN02:11

Blot for morskabs skyld

Denne påvirkning er yderst velegnet til
morskab. Før du lægger planer om at
arbejde hårdt i denne periode, bør du
nok lige huske, at du vil være tilbøjelig
til  at  sætte  fornøjelse  over  arbejdet  i
dag. Du kan have svært ved at udsætte
noget, du har lyst til, for at opfylde en
eller    anden    forpligtelse.    Men    det
skyldes ikke selviskhed fra din side, for
du er i høj grad i stand til at udvise
generøsitet og gavmildhed over for an-
dre.  Du  er  langt  mere  åbenhjertig  og
kærlig, end du plejer at være, og føler

ægte kærlighed til mennesker omkring
dig. Det er blot sådan, at denne side af
tilværelsen - kærligheden, hengivenhe-
den og fornøjelsen - er vigtigere for dig
lige nu end dit arbejde. Det er et godt
tidspunkt at afholde eller deltage i sel-
skabelighed. Det er også et godt tids-
punkt  at  være  sammen  med  dem,  du
holder af, for du kan have megen glæde
af dem lige nu.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Torsdag 16 Okt. 2003

Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003

AH 5 08:50 NnA22:08 BqD09:07
BmC03:38 BqO22:39

Morskab og glæde

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode vil du føle dig fri til at være dig
selv og give udtryk for dig selv. Du er
mest indstillet på at gøre, som du har
lyst   til,   og   såvidt   muligt   prioritere
tingene selv. Du er ikke specielt interes-

seret i at dominere andre, selvom du er i
stand  til  det  for  tiden;  men  du  vil
kraftigt modsætte dig enhver, som for-
søger at hindre dig i at gøre, som du
finder for godt. Også din holdning til
dine sociale omgivelser vil være mere
ubesværet i denne tid, næsten som om
du betragter dem som en scene, hvor du
kan vælge at optræde. Og du vil i hvert
fald i højere grad foretrække relationer,
som er fornøjelige. Det er tid til at være
sig selv, men det er også tid til, at du
bliver bevidst om, hvem du er. Ét er at
være sig selv; noget andet er at kende
sig selv. Du kan bruge denne periode til
begge dele.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Fredag 17 Okt. 2003
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CmE14:50 DqB13:39 DpG21:57
BmA14:26 BH 1 02:00 BpG08:47
BpF15:32 BqB07:55 BqI13:11
BmQ02:00 BpT23:47

Ude på skrammer

Denne   påvirkning   bibringer   dig   en
umådelig intellektuel og mental energi.
Du kan arbejde mentalt i længere tid

end normalt og dermed udrette ikke så
lidt.  Samtidig  vil  du  intellektuelt  føle
dig i hopla og nyde at debattere med
andre. De negative virkninger af denne
påvirkning er, at hvis du tager dig selv
og dit ego alt for højtideligt, så vil du
under denne påvirkning kunne tale og
handle, som om du er ude på skrammer.
Du kan være temmelig irritabel og fare
op over de mest banale ting. Ofte vil du
handle defensivt på områder, hvor du i
virkeligheden  slet  ikke  har  noget  i
klemme. Et af problemerne med denne
påvirkning  er,  at  du  netop  kan  have
svært ved at afgøre, hvornår det er nød-
vendigt for dig at forsvare din position.
Du  er  tilbøjelig  til  at  identificere  dig
med alt, hvad du selv tænker, siger og
tror.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Lørdag 18 Okt. 2003

9
To

10
Fr

11
Lø

12
Sø

13
Ma

14
Ti

15
On

16
To

17
Fr

18
Lø

19
Sø

20
Ma

21
Ti

22
On

23
To

AoJ BmJ14:35 BH 2 18:43
BoE00:59 ?d13:31

Giv slip

I dag kan du blive nødt til at klare et
stærkt  pres  fra  kræfter,  der  kommer
udefra eller virker i dit eget indre. Din
livsform og den måde, du bruger ener-
gien på, vil blive testet i dag, og måske
vil det tvinge dig til at foretage nogle
radikale  ændringer  på  områder  af  dit
liv,  som  du  ikke  synes  fungerer  godt
nok. Den bedste måde at bruge denne
påvirkning på er at slippe de af dine
gamle   adfærdsmønstre,   som   dagens
hændelser  vil  afsløre  ikke  fungerer.
Holder du stædigt fast ved dem, vil det

kun gøre tilværelsen mere besværlig for
dig, men opgiver du dem, vil der blive
plads til, at der kan finde nogle kreative
forandringer  sted.  Du  kan  også  blive
nødt til at håndtere sammenbrud i ma-
skiner  eller  sociale  omstændigheder.
Alt, som ikke har tendens til at gå glat,
vil fungere rigtig dårligt i dag. Tiden er
inde til at få orden på tingene og klare
de mekaniske problemer.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 

Søndag 19 Okt. 2003
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ApC08:58 DqI16:51 AoJ02:50
BoO09:08

Oprigtig interesse

I dag kan du øge din forståelse af dig
selv såvel som af andre og deres mål.
Din tankegang er klar i øjeblikket, og
du burde være i stand til at formidle
dine synspunkter. Du er imidlertid ikke
kun  optaget  af  at  udtrykke  dine  egne
meninger;  du  nærer  også  en  ægte  in-
teresse  for  andres  synspunkter.  Du  er
klar over, at dine tanker og ideer gør
indtryk på andre, og du ønsker at finde
ud af, hvordan du påvirker dem. Dagen
er velegnet til alle former for studier og
undervisning. Din tankegang er hurtig
og modtagelig, og du er ivrig efter at
øge dine kundskaber inden for ethvert
felt, du støder på. Du kan drage fordel

af denne nysgerrighed og iver efter at
vide mere, og du vil hurtigt opdage, at
jo større forståelse du får for en situa-
tion, desto bedre vil du være til at klare
de vanskeligheder, der måtte melde sig.

langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Mandag 20 Okt. 2003
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DmF15:51 DpA05:07 CH 5 02:20
BH 3 13:03 BqE09:52 BoF01:03
BqN00:07 BqC23:01

Et smittende godt humør *

Denne  påvirkning  er  formentlig  den
mest behagelige af dem alle med hen-
syn til indvirkningen på dit humør og
den måde, din tilværelse former sig på.
Den er utrolig gunstig for alle former
for menneskelige relationer. Du er op-
timistisk, ivrig og udadrettet, varm og
venlig  over  for  alle  du  møder.  Tids-
punktet    er    også    gunstigt    på    det
økonomiske felt. Du kan opleve pludse-
lig  medgang,  skønt  dette  dog  ikke  er
energiens mest almindelige effekt. Du
vil være tilbøjelig til at forkæle dig selv

og bruge mange penge, især på over-
flødige og smukke ting. Selvdisciplinen
kører på mange måder på et temmelig
lavt blus i øjeblikket, men normalt er
der heller ikke behov for den. Festlighe-
der, der afholdes på dette tidspunkt, vil
forløbe usædvanlig godt, i det mindste
for dig selv, og det samme gælder alle
former for underholdning og selskabe-
lighed. Det skyldes til dels dit smittende
gode humør.
langvarig: "Ude af proportion" (see 17.7.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 

Tirsdag 21 Okt. 2003
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CpC20:23 CoJ16:47 BpO15:48
BqQ18:44 BmD03:53 BmB23:55

Tydelig og præcis

Dette tidspunkt er velegnet til at lægge
planer,  tænke  tingene  igennem  eller
kommunikere  med  andre.  Din  tanke-
gang er klar og præcis. Denne energi vil
formodentlig  også  vække  din  nysger-
righed over for verden omkring dig og
give dig lyst til at lære noget nyt, enten

gennem studier eller gennem egne erfa-
ringer. Måske har du lyst til at tilbringe
dagen med at læse eller gå på museum,
kunstudstilling  eller  noget  andet,  som
kan  stimulere  din  tankegang.  Selv  en
samtale med gode venner kan blive en
kilde til nye ideer, som du kan overveje.
Tidspunktet  er  velegnet  til  at  få  dine
synspunkter igennem til andre, selvom
dit  primære  motiv  antagelig  vil  være
udveksling, frem for blot at score nogle
points  i  debatten.  Din  indstilling  er
langt mere objektiv end normalt, og du
interesserer dig kun for kendsgerninger.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Onsdag 22 Okt. 2003

16
To

17
Fr

18
Lø

19
Sø

20
Ma

21
Ti

22
On

23
To

24
Fr

25
Lø

26
Sø

27
Ma

28
Ti

29
On

30
To

AqD02:34 BmI04:30 BoN05:42
BnT13:43 BH 4 13:43 BqA05:36
BqF06:33 BnG00:40

Gode venskaber

Du er i godt humør i dag og udviser
hengivenhed over for så godt som alle
omkring dig. Du burde tilbringe dagen
sammen med nogle af dine venner og
endda forsøge at få nogle nye, såfremt
lejlighed  byder  sig.  Tænk  over  dine
relationer til andre og påskøn den kær-
lighed, du giver til andre og selv mod-
tager  fra  andre.  Er  der  spændinger  i
nogen af dine forhold, er det et godt
tidspunkt at prøve at gyde olie på vand-
ene.   Du   vil   formodentlig   være   ret
populær  i  dag,  og  du  bør  bruge  de
positive  energier,  du  udstråler,  til  at
gøre et godt indtryk på mennesker, som
du ønsker at gøre indtryk på. Men vær

ikke forloren, for så vil det ikke virke
på længere sigt. Pointen er, at det gode
indtryk du gør, skyldes den person du
rent faktisk er, og ikke den person du
måske forestiller dig, at andre ønsker,
du skulle være.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Torsdag 23 Okt. 2003
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CqD11:02 BoQ21:25 BoC02:59
BqJ02:33 Ah21:08

Fritidssysler

I dag vil du være tilbøjelig til at bruge
hovedet til fritidssysler, f.eks. til at læse
noget underholdende, gå på kunstudstil-
ling eller til koncert eller more dig sam-

men med dine venner. Selvom disse ak-
tiviteter kan forekomme trivielle, spiller
de en vigtig rolle i din tilværelse, for de
giver dig en chance for at hvile ud mel-
lem  de  tungere  opgaver.  Vær  ikke
bange for at holde fri i dag, hvis du kan,
og sørg for at slappe af og nyde livet.
Denne energi er også vigtig på en anden
måde, for den sætter dig i kontakt med
dine følelser, især med kærligheden og
venskabsfølelsen. Det er vigtigt for dig
at vide, at disse følelser er tilstede i dit
liv. Med andre ord, selvom dage som
denne måske ikke virker særlig betyd-
ningsfulde, så er det dem, der opvejer
alle de øvrige, mere problematiske dage
i livet. Og derfor er de betydningsfulde.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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DpT00:38 BoA07:39 BmE16:20
BpN07:45 BH 5 23:11

Kreativ aktivitet

Dette er et godt tidspunkt for alle slags
kreative  aktiviteter.  Er  du  beskæftiget
på  det  kreative  område,  vil  du  være
usædvanlig produktiv i dag. Under alle
omstændigheder er tidspunktet velegnet
til at beskæftige sig med kunst eller an-
dre  aktiviter,  der  har  at  gøre  med
skønhed. Det er også et godt tidspunkt
til at udsmykke dit hjem og gøre dine
personlige omgivelser mere attraktive.
Din  skønhedssans  er  vakt,  og  du  er
langt  mere  følsom,  end  du  plejer  at

være, over for det æstetiske i dine om-
givelser.  Du  vil  også  føle  stor  hen-
givenhed i øjeblikket og have et stort
behov   for   at   udtrykke   denne   hen-
givenhed over for andre. Du ønsker at
give og modtage kærlighed. Sædvanlig-
vis er der tale om en meget behagelig
påvirkning, for du er behagelig at være
sammen  med.  Andre  mennesker  vil
kunne mærke dine følelser for dem, og
det vil gøre dem godt tilpas.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Lørdag 25 Okt. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

EqO09:15 BnO19:05 BpQ21:45
BqD08:20 BoJ03:34 BpC03:58
<1°41h13:51

<Nymåne

Nye synsvinkler

Gælder i adskillige måneder: Din tænk-
ning  er  under  denne  påvirkning  langt
mere   impulsiv   og   omskiftelig   end
normalt. Det gør dig på den ene side
temmelig uforudsigelig, ja måske lige-
frem upålidelig i forholdet til dine om-
givelser.  Men  det  bibringer  dig  også
evnen  til  at  bryde  ud  af  trummerum-
men, både rent psykisk og i dine ydre
aktiviteter. Du er i stand til at indtage
friske  og  nye  synsvinkler  og  tænke
originalt. Og hvad mere er, du er i stand
til  at  omsætte  dine  nye  indsigter  til
praktiske  gøremål  i  hverdagen.  I  din
higen efter nye oplevelser kan du op-

søge  nye  venskaber  eller  mødes  med
nogle af dine mere spændende og in-
spirerende venner, som du normalt ikke
plejer omgang med, fordi de virker for
urolige eller for uforudsigelige. Men i
øjeblikket er du netop oplagt til at være
sammen med den type mennesker.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Søndag 26 Okt. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

FmI BmF07:36 BpA06:43
BpT14:16 BqI05:42 BpG02:10
BqB01:29

En fornemmelse af medfølelse
***

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  denne
periode  vil  dine  idealer  blive  vakt  til
live i en grad, som det ellers sjældent er
tilfældet på andre tidspunkter, og du vil
forholde  dig  langt  mere  medfølende
over for tilværelsen. Mennesker, der er
ude af stand til at klare sig selv, vil især
vinde din sympati. Du vil først og frem-

mest være optaget af at hjælpe andre
mennesker ved at give dem en hånd. Du
kan være mindre interesseret i at foran-
dre de sociale forhold, som har frem-
kaldt den situation, der undertrykker de
mennesker, du har med at gøre.

Din interesse for spirituel, religiøs og
mystisk filosofi vil formentlig vokse i
øjeblikket. Verden synes ikke længere i
tilstrækkelig   grad   at   kunne   imøde-
komme dine behov, så du bliver nødt til
at vende opmærksomheden indad for at
finde en verden, der kan give dig det,
du virkelig har behov for. Også her vil
du opdage, at jeg’ets trang til selvtil-

fredsstillelse og selvhævdelse kan være
den  afgørende  faktor,  som  forhindrer
dig i at få dét ud af tilværelsen, som du
ønsker.  I  øjeblikket  bør  jeg’ets  krav
neddæmpes i hvert fald så meget, at du
kan komme til at høre, hvad det er, dit
indre selv i virkeligheden siger.

Uheldigvis  har  denne  energi  også  en
anden side, som du bør være på vagt
overfor. Nogle mennesker udvikler en
falsk lykkefølelse, lidt ligesom en opi-
umrygers drømmeverden, uden egentlig
basis i virkeligheden. Du kan føle, at alt
er  i  den  skønneste  orden,  selvom  det
ikke er tilfældet, eller du kan føle, at du
kan  foretage  dig  hvad  som  helst  og
slippe godt fra det. Derfor er energien
ofte  ledsaget  af  spil  og  risikofyldte
eventyr  med  begrænsede  resurser,  og
det får ofte katastrofale følger. Det er
ikke  nogen  god  periode  for  investe-
ringer, ikke fordi du nødvendigvis vil
blive udsat for tab, men fordi du ikke
kan vide det med sikkerhed, og du vil
være fristet til at gamble, når risikoen er
for stor. Af samme grund bør du i for-
bindelse  med  forretningsaftaler  sikre
dig,  at  du  ikke  bliver  et  offer  for
massive fordrejelser af sandheden.
Ved denne påvirkning er det bedst at
undgå rent egoistiske forehavender, for
det  vil  være  i  forbindelse  med  hand-
linger med den slags motiver, at du har
den største risiko for at rende ind i ener-
giens negative sider.
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Stimulation

I dag kan du have brug for at bremse
din egen tænkning en anelse, for du vil
være  tilbøjelig  til  at  tænke  og  tale
meget  hurtigt.  Andre  mennesker  kan
forekomme dig alt for langsomme, og i
dit hastværk vil du kunne overse noget
vigtigt. I værste fald kan denne påvirk-
ning få dig til at føle dig usammenhæn-
gende,  udisciplineret  og  nervøs.  Men
positivt     betragtet     stimulerer     den
hjernens aktivitet. Du er interesseret i
nye  typer  af  oplevelser  og  er  meget
utålmodig  over  for  normalt  rutinear-
bejde.  Foretag  dig  noget,  der  er  an-
derledes, eller sørg for, at du kommer
til at træffe nogle nye mennesker, som
kan  inspirere  og  udfordre  din  tanke-

gang. Selv mennesker, du har kendt i
lang tid, vil kunne vise dig aspekter af
sig selv, som du ikke anede, at de ejede.
I  samtaler  med  andre  kan  du  være
meget ligefrem i dag. Pas blot på ikke
at overdrive det, og undgå at sige ting
blot for at chokere folk.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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Rastløshed

Alle personlige møder og nære relati-
oner vil være udsat for overraskelser i
dag. Det er svært at forudsige, hvad der
mere præcist vil ske, bortset fra at det
vil adskille sig betydeligt fra normerne,
uanset hvordan dine normer så måtte se
ud. I det nære forhold til din partner kan
den ene af jer f.eks. være umådelig rast-
løs i dag. I så fald betyder det, at der er
noget i jeres forhold, som i hvert fald

gør den ene af jer utålmodig og undvi-
gende. Disse følelser kan medføre dis-
kussion og skænderier mellem jer. Eller
måske vil den ene af jer foretage sig
noget  radikalt  anderledes  og  overra-
skende, som vil forstyrre jeres forhold
eller tvinge jer til at beskæftige jer med
et helt nyt aspekt af forholdet. I et er-
hvervs-       eller       forretningsmæssigt
partnerskab  vil  du  også  kunne  blive
tvunget   til   at   korrigere   nogle   ting
temmelig  radikalt  på  grund  af  nogle
faktorer, som dukker uventet op.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Onsdag 29 Okt. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De

NqF05:18 BnQ21:41 BpD07:42
BpO18:53 BH 7 21:41 BnC03:13
B∠14:43

At afstikke fremtidens kurs ***

Gælder i mange måneder: Selvom her
er tale om en langvarig påvirkning, kan
det være vanskeligt at få det fulde ud-
bytte  af  den.  Hvis  den  bliver  over-
skygget af kraftigere påvirkninger, vil
du måske dårligt nok lægge mærke til
dens  virkninger.  Ligesom  ved  andre
generelt positive påvirkninger skal der
en   bevidst   indsats   til   for   at   høste
eventuelle goder.

Hvis  du  tidligere  i  din  tilværelse  har
såret eller fornærmet mennesker i dine
umiddelbare omgivelser - især kolleger
på  din  arbejdsplads  -  får  du  nu  mu-
lighed   for   at   råde   bod   herpå.   De
pågældende vil måske forsøge at tage
sagen  op  igen  eller  hævne  sig  på  en
eller anden måde. Skulle dette ske, bør
du ikke ignorere sagen eller simpelthen
tolke sådan en adfærd som ondsindet.
Indrøm din fejltagelse, også selvom den
var utilsigtet, eller du følte, at den an-
den simpelthen overreagerede, frem for

at der var tale om ubetænksomhed fra
din side. Dette vil hjælpe dig med at
undgå lignende situationer fremover.

En anden mulighed er, at du føler, at du
er blevet såret, overset eller gjort til grin
på   en   eller   anden   måde.   På   det
pågældende  tidspunkt  var  du  sikkert
vred og såret, men foregav at le med for
at undgå at blive anset for at være en
gammel  gnavpot.  Du  kan  nu  blive
mindet om denne situation ved, at noget
lignende  truer  med  at  ske  igen.  Brug
denne   lejlighed   til   at   reagere   an-
derledes.  Prøv  at  sætte  ord  på  dine
følelser, selv hvis det betyder, at du må
indrømme, at du er sensitiv eller sårbar.
Dette     kan     afstedkomme     en     vis
bestyrtelse, men det vil også give andre
mulighed for at se din mere menneske-
lige side.
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Nyd tilværelsen

Under denne påvirkning vil du sandsyn-
ligvis have det godt med dig selv på en
meget positiv måde. Du kan også have
lyst til at være sammen med andre, især
for morskabs skyld. Du har ikke lyst til
at bruge tid på noget, der ikke virker
umiddelbart fornøjeligt og glædesfyldt.
Det  er  en  god  dag  til  leg  og  spil  af
enhver art, selvom du også vil kunne få
meget   arbejde   fra   hånden,   hvis   du

virkelig er glad for dit arbejde. Under
denne påvirkning kan du forsøge at ud-
vide dine daglige gøremål, for i dag vil
du ikke være tilfreds med blot at gøre,
som du plejer. Du vil gerne lære mere
om dig selv, om verden og om andre
mennesker. Det er en god periode til at
indlede en rejse, især hvis du har ferie.
Tiden er inde til at slappe af fra den
daglige   trummerum   og   nyde   livet.
Trods din aktuelle lidt overfladiske ind-
stilling  til  tilværelsen,  vil  du  i  mødet
med andre mennesker komme til at ef-
terlade et vist indtryk.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 

Fredag 31 Okt. 2003

Aug. 2003 Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

FoN08:07 JqE05:41 FqA00:01
CqI23:29 BnJ05:25 BH 8 09:10
BoO22:27

Lad være med at overdrive! ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  denne
kritiske periode vil du blive opmærk-
som på tilstedeværelsen af nogle gamle,
ubehagelige    sår.    Dette    kan    sætte
spørgsmålstegn ved eller true nogle af
de ting, som ellers har givet dit liv en
form for mening og fyldt dig med opti-
misme og håb. På den anden side kan
det hjælpe dig med at indse, hvor det
ville være en fejl at være alt for op-
timistisk.  Du  kan  have  tendens  til  at
overse egne svagheder og sårbarheder,
og det kan få dig til at kaste dig ud i
nogle  eventyr,  som  kan  ende  med  at
skade dig. I øjeblikket bør du være sær-
lig opmærsom på dine forudanelser og
ikke vende det døve øre til eventuelle

bekymringer,  heller  ikke  selvom  det
måtte gøre dig forlegen eller stille dig i
et dårligt lys.

Du kan på en eller anden måde være
gået over stregen på dit arbejde, især
hvis du for nylig har haft stor succes.
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Ingen vil klandre dig herfor, forudsat at
det ikke stiger dig til hovedet. Hvis du
derimod  bliver  arrogant,  kommer  du
næppe til at vente længe, før en eller
anden  langer  ud  efter  dig  og  rammer
der, hvor du var uvidende om, at du var
sårbar.

Denne  påvirkning  peger  på  et  pro-
blematisk  forhold  til  din  egen  krop.
Skulle du have tendens til at spise eller
drikke  for  meget,  vil  det  formentlig
blive værre, såfremt du ikke gør en be-
vidst indsats for at undgå det. Hvis dine
spisevaner er mangelfulde, er der fare
for, at du lige nu vil ignorere dette om-
råde af dit liv yderligere. Du vil som
sagt kun være i stand til at undgå dette
ved at gøre en bevidst indsats. Denne
type af problemer betyder lige nu, at din
krop eller dit sind beder dig om at tage
bedre  vare  på  dig  selv  og  forsøge  at
være mere opmærksom på dine fysiske
behov.
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Det større overblik

Psykologisk set øger denne påvirkning
din evne til at forstå det emne, du inte-
resserer dig for, og din indsigt i livet i al
almindelighed, sådan som du møder det
i  dag.  Du  er  optaget  af  de  store  og
bredest mulige linjer, og du er ivrig ef-
ter at indarbejde ny viden i din måde at
anskue verden på. Samtidig er du rent
intellektuelt mere tolerant over for an-
dre  synsmåder  og  ser  dem  ikke  som
trusler mod dine egne meninger, men
snarere som en måde at udvide disse på.
Din  evne  til  at  se  tingene  i  et  større
perspektiv i dag gør dig i stand til at

lægge  fremsynede  planer.  Hvor  andre
blot oplever forvirring, vil du kunne se
et mønster og udvise en indsigt, som
forbløffer  omgivelserne.  I  forbindelse
med  forretningsmæssige  eller  sociale
aktiviteter er du i stand til at organisere
tingene effektivt og samle folk i grup-
per, så de kan arbejde mest formålstjen-
ligt.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 
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Fred og ro

Dette er en periode fuld af psykisk og
følelsesmæssig  ligevægt,  hvor  de  for-
skellige aspekter af din personlighed er
i  samklang  med  hinanden.  Du  klarer
dagligdagen lettere end vanligt, og det
vil også få konsekvenser i din materiel-
le hverdag. Forholdet til venner og nære
naboer vil være harmonisk, og du kan
få nye venner. Folk vil føle sig godt til-
pas sammen med dig i dag, for du har
det godt med dig selv. De almindelige
dagligdags  diskussioner,  udvekslinger
og gøremål vil ikke byde på nogen van-
skeligheder. Denne periode er især vel-
egnet til, at du gør dig nogle overve-

jelser  over  dit  personlige  og  følelses-
mæssige liv. Problemer på dette område
kan løses nu, for du er i relativ harmoni
med dig selv og andre, og kommunika-
tionen  vedrørende  personlige  anligg-
ender skulle forløbe glat.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Ude af proportion" (17.7.03) 

Mandag 3 Nov. 2003

Sep. 2003 Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

»

FqF10:05 BnB13:54 BmG14:43
BnI18:56 BoN20:15 BpQ08:18
BpA20:09 BpF21:12 BqO05:09

God arbejdsorden ***

Gælder i adskillige måneder: Her er tale
om en periode i din tilværelse fuld af
balance og fred, hvor alle dine gøremål
synes at forløbe glat og uden de store
anstrengelser  fra  din  side.  Det  er  en
periode, hvor du kan slappe af og tage
den med ro for en stund i erkendelsen
af, at din tilværelse fungerer, som den
skal. Det er også en tid, hvor tingene
synes at gro uden den helt store indsats
- der er vækst i din bevidsthed, i dit er-

hverv, i dit sociale liv og overalt, hvor
du føler, at personlig vækst er vigtig.

Men i virkeligheden er der ikke tale om
en periode, hvor du blot skal more dig.
Selvfølgelig skal du også det, men du
bør også undersøge din tilværelse for at
finde ud af, hvor det er nødvendigt at
foretage  sig  noget.  Det  er  vigtigt  at
tænke på disse ting lige nu, fordi den
indre   balance,   som   præger   denne
periode, sætter dig i stand til at betragte
dig selv på en rimelig rolig og uhildet
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måde.  Det  er  meget  sværere  at  få
tingene på afstand, når man befinder sig
midt ude i store og muligvis kaotiske
forandringer.

Men  nu  er  tidspunktet  inde  til  at  få
perspektiv på tingene i alle betydninger
af ordet. Det er et godt tidspunkt til alle
former for uddannelse, det være sig for-
melt eller uformelt, at komme i kontakt
med sig selv via bevidstgørelseskurser,
eller at opleve den store verden ved at
rejse.

Forretningsmæssige  transaktioner  eller
forhandlinger er ligeledes begunstigede
i øjeblikket, og det er et godt tidspunkt
at udvide forretningerne på, inden for
rimelighedens     grænser,     naturligvis.
Juridiske forhold vil almindeligvis også
forløbe nogenlunde glat.
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Småtskårne, personlige
motiver

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  kan  udfolde  større  sen-
sitivitet over for eller i omgangen med
andre. Eller du kan tillade din tanke-
gang  at  blive  oversvømmet  af  sub-
jektive overvejelser, så ingen kan forstå
dig.  Denne  indflydelse  kan  virke  på
begge måder. Positivt set sætter den dig
i stand til at fornemme stemningen i en
gruppe, så du kan appellere til deltager-
nes dybeste, følelsesmæssige interesser.
Men negativt set kan denne indflydelse
få dig til at sky grupper eller mennesker
i   al   almindelighed.   Den   selvsamme
energi,  som  betyder,  at  du  kan  for-
nemme stemninger, bevirker også, at du
føler  dig  sårbar  sammen  med  andre.
Tænkning og beslutningstagen er ikke

begunstiget af energien i denne periode,
for din tankegang er domineret af smål-
ige,   personlige   motiver,   som   ikke
rækker længere end til dine egne umid-
delbare behov.
langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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Ro og forudseenhed

I øjeblikket oplever du en periode med
balance og ligevægt, hvor du kan være
dig selv uden større gener fra menne-

sker  eller  de  omgivende  forhold.  De
forskellige  sider  af  din  tilværelse  vil
køre i smult vande i denne periode, og
du kan være fristet til at tro, at sådan vil
det altid være. Men i virkeligheden er
det tid til at forankre dine gøremål og
sikre, at de er stærke nok til at modstå
eventuelle  senere  vanskeligheder.  Du
bør overveje de projekter og gøremål,
som har fungeret godt i de seneste par
måneder   og   forberede   dem   til   en
periode  i  den  allernærmeste  fremtid,
hvor de vil nå et kritisk kulminations-
punkt. Successen i disse forhold er lige
om   hjørnet,   og   du   bør   bruge   in-
deværende periode til at forberede den.

langvarig: "I stor målestok" (see 22.6.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BnE17:01 BqN06:31

Nye oplevelser *

I  dag  ønsker  du  oplevelser  og  ak-
tiviteter. Det vil ikke være nok at blive
hængende samme sted hele dagen. Men
i  stedet  for  at  fremkalde  utilfredshed
hos  dig,  som  man  måske  kunne  for-

vente, så foranlediger dette behov dig
til at gå ud og opsøge de ting, du øn-
sker, fuld af optimistiske forventninger
om, at du nok skal få dem. På det in-
tellektuelle plan kan denne påvirkning
antyde  studier  eller  lignende  mentalt
udviklende  foreteelser.  Du  nærer  et
stærkt ønske om indsigt og forståelse,
selv over for ideer og tanker du normalt
anser  for  at  ligge  over  din  fatteevne.
Det er meget vigtigt i dag, at du handler
ud fra en klar fornemmelse for disciplin
og ikke blot følger hver eneste spontan
impuls, der måtte opstå i dig. Påtag dig
opgaver,  du  kan  klare,  og  måske  lidt
mere,  men  ikke  meget  mere.  Anvend
dine resurser med kløgt og vær omhyg-
gelig med ikke at foretage ukloge in-
vesteringer.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Følelsesmæssig støtte

Denne indflydelse kan have flere for-
skellige virkninger. Den kan indikere en
tid,  hvor  den  følelsesmæssige  kontakt
med  venner  er  meget  vigtig  for  dig.
Hvis  du  og  din  ven  har  noget  meget
personligt på hjerte, noget som berører
jer begge på et langt dybere følelses-
mæssigt niveau end normalt, er dette et
godt tidspunkt til at få det sagt. Kon-
takten  mellem  dig  og  dine  venner  er
langt dybere nu end ellers. En lignende
virkning af denne energi kan være, at
den  bringer  én  eller  flere  kvindelige
venner frem i fokus i dit liv, og generelt
skulle du opleve det nemmere at omgås
dem  lige  nu.  I  venskaber  vil  du  for-
mentlig føle dig mere beskyttende og
støttende end normalt, eller du vil til-

trække  én,  der  giver  dig  en  tiltrængt
følelsesmæssig støtte.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Den anden" (7.8.03) 
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Hurtige vurderinger

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen du er meget følsom over for an-
dre   menneskers   stemninger   og   kan
vurdere  dem  hurtigt.  Du  lægger  for-
stående og venligt øre til menneskers
problemer, for du har et stærkt ønske
om  at  beskytte  og  støtte  dine  venner
følelsesmæssigt. Fred og harmoni i dit

privatliv er meget vigtigt for dig i øje-
blikket, og du er ikke villig til at omgås
andre      menneskers      disharmoniske
følelser,  med  mindre  det  sker  for  at
glatte ud. Din følsomhed over for andre
betyder også, at du har nemt ved at om-
gås grupper. Du reagerer på gruppens
skiftende stemninger og er i stand til at
tilpasse din kommunikation hertil. Det
er derfor et godt tidspunkt til alle for-
mer for offentlig optræden eller situati-
oner, hvor du skal sælge noget til en
gruppe eller overbevise dens medlem-
mer om et bestemt synspunkt. Du er i
stand til at få andre til at føle, at du er
en af dem.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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>Fuldmåne
{Måneformørkelse (t)

De indre dimensioner

Denne påvirkning antyder en interesse
for de meget dybe temaer i tilværelsen.
I dag er du optaget af, hvad der foregår
bag begivenhedernes og fænomenernes
overflade, og du er villig til at blive ved

med at grave, indtil du finder ud af det.
Energien kan også vendes indad, og det
er ofte gavnligt. Det kan være formål-
stjenligt  at  være  alene,  så  andre  ikke
distraherer  dig  i  din  indre  søgen.  Af
samme  grund  vil  du  have  en  forkær-
lighed  for  emner,  der  afslører  sindets
indre   verden,   f.eks.   psykologi   eller
astrologi.   Du   kan   også   møde   et
menneske i dag, hvis ideer kan få stor
indflydelse  på  din  tankegang.  Tids-
punktet er velegnet til at lære noget nyt,
for du er i stand til at lade dig påvirke af
det, du lærer. Formentlig vil du også
selv have en stærk indflydelse på andres
tankegang i dag.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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Et passende udtryk

Denne påvirkning fremkalder sædvan-
ligvis en forelsket indre stemning, som
giver dig lyst til at være mere intimt
sammen.  Der  er  dog  også  visse  pro-
blemer forbundet med den. Hvis du er
jaloux  anlagt,  kan  det  fremkalde  en
kærlighedsfølelse,   som   virker   meget
kvælende på partneren. Du bør indse, at
selv det tætteste parforhold har brug for

plads til at trække vejret, og du bør der-
for undgå at være overbeskyttende. Din
partner har brug for en kæreste, ikke en
mor! Du vil dog kun få dette problem,
såfremt    du    i    forvejen    er    meget
besidderisk  anlagt  i  kærlighedsanligg-
ender. Denne type kærlighed har imid-
lertid også sine positive sider, for den
kan omformes til en meget varm og be-
skyttende følelse, som nærer og støtter
den  elskede.  Følelsen  er  i  sig  selv
hverken positiv eller negativ; den skal
blot have et passende udtryk.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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Fordrejet syn

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen fantasier og illusioner kan blive
vigtigere end virkeligheden. Hos nogle
mennesker antager det form af simple
dagdrømme, som sandsynligvis ikke vil
være  noget  problem.  Dagdrømme  er
trods alt ganske harmløse. Det er ikke
noget godt tidspunkt til at træffe beslut-
ninger eller kaste sig ud i handlinger,
som    kræver    en    klar    tankegang.
Ubevidste  indflydelser  er  ofte  meget
stærke  i  denne  periode,  og  de  kan
fordreje dit syn på næsten ethvert om-
råde.   Gamle   synspunkter,   vaner   fra
barndommen,   fordomme   -   alt   kan
vildlede  dig  under  denne  indflydelse.
Mennesker      med      alkohol-      eller
narkotikaproblemer  kan  have  vanske-

ligheder  med  denne  indflydelse.  Den
indgyder alle en stærk trang til at for-
lade den virkelige verden, hvilket øger
nogle    menneskers    afhængighed    af
spiritus eller narkotiske midler.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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Fristelser **

Vær omhyggelig med, at de mennesker,
du skal omgås i øjeblikket, nu også ud-
trykker sig oprigtigt. Nogle vil antage-
lig forsøge at narre dig, og lykkes det
for  dem,  kan  resultatet  blive  endnu
mere  nedslående.  Lad  ikke  dit  ønske
om at få tingene, som du vil have dem,
skygge for din evne til at se, hvad der i
virkeligheden foregår, især i forbindelse

med andre mennesker. Undgå samtidig
selv  at  blive  involveret  i  tvivlsomme
affærer. Du vil ikke være tilbøjelig til at
have heldet med dig i den slags, og du
vil muligvis heller ikke bryde dig om at
skulle    konfronteres    med    følgerne
senere. I denne periode kan du komme
ud  for  at  skulle  konfrontere  dig  med
nogle   ubehagelige   konsekvenser   af
tidligere   handlinger,   som   du   gerne
havde undgået. Du føler dig stærkt fri-
stet til at vende ryggen til dem og lade
som om, de aldrig har fundet sted.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BqB13:31 BqI18:49

Undvigelsesmanøvrer

I denne periode kan det meget vel fore-
komme, at du gemmer dig et eller andet
sted  for  at  undgå  at  skulle  håndtere
spændingen mellem dine ønsker og din
frygt.  Eller  måske  giver  du  efter  for
dine   ønsker,   men   kun   halvhjertet,
således at du i sidste instans kun får det
halve af noget, hvilket ikke var, hvad
du rent faktisk ønskede. Denne periodes
energi kan antyde, hvor dine vanskelig-
heder ligger, dvs. i vedgåelsen af dit be-
gær og den totale hengivelse til visse
oplevelser.  Du  vil  muligvis  erfare,  at

dette handler om en usikkerhed eller en
følelse   af   utilstrækkelighed   hos   dig
selv. Det er derfor, du bør finde ud af,
hvad det er for oplevelser, du faktisk
undgår - da vil du kunne gøre en be-
vidst indsats for at dele disse oplevelser
med      et      forstående,      medfølende
menneske, som ikke vil såre dig på ny.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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Sårende skænderi **

I denne periode bør du være forsigtig
og holde dig selv i en stram snor -hvis
du på nogen måde er en meget energisk
karakter. Hvis du søger en eller anden
form for "erobring", er det meget mu-
ligt, at du under denne indflydelse kan
overse  nogle  advarselstegn  og  gå  for
direkte og pludseligt frem. Der er i øje-
blikket også fare for, at du fornemmer
rivaliseren eller modstand, hvor der in-
gen er. Hvis du er for sensitiv og op-
farende, tager hver eneste kritik person-
ligt og reagerer på en fornærmet måde,
vil der stå en fjende rundt om hvert ene-
ste hjørne, hver eneste samtale kan ud-
vikle  sig  til  et  skænderi,  hvor  du  til
sidst, uden grund og sandsynligvis uden
bevidst hensigt, sårer andre og antagelig

selv bliver tilsvarende såret.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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Gunstige resultater **

Dit energiniveau er højt og du har den
opfattelse, at du kan udføre dobbelt så
meget  arbejde  som  ellers,  hvilket  du
formentlig  også  kan.  Tidspunktet  er
ligeledes gunstigt for de fleste forret-
ningsaktiviteter,   for   dine   handlinger
bunder  i  en  indsigt,  som  hjælper  dig
med at få succes på områder, hvor an-
dre ville fejle. Af samme grund er det et
godt tidspunkt at træffe beslutninger på.
Du har en meget klar fornemmelse af
dig selv og dine egne behov, hvorfor du
vil kunne træffe afgørelser, der tjener til
dit eget bedste i ordets bedste betyd-
ning. Er du nødt til at tage chancer eller
gøre  noget,  som  du  ikke  kan  forudse
udfaldet på, er dette tidspunkt bedre end
så mange andre. Din øjeblikkelige opti-
misme afstedkommer en positiv energi,

som vil tiltrække gunstige resultater af
dine eventyr. Og i øvrigt er du i øje-
blikket fornuftig nok til at undgå alle
virkelig risikofyldte forehavender.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 

Søndag 16 Nov. 2003
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En tvetydig dag

For de fleste er dette en positiv påvirk-
ning,  som  betegner  en  periode,  hvor
man har lyst til at være sammen med
andre og give udtryk for sin kærlighed.
For kærestepar kan det være en meget
forelsket  tid.  Du  vil  have  en  stærk
følelse  af,  at  du  ikke  er  helt  fuld-
stændig, når du er alene, og at du beh-

øver et andet menneske for at blive hel.
Denne  følelse  skyldes  ikke  personlig
usikkerhed;   den   udtrykker   et   ægte
behov og ønske om at give og modtage
kærlighed.  Men  for  nogle  mennesker
kan denne påvirkning til tider have en
negativ virkning, nærmest det modsatte
af ovennævnte. Den kan gøre dig over-
drevent selvoptaget og så koncentreret
om dig selv, at du ikke kan omgås an-
dre  på  en  positiv  måde.  Eller  måske
kræver du større kærlighed, end du selv
er villig til at give. Men for at dette skal
være tilfældet, må du på en eller anden
måde af natur være prædisponeret for
det.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Tempoet øges

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen denne påvirkning vil formentlig
øge tempoet i dine sociale udvekslinger
i nogle få timer. Du har relativt nemt
ved at sætte ord på dine følelser. Hvis
der er et problem eller en situation, som
du ikke kan klare, er det et godt tids-
punkt til at forelægge situationen for en
forstående  ven.  Det  vil  hjælpe  dig  at
høre en andens mening. Og du vil selv-

følgelig kunne gøre det samme for an-
dre. Ofte er denne periode fuld af nyhe-
der fra venner eller af breve og telefon-
opkald.   Faktisk   tiltrækker   du   kom-
munikation  fra  hvert  eneste  tænkeligt
hjørne af din tilværelse. Det er et godt
tidspunkt    til    at    skrive    breve    til
mennesker,   som   du   nærer   stærke
følelser   for.   Men   nogle   mennesker
bliver   under   denne   indflydelse   så
passive, at det kan være vanskeligt at
tage sådan et initiativ. De vil være til-
bøjelige til at lade andre tage initiativet.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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CoB15:56 CoG22:50 ApJ01:07
BmB08:03 BnG08:49 BmI12:48
BoN14:01 BH 4 22:19 BqA13:55
BqF14:55 BnT22:19 BqQ02:42

Meninger og fordomme

Du bør anvende denne dag til at finde
ud af, præcist hvordan du har det med
de temaer, der dukker op. Det vil ikke
altsammen  være  lige  behageligt,  men
heller  ikke  direkte  ubehageligt.  Din

tankegang vil i usædvanlig grad være
præget  at  dine  følelser,  og  din  kom-
munikation med andre kan forekomme
så farvet af ubevidste impulser, at du
kan have visse vanskeligheder i den for-
bindelse. Det er nok umuligt at udrydde
alle de forestillinger, der danner grund-
lag  for  vore  fordomme,  men  du  bør
begynde et sted, og dette er et godt tids-
punkt. Eftersom kvinder hyppigt danner
skydeskive for vore ubevidste projekti-
oner  (uanset  om  vi  er  mænd  eller
kvinder),  så  er  denne  påvirkning  ofte
forbundet med skænderier med kvinder.
Men  i  virkeligheden  vil  enhver,  som
kommer til at udløse en ubevidst fore-
stilling  eller  tanke  hos  dig,  være  en
kilde til problemer i dag.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Onsdag 19 Nov. 2003

Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

CH 6 BoC11:59 BqJ11:34

Mentalt arbejde

Gælder i adskillige uger: Denne periode
er særdeles velegnet til alle former for
mentalt arbejde. Du vil være langt mere
opmærksom på detaljer end normalt og
særlig  omhyggelig  med  at  benytte  de
bedste  teknikker.  Du  ønsker,  at  alt,
hvad  du  foretager  dig,  skal  være  så
perfekt som muligt, så du planlægger
omhyggeligt og udarbejder alle detaljer
på forhånd. Denne interesse for at gøre
arbejdet godt vil sætte dig i stand til at
omgås positivt med såvel ansatte som

arbejdsgivere. Det er et godt tidspunkt
at sætte sig sammen med en af disse
grupper  og  diskutere  eventuelle  pro-
blemer.  Der  er  dog  én  ting,  du  skal
passe  på,  og  det  er  en  tendens  til  at
kritisere  andre.  Energien  kan  skærpe
din  kritiske  sans,  og  ligesom  du  er
mindre  optaget  af  dine  egne  behov  i
øjeblikket, kan du også være temmelig
ufølsom over for andres. Så pas på, og
tramp ikke på andres følelser, selv ikke
i den "objektive" sandheds navn.
langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BoQ06:58 BoA17:27 BpN17:33

Ubehagelige spørgsmål

Denne   periodes   energi   fører   nogle
kritiske,  udfordrende  og  ubehagelige
spørgsmål med sig. Har afvisningerne i
løbet af éns liv, skaderne på éns sjæl
været  nødvendige?  Findes  der  sådan

noget som meningsløs lidelse? Grund-
læggende  set  har  disse  spørgsmål  at
gøre med undersøgelsen af smerte og
lidelse hos én selv eller hos andre. Alle
må udføre en sådan analyse, eftersom
livet  selv  konfronterer  os  med  disse
problemer om og om igen. Det er lige
så svært at få hold på gamle psykiske
sår med dynamiske spørgsmål som med
alvorlig refleksion. Hvis din forståelse
modsætter sig disse ting, er dette blot
naturligt og nødvendigt. Du bør stille
dig selv disse spørgsmål, da andre nemt
kan blive såret af dem eller komme til
at føle sig usikre på sig selv.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "I stor målestok" (22.6.03) 
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Tag det første skridt

Det positive aspekt ved denne påvirk-
ning er, at du vil føle dig kærlig og hen-
given over for næsten alle omkring dig.
Du vil endda kunne indlede et nyt kær-
lighedsforhold. Eller du kan have lyst
til at lave noget kreativt, f.eks. ved at
dyrke  kunst  eller  kunsthåndværk.  Det

negative aspekt ved denne påvirkning
er, at du kan være tilbøjelig til at søge
tilfredsstillelse på en overdreven, fuld-
kommen udisciplineret måde, eller søge
den på bekostning af én, du elsker. Pro-
blemet er, at du i dag formodentlig ikke
har særlig stor lyst til at foretage dig
noget, der kræver nogen videre anstren-
gelse af dig, så måske bør du vente, til
du er i et mere aktivt lune. Prøv at und-
gå at bruge penge for at imødekomme
nogle tåbelige indfald eller ønsker om
økonomisk vinding. Du vil komme til at
fortryde det i mere sobre øjeblikke.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BqI17:03 Ai17:43

Hjerte frem for tanke

Svag, forbigående effekt: Denne energi
antyder som regel en kortvarig periode
med gode følelser og generøsitet over
for andre. Denne dags aften du føler, at

alt er, som det skal være, og du intet har
at frygte. Du giver udtryk for din selv-
tillid ved at være hævet over smålige
irritationer. Du bliver ikke nemt vred og
tolererer selv den groveste opførsel hos
andre mennesker. Men formentlig beh-
øver du ikke at blive udsat for "grov op-
førsel", for energien i denne påvirkning
fremkalder   den   ikke   hos   dine   om-
givelser. Du modtager det, du giver ud -
venlighed, venskab og nærende støtte.
Denne energi kan også vække din in-
teresse  for  de  dybere  aspekter  af  til-
værelsen. Du vil måske søge metafysisk
og  spirituel  indsigt,  men  med  hjertet
frem for med forstanden. Rationel viden
vil sandsynligvis ikke stille dig tilfreds i
øjeblikket.

langvarig: "Koncentrering af energien" (see 29.9.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BH 6 23:22 DnC10:29 BoD18:16
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<Nymåne
zSolformørkelse (t)

I øjenhøjde

Dette er en tid, hvor du vil være tilbøje-
lig til at lade de følelsesmæssige hensyn
komme  i  anden  række  i  forhold  de
umiddelbart nødvendige ting i dit liv,
sådan som du selv opfatter dem. Under-
trykkelse af følelserne i en eller anden
grad er derfor en mulig konsekvens af
denne indflydelse. Men hvis du reagerer
sådan, kan du blive overdrevent kritisk,
hvilket i virkeligheden er et udtryk for
undertrykte følelser, sædvanligvis vrede
imod en eller anden. Et andet negativt
udtryk    for    denne    indflydelse    er
"martyriet", en taktik der handler om at
lade som om, alt er i orden med dig,
mens du i det skjulte signalerer, at det
ikke er det, og eventuelt forsøger at få
andre til at føle sig skyldige over deres

adfærd.  Ofte  sker  dette  fuldkommen
ubevidst. Det er meget bedre at få sine
følelser op i øjnehøjde, også selvom de
måske  ikke  synes  at  passe  til  situa-
tionen.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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EH 10 00:28 AH 6 04:37 BoB12:13
BoG12:54 BoI16:24 BnN17:29

I rampelyset ***

I denne tid føler du dig meget sikker på,
hvem du er, og der er ingen, der skal
komme og fortælle dig noget andet. Du
vil kunne udtrykke denne energi i form
af  et  stærkt  ønske  om  at  arbejde,  og
tidspunktet er afgjort meget velegnet til
arbejde,  især  hvis  du  opnår  anerken-
delse for det. Derimod er det ikke noget
godt tidspunkt at arbejde bag kulisserne
til fordel for andre mennesker. Du vil
sandsynligvis  få  store  problemer  med
alle, der forsøger at tage æren for det,

du har udført. Og hvis din arbejdsgiver
ikke giver dig tilstrækkelig med spille-
rum, kan du blive meget vred. Pas på, at
du ikke kommer til at handle impulsivt
eller  ud  fra  rent  egoistiske  motiver.
Selvom det kan være nødvendigt, at du
gør  dig  gældende,  så  overdriv  ikke.
Men omhyggeligt planlagte aktiviteter
kan derimod bringe dig stor succes.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BoT00:53 BqE01:51

Et lykketræf

Her er tale om en behagelig tid, som er
gunstig for alle sociale relationer; men
du føler dig muligvis ikke særlig aktiv.
I  dag  har  du  tendens  til  at  tiltrække
situationer, personer eller objekter, som
kan blive dig til stor gavn senere. Her er
tale  om  en  spontant  "heldig"  energi.
Anførselstegnene betyder, at det i virke-
ligheden   ikke   i   så   høj   grad   er   et
spørgsmål om held, men at det er din
afslappede  holdning,  der  hjælper  dig,
sammen med din villighed til at lade
livet strømme, uden de spændinger en
eventuel modstand kunne afstedkomme.
Mangt og meget hindres i at få adgang
til folks tilværelse, fordi de er alt for
anspændte til at lukke tingene ind. An-
dre gange kan man ubevidst komme til

at støde en potentielt nyttig person fra
sig, eller man kan være alt for forsigtig
eller  overse  en  gunstig  mulighed  på
grund af sin anspændthed.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 

Onsdag 26 Nov. 2003

Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

EH 10 BnQ07:14 BnA17:25
BpO04:31 BH 7 07:14 BpB12:04
BpI16:23 BqG12:46 BqF18:20

Ambitioner *

Gælder  i  adskillige  uger:  Mere  end
noget andet kalder denne påvirkning på
dine  ambitioner  om  at  udrette  noget.
Kan du identificere dig med et projekt,
så kan du også arbejde utrolig meget
med det, indtil det er fuldført. Det er af
største  betydning  nu,  at  du  finder  et
selvstændigt   arbejdsprojekt,   som   af-

kræver   dig   personligt   initiativ   og
ihærdighed.  Du  bør  forsøge  at  opnå
selvstændig autoritet på dit arbejdsom-
råde i øjeblikket, for du vil højst sand-
synlig ikke være videre tolerant over for
andres  forsøg  på  at  udfolde  autoritet
over for dig. Du foretrækker at være din
egen boss. Men din energi vil gøre ind-
tryk på mennesker, som kan hjælpe dig,
blot du ikke provokerer dem unødigt.
Der kan opstå konflikter med dine ar-
bejdskolleger, hvis de føler sig truet af
din trang til at komme fremad. Du bør
nok  prøve  at  nedtone  den  slags  kon-
flikter, medmindre der er noget alvor-
ligt på færde.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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Torsdag 27 Nov. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

G#qI15:52 BnJ13:50 BH 8 17:27
BoE02:12 BqT01:12

Alvorlig eftertanke ***

Gælder  i  adskillige  måneder:  I  denne
periode vil du være i stand til at skabe
en  helt  usædvanlig  balance  imellem

dine   materielle   og   dine   spirituelle
behov,   og   du   opfatter   forbindelsen
imellem dem sådan, at det sætter dig i
stand til at opbygge din tilværelse lige-
ligt på dem begge. Energien hjælper dig
med at bringe dine åndelige idealer i
fokus i din konkrete dagligdag, hvorved
du mere præcist kan vurdere, hvilken
rolle de spiller i dit liv. Følgelig vil her
være  tale  om  en  periode  præget  af
nøgtern refleksion og dyb indsigt i til-
værelsen på flere forskellige planer.

Tiden er præget af alvorlig eftertanke.
Du   vil   ikke   være   i   noget   specielt
muntert lune, men du vil befinde dig i
en situation, hvor du kan blive udsat for
nogle     betydningsfulde     forståelses-
mæssige  gennembrud.  Du  vil  være  i
stand til at nægte dig selv belønninger,
som du tidligere har ønsket, fordi du i

øjeblikket  kan  indse,  at  hvis  bare  du
venter lidt, så vil din daglige tilværelse
efterhånden nærme sig dine idealer. Du
har den rigtige indstilling lige nu til at
kunne udfolde en disciplineret selvfor-
nægtelse  og  opofrelse  uden  at  blive
martyr. Med andre ord, du er realistisk
med hensyn til alt, hvad du foretager
dig.

I øjeblikket vil du kunne arbejde på at
fremme dine idealer, f.eks. ved at arbej-
de for en religiøs organisation, et vel-
gørenhedsprojekt,  en  spirituel  gruppe,
eller hvad du nu måtte finde på. Gene-
relt vil du føle dig tiltrukket af grupper,
som deler dit syn på tilværelsen, og du
vil være bedre til at give udtryk for din
livsfilosofi   i   en   gruppe   end   alene.
Denne energi har den virkning, at den
kan få jeget til at tjene en større sag,
således at du, såfremt du tror fuldt og
fast på det, du foretager dig, vil være i
stand til at arbejde hårdt, også selvom
du  modtager  meget  lidt  anerkendelse
eller positiv opmuntring.

Under denne påvirkning kan der imid-
lertid  også  være  fare  for,  at  du  tager
dine egne handlinger alt for højtidiligt.
Dette kan udgøre en meget skjult form
for egoisme i den åndelige sags og op-
ofrelses navn, og ingen form for egoi-
sme er forenelig med denne energi, hel-
ler ikke selvom den går under et andet
navn.
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Fredag 28 Nov. 2003

Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

AH 6 BoO06:16 BoF20:57
BpN20:05 B∠01:21

Opgaver og arbejde

Gælder  i  adskillige  uger:  Det  eneste
problem,  du  måske  vil  komme  til  at
trækkes med i øjeblikket, er, at du anta-
gelig ikke optræder som leder. Dvs. du
vil sandsynligvis være nødt til at arbej-
de  på  baggrund  af  andres  ønsker  og
behov. Men det betyder også, at du vil
kunne finde ud af, hvorvidt du faktisk

er i stand til at nedtone dine personlige
ønsker, såfremt situationen kræver det.
Kan du ikke det, vil du sandsynligvis
opleve  en  del  ubehag  og  konflikter  i
denne tid. Dette er tjenstydelsernes hus,
og du kan ikke i øjeblikket bruge alle
dine kræfter på at få din vilje. Er du
selv chef, så vil dine handlinger allige-
vel være dikterede af andre menneskers
behov, f.eks. klienter eller kunder. Eller
din forpligtelse kan være et rent indre
anliggende.  Du  kan  imidlertid  opnå
ganske stor tilfredsstillelse ved at gøre
tingene  godt,  og  det  vil  i  øjeblikket
betyde mere for dig end nogen anden
form for tilfredsstillelse.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 

Lørdag 29 Nov. 2003

Okt. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003

»

CnC14:14 BpE05:23 BH 9 08:28
BpC18:18 BnD23:13

Verbale argumenter

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning  er  velegnet  til  at  overveje  og
vurdere fortiden, men også til at plan-
lægge og se frem i tiden. Det bedste

ville  dog  nok  være  at  være  sammen
med andre mennesker i dag, for ener-
gien  begunstiger  i  højere  grad  socialt
samvær end ensom grublen. I dag kan
du afprøve dine ideer på andre for at
finde  ud  af,  hvad  de  tænker.  Deres
feedback kan være umådelig værdifuld
for dig med hensyn til en revurdering af
din tankegang. Bliv ikke så opslugt af
dine egne forestillinger, at du føler, at
du må forsvare dine meninger med dit
liv.   Det   vil   afskære   dig   fra   den
fleksibilitet, som du har så hårdt brug
for  i  øjeblikket.  Skulle  du  blive  in-
volveret i en verbal diskussion med an-
dre i dag, så betragt det som en afprøv-
ning af dine ideer, og vær ikke bange
for at skifte standpunkt.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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Spændende selskab

Svag, forbigående effekt: Denne dag i
løbet af dagen denne indflydelse giver
dig en behagelig følelse af rastløshed, et
ønske om spænding, men ikke ligefrem
rystelse. Du kan have lyst til at ruske
lidt op i dine omgivelser og puffe andre
ud af deres tilsyneladende apati. Eller
hvis du ikke er bevidst om dette ønske
hos dig selv, kan du tiltrække én, der
rusker op i dig. Under alle omstændig-
heder ønsker du at være sammen med
stimulerende  ledsagere.  I  hjemmet  og
andre nære omgivelser er du ikke villig
til  at  acceptere  den  gamle,  velkendte
situation. Du vil måske forsøge at finde

måder,   hvorpå   du   kan   ændre   om-
stændighederne   eller   i   det   mindste
fremskaffe   en   midlertidig   spænding.
Det er muligt, at du vil møde en ny ven
i dag, eller en gammel ven vil uventet
vende tilbage i dit liv. Venner kan give
mulighed for forfremmelse eller for at
komme  væk  fra  de  sædvanlige  om-
givelser for en stund.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 

Mandag 1 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

CpD13:48 DpO01:14 BmT11:14
BH 10 11:14 BnI01:06 BoN02:24
BpA02:17 BpF03:20

Søde ord

Gælder i adskillige uger: Her er tale om
en meget behagelig påvirkning, som får
dig til at føle dig meget positiv og ven-

lig over for alle, du møder. Du er i god
harmoni med dine egne følelser i dag,
og du udtaler dig med betydelig sen-
sitivitet.  Det  er  et  godt  tidspunkt  at
træffe nye mennesker på, fordi du i øje-
blikket  vender  din  mest  imødekom-
mende og behagelige side udad. Hvis
du ønsker at charmere folk, så er tiden
inde. Naturligvis er det også et velegnet
tidspunkt til at tale med en eller anden
om   dine   kærlige   og   venskabelige
følelser, for du vil have nemmere end
normalt ved at tale om disse ting. Ofte
kan   skyhed   eller   generthed   måske
hindre dig i at gøre det, men i øjeblikket
skulle  det  ikke  være  noget  problem.
Generelt vil din holdning til tilværelsen
være munter og ubekymret i dag, og du
vil sikkert have stor fornøjelse af dagen.
Du  kan  dog  på  den  anden  side  have
svært ved at tage noget som helst alvor-
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Koncentrering af energien" (29.9.03) 
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AoG16:06 DnQ09:42 AoB05:56
DH 7 09:42 BoC02:15 BoQ23:55
BpJ01:46

Alverdens byrder

Denne dag kan virke deprimerende og
restriktiv. Du kan have lyst til at bryde
ud af trummerummen, men må erkende,
at det ikke er muligt, for der er noget,
der holder dig tilbage fra at gå ud og
blot  være  dig  selv.  Andre  mennesker
synes  at  stille  sig  i  vejen  for  dig  og
blande  sig  i  dine  aktiviteter.  Såvel
fysisk som psykisk kører din energi på
lavt blus i øjeblikket. Måske føler du, at
den  konkrete  verden  er  for  stor  en
mundfuld  for  dig,  men  du  forventer
ikke at få hjælp, for du har ikke bedt om

det. Du har imidlertid selv truffet dette
valg. Det er ikke begivenhederne eller
dine livsvilkår, som tvinger dig ud i det.
I øjeblikket bekræfter du de omstændig-
heder, som får dig til at føle dig ensom.
I virkeligheden burde du bryde ud af
denne  onde  cirkel  og  kaste  et  meget
omhyggeligt  blik  på  verden  omkring
dig. For selvom du har visse problemer
med den i dag, så vil situationen snart
blive bedre.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 

Onsdag 3 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

FnT BoA12:17 BqN12:24
BnE22:56

Dine indre behov ***

Gælder i adskillige uger: Nu er tiden
inde til ekspansion og vækst i dit helt
personlige  liv,  for  du  er  inde  i  en
periode,  hvor  du  vil  søge  tryghed  i
hjemmet og i din nærmeste familie. Det
kan være nødvendigt at undersøge dit
hidtidige liv for at finde ud af, hvad det
kan lære dig om dig selv. Men dette vil
ikke blive en kilde til ængstelse for dig.
I  virkeligheden  vil  du  have  det  godt
med de ting, du lærer i øjeblikket. Dine
forældre vil kunne hjælpe dig betydeligt
i denne proces.

Symbolikken i denne påvirkning går ud
på, at du indoptager mere og mere af
den  ydre  verden  i  dit  eget  personlige
liv. Materielt set vil du måske købe en
større, mere elegant og mere rummelig
bolig. Og det vil afgjort være en god

måde at udtrykke denne symbolik på,
hvis du søger at forbedre din eksister-
ende bolig og gøre den mere komfor-
tabel.

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 190 

I øjeblikket bør du gøre alt for at sikre,
at din personlige tilværelse er så beha-
gelig og tryg som mulig. Du har brug
for at opleve en indre fred og sikkerhed
for at kunne blive ved med at bevæge
dig ud i verden. I virkeligheden burde
du ikke tænke nær så meget på ydre
succes i øjeblikket som på de personlige
og indre behov, der er blevet beskrevet
her. Og du bør indse, at dine egentlige
behov i øjeblikket hverken er fast ejen-
dom eller et større hjem, men en følelse
af styrke og indre vækst.

Tiden er inde til at samle alle de løse
ender i din personlige tilværelse, udrede
alle forhold, som ikke kører ordentligt,
fjerne alle reminiscenser fra din fortid,
som stadig påvirker din nutid negativt.
For at gøre det kan du blive nødt til at
tale meget åbent med andre om dig selv
og dine inderste tanker.

Her er altså tale om et godt tidspunkt til
at bosætte sig og slå rødder. Følelsen af
at  høre  til  et  sted  og  i  en  gruppe  er
meget vigtig for dig lige nu. Du beh-
øver ikke at opleve dette på en sådan
måde, at det begrænser din bevægelses-
frihed, og i denne periode er der heller
ikke stor sandsynlighed for, at du kom-
mer til det. Alle mennesker har brug for
en tryg hjemlig base, så de kan få ro i
deres  øvrige  aktiviteter.  Hvis  du  ikke
gør  en  indsats  for  at  skabe  sådan  en
basis  i  øjeblikket,  så  kan  du  få  pro-
blemer sidenhen, når dine primære in-
teresser går i andre retninger.
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DpB19:20 AoI20:45 BoJ12:57
BH 11 07:28 BpD18:56 BqC13:27

Indirekte støtte

Denne påvirkning er velgørende for alt,
hvad der har at gøre med dit hjemlige,
personlige og følelsesmæssige liv. Dit
forhold til andre vil fungere langt bedre
i dag end ellers, for du er gennemsyret
af en stærk trang til at være varm og
venlig over for alle, du møder. Andre
kan mærke dine oprigtige følelser og vil
reagere tilsvarende. Især dit forhold til
kvinder  vil  være  begunstiget  i  denne
tid.    Seksuelle    relationer    vil    blive
betonede under denne påvirkning, ikke
direkte ved at trangen til sex øges, men

indirekte  ved  at  kærlighedsfølelsen  i
forholdet styrkes. Følelserne er stille og
rolige, ikke voldsomme, og energien er
velegnet til, at du og din kæreste dyrker
jeres intime samvær i fred og ro. Det er
også et velegnet tidspunkt til at se dig
om efter en måde at forskønne og ud-
smykke dit hjem på.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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AnN13:07 DqG03:39 BmO08:33
BpB17:59 BqQ11:56 BqG18:51
BpI23:23

Størst mulig beherskelse

I  denne  periode  er  du  ømfindtlig  og
usikker på dig selv, og du bliver derfor
nemt såret eller fornærmet, eller du kan
have tendens til selv at såre andre - kan
optræde  udløsende  faktorer  for  disse
situationer, men egentlig ingen åbenlys
grund. Der er brug for den størst mulige
tilbageholdenhed i socialt samvær. Du
bør    virkelig    behandle    alle    med
fløjlshandsker for at undgå at skade dit
forhold til andre eller dig selv. Hvis du
allerede  har  uoverensstemmelser  med
andre, bør du prøve at undgå dem i øje-
blikket. Uanset hvad det handler om, et
skænderi  eller  en  meningsudveksling
som du lige nu ønsker at afslutte eller

fortsætte, vil det blot føre til, at I gensi-
digt sårer hinanden.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 

Lørdag 6 Dec. 2003
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BqT10:19 FnT18:29 CpO21:09
DpI22:43 BnF01:48 BqA00:40

Intense følelser

Svag, forbigående effekt: Denne indfly-
delse antyder sædvanligvis nogle timer
med usædvanlig stærke følelser. Denne
dag  i  løbet  af  dagen  du  vil  nære  et
stærkt ønske om at kende dig selv og
opleve  tilværelsen  hovedsagelig  gen-
nem følelserne. Det er formentlig ikke
det bedste tidspunkt for et arbejde, der
kræver en fuldkommen klar og uliden-
skabelig tankegang, men du vil heller
ikke have lyst til den form for arbejde.
Du  vil  have  lyst  til  at  engagere  dig
følelsesmæssigt i det, du foretager dig,
og  du  vil  opleve  en  følelsesmæssig
rigdom og et indre liv, som er tilfreds-
stillende i sig selv. Denne indflydelse er
god   til   alle   forretningsforhold   ve-

drørende  den  almindelige  offentlighed
eller for alle situationer, hvor du skal
optræde for et publikum eller en større
gruppe. Men ellers er det ikke en ind-
flydelse, der stimulerer til drivkraft og
ambition.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Nyd nuet" (4.2.03) 
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BH 12 14:25 BqJ01:48

Forhåbentlig en doven dag

Denne påvirkning kan lukke en større
grad af fornøjelse ind i din tilværelse i
form af morskab, seksuel tiltrækning og
venskaber. De problemer, du kan støde
på i denne periode, vil være følgende:
overdreven nydelse, mangel på selvdi-
sciplin    og    manglende    arbejdslyst.
Denne påvirkning gør dig ikke egnet til
krævende   arbejdsopgaver   eller   van-
skelige situationer, for du er sandsynlig-
vis temmelig doven og ude af stand til

at  tage  dig  sammen.  Hvis  du  ikke
absolut  skal  udrette  noget,  så  er  der
imidlertid  ikke  noget  galt  med  denne
stemning.  Faktisk  er  tidspunktet  vel-
egnet til at tage den lidt med ro. Men
pas på, at du ikke kommer til at svælge
i mad og drikke i dag, for udskejelser i
dag kan give tømmermænd i morgen!
Din  kreative  energi  bliver  stimuleret,
men du kan mangle den kreative selvdi-
sciplin, der skal til for at omsætte til-
fældige følelsesudbrud til kreative ud-
tryk.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
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>16°20c20:37

>Fuldmåne

Mental anstrengelse **

Vær påpasselig med, hvordan du tiltaler
folk i dag. Dit energiniveau er højt, og
du vil være tilbøjelig til at identificere

dig så meget med dine egne ideer og
meninger, at du nemt kan blive stødt på
manchetterne. Du er i stand til at yde en
stor mental indsats i dag, men kommer
der noget i vejen for din energi, så vil
du hurtigt reagere med vrede og irrita-
tion. Og du vil ikke kunne holde irrita-
tionen for dig selv. Der er stor risiko for
diskussioner  og  skænderier,  især  på
hjemmefronten eller på dit arbejde. Når
du  senere  ser  tilbage  på  det,  vil  du
måske indse, at der slet ikke var noget
at skændes om; det hele var blot et ud-
tryk  for  stædig  egenvilje,  og  der  var
ikke noget vigtigt på færde. Men skal
du slås for dine meninger, så er dagen
velegnet.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Glæden ved slagfærdighed" (25.12.03) 
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AoT BmC15:10 BqD20:38
BpE00:31

Oplyst egeninteresse

Denne påvirkning antyder som regel en
dag med mange aktiviteter. Du vil have
et   stort   behov   for   at   udfolde   din
personlige vilje og selv afgøre, hvad du
skal foretage dig, og hvad du gerne vil
opnå. Der vil ofte være tale om en travl
arbejdsdag, og du vil kunne udrette en
hel del. Men du vil først og fremmest
føle dig motiveret af opgaver, som har
at gøre med dine personlige interesser.
Derfor kan den aktuelle påvirkning og-
så   antyde   konflikter   med   andre   på
grund af det, de opfatter som egoisme
og overdrevent engagement fra din side.
Eller der kan ske det, at du under arbej-
det for at fremme dine egne interesser
støder  ind  i  en  anden,  hvis  interesser
ikke er i harmoni med dine. Ligegyldigt
hvilken af disse situationer, du render

ind  i,  vil  din  dag  være  præget  af  en
betydelig  egeninteresse.  Du  bør  dog
hele tiden være opmærksom på folk i
dine  omgivelser  og  passe  på  ikke  at
støde dem unødigt fra dig.
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 

Onsdag 10 Dec. 2003

4
To

5
Fr

6
Lø

7
Sø

8
Ma

9
Ti

10
On

11
To

12
Fr

13
Lø

14
Sø

15
Ma

16
Ti

17
On

18
To

BH 1 13:30 AoT03:57 AqE18:18
BmQ13:30 BpG20:18 BqO10:09
BqB19:27

Dine emotionelle følehorn

Dette  er  en  periode  på  to  dage,  hvor
personlige  og  subjektive  overvejelser
vil skubbe alt andet til side, men det
behøver  ikke  at  være  svært.  Først  og
fremmest føler du et stort behov for at
høre til og forholde dig til dine venner
og  kære.  Dette  behov  aktiverer  dine
emotionelle følehorn og gør dig meget
sensitiv over for følelser og stemninger
hos  mennesker  omkring  dig,  fordi  du
ønsker at falde ind i deres rytme og ind-
leve dig i dem. Dette er det ubevidste
tegn på gruppetilhørsforhold. Du er der-
for følelsesmæssigt på pletten, hvis en
eller anden skulle behøve din sympati,
varme og forståelse. Du er meget op-
taget af dig selv, og det er udmærket,

men overdriv det ikke så meget, at du
ikke har øje for andre menneskers syns-
punkter. Objektivitet kan være vanske-
lig  at  opnå  lige  nu,  især  i  omgangen
med andre.

langvarig: "Alvorlig eftertanke" (see 22.9.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Ambitioner" (26.11.03) 
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Torsdag 11 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

CpB10:18 CqG22:48 DoE18:45
DqT06:59 BoE12:36 BpT11:24
BmA01:59 BpF03:06 BqI00:44

Trang til inspiration

Gælder i adskillige uger: I dag er du i
større  kontakt  med  dine  følelser  end
sædvanligt,  og  du  udviser  større  føl-
somhed i omgangen med andre. Det vil
derfor være en god idé at tale med an-
dre om dine følelser i dag. Denne føl-
somhed gør dig også til en god lytter.
Du higer efter inspiration i dag, og du
vil meget hellere lytte til andre end tage
initiativet til en samtale eller knytte det
bånd, der kan bringe jer sammen. Når
andre taler til dig, vil de mærke din in-
teresse, sympati og omsorg. De vil vide,
at du ikke blot leger med dem for din
egen fornøjelses skyld.

langvarig: "Dine indre behov" (see 3.12.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
langvarig: "Et kritisk blik" (12.12.03) 

Fredag 12 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

CqG BoO21:21 BH 2 06:37
BmJ02:24

Et kritisk blik

Gælder i adskillige uger: Tidspunktet er
velegnet til, at du kaster et kritisk blik
på dine omgivelser for at se, om der er
noget, der trænger til forandring eller
korrektion.  Du  er  meget  bevidst  om
fejlene i alt, hvad du kaster blikket på,
men det fylder dog ikke så meget, at du
ikke også har sans for de positive sider.

Du tager tingene alvorligt, og selvom
du ikke ligefrem har tendens til depres-
sioner eller negative følelser, så føler du
dig  heller  ikke  tiltrukket  af  det  over-
fladiske   og   totalt   ubekymrede.   Dit
humør egner sig til, at du fungerer enten
som lærer eller elev, måske i en almin-
delig  undervisningsklasse  eller  blot  i
form  af  en  uformel  diskussion  blandt
venner. Du respekterer mennesker, som
har større erfaring end du selv, og du vil
sandsynligvis spørge dem til råds. Eller
også kan en anden opfatte dig i denne
rolle og søge hjælp hos dig.

langvarig: "Trang til inspiration" (see 11.12.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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Lørdag 13 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

CH 7 BoF13:46 BqN12:48
BqE22:56

Behov for respons

Gælder i adskillige uger: Tidspunktet er
velegnet til at tydeliggøre og forklare et
emne for en eller anden, som du til dag-
lig er intimt forbundet med, f.eks. din
ægtefælle  eller  en  forretningspartner.
Det er også egnet til at konsultere en
specialist på et eller andet område, som
vedrører  dig.  Du  bør  ikke  tænke  og
planlægge alene og uden assistance fra

andre  i  dag.  Du  har  brug  for  andre
menneskers indsigt og respons på dine
ideer  og  udsagn  for  at  få  et  klarere
perspektiv  på  dine  egne  tanker.  Sam-
men vil I være i stand til at udrette langt
mere, end I ville kunne hver for sig.

langvarig: "Dine indre behov" (see 3.12.03) 
langvarig: "Et kritisk blik" (12.12.03) 
langvarig: "Alvorlig eftertanke" (22.9.03) 
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BmD17:48 BH 3 02:15 BqC12:41

Munter og selskabelig

Svag,  forbigående  effekt:  Dette  er  et
godt tidspunkt til at dyrke socialt sam-
vær, for du føler dig ganske munter. Du
udstråler emotionel varme, så andre ny-
der at være sammen med dig. Det er et
vældig godt tidspunkt at gå til fest på.
Dit  forhold  til  dem,  du  holder  af,  er
sædvanligvis godt under denne påvirk-
ning, og du kan ligefrem føle dig el-
skovssyg. Sædvanligvis er denne energi
for flydende til at indikere begyndelsen
på et vigtigere forhold, men den hjælper
såvist på de eksisterende. Det er et gun-
stigt  tidspunkt  til  alle  aktiviteter  for-
bundet med forskønnelse af dit hjem.

Det er også et gunstigt tidspunkt til at
hygge sig derhjemme. Når du handler i
øjeblikket, kommer du måske til at bru-
ge  flere  penge,  end  det  var  din  op-
rindelige hensigt, og hvis du er nødt til
at holde dig inden for et bestemt bud-
get, gør du klogt i at udsætte dine ind-
køb til senere.
langvarig: "Dine indre behov" (see 3.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Ambitioner" (26.11.03) 

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 196 

Mandag 15 Dec. 2003
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BmI19:51 CpI20:31 BmB14:59
BnG15:46 BoN21:07 BpO06:22
BqQ09:29 BqA21:01 BqF22:02

At svæve bort

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
aften din følsomhed over for omgivel-
serne   er   meget   forstærket,   og   det
samme gælder din indføling i dem, der
omgiver dig. På dette tidspunkt kan du
lytte  til  en  vens  problemer  eller  dis-
kutere dine egne problemer med en ven.

Du  vil  sandsynligvis  opfange  stem-
ninger fra mennesker omkring dig, som
om du var en følelsesmæssig "svamp".
Derfor  bør  du  være  forsigtig  med  at
omgås   negative   mennesker,   som   er
uvillige til at diskutere deres følelses-
mæssige   problemer   på   en   fornuftig
måde.  På  et  andet  niveau  kan  denne
energi   stimulere   din   fantasi   i   for-
bløffende grad. Du har måske lyst til
blot at sidde og svæve bort til din egen
private verden. Negativt set gør denne
påvirkning  indtagelsen  af  spiritus  og
narkotika  farlig,  fordi  du  kan  have
svært ved at styre den mængde, du ind-
tager.
langvarig: "Dagdrømme" (see 19.12.03) 
langvarig: "Dine indre behov" (3.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 

Tirsdag 16 Dec. 2003

11
To

12
Fr

13
Lø

14
Sø

15
Ma

16
Ti

17
On

18
To

19
Fr

20
Lø

21
Sø

22
Ma

23
Ti

24
On

25
To

BnT05:40 BoC19:48 BH 4 05:40
BqJ19:21 ?f17:42

Subjektive interesser

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen  du  har  lyst  til  at  være  der-
hjemme  sammen  med  din  nærmeste
familie.  Det  er  ikke  noget  godt  tids-
punkt for dig til at skulle optræde, frem-
vise et talent eller foretage en præsenta-
tion for andre. Men hvis du kan føre en
anden person ind i din umiddelbare om-
gangskreds, dvs. ind i dit intime miljø,
vil du føle, at det er nemmere at omgås
vedkommende. Du har et stærkt behov
for  at  være  på  "hjemmebane".  Denne
indflydelse giver dig imidlertid en mu-
lighed for at være alene og finde ud af,

hvad  du  virkelig  føler  over  for  for-
skellige  ting.  Dine  egne  følelser  vil
være så stærke og påvirke din opfattelse
så meget, at du vil have svært ved at
slippe uden om dem. Dine subjektive
interesser vil helt klart overskygge om-
verdenens krav i øjeblikket, men det er,
som det skal være.

langvarig: "Dagdrømme" (see 19.12.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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DnJ10:30 AnC21:25 BoQ15:28

Konstruktive forandringer

Denne påvirkning vil kunne intensivere
dine    kærlighedsoplevelser.    Gennem
kærligheden vil du opsøge følelser og
emotioner, som bærer dig ud over den

almindelige  dagligdag.  Samme  energi
vil kunne medføre indiskretion og takt-
løshed i et forhold, hvilket kan afsted-
komme   vanskeligheder   senere   hen.
Men husker du dette, vil du ikke få de
store  problemer  i  øjeblikket.  Der  er
stærke energier på spil i dit kærligheds-
liv i dag, og de vil kunne afstedkomme
konstruktive forandringer i dit forhold
til  andre.  Disse  energimønstre  er  kun
farlige for dit forhold til andre, såfremt
du er ubevidst om deres processer eller
er uvillig til at bearbejde deres årsager.
Du kan blive nødt til at bruge temmelig
megen energi på at få denne påvirkning
til  at  fungere  godt,  men  disse  stærke
kræfter vil så også kunne skabe varige
og gode forandringer.

langvarig: "En plads i verden" (see 29.3.03) 
langvarig: "Dagdrømme" (19.12.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 

Torsdag 18 Dec. 2003
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AnC BmE11:32 BH 5 18:47
BoA02:21 BoJ23:23 BpN02:26
BpC23:49

En fortsat dialog

Denne påvirkning indeholder en kraftig
stimulering af tankegangen og alle for-
mer for kommunikation og udveksling
med andre. Du vil være involveret i en
nærmest kontinuerlig dialog med andre
i  dag,  en  dialog  som  vil  fortælle  dig
præcist, hvor du står i forhold til dem,
og hvordan de reagerer på dig. Det er
utrolig vigtigt, at du er åben over for alt,

hvad du bliver præsenteret for. Hvis din
tankegang  er  styret  af  dine  egne  in-
teresser og dine egne standpunkter i en
sådan grad, at du ikke er i stand til at
høre, hvad andre fortæller dig, vil dagen
sandsynligvis blive præget af skænderi-
er  og  lidet  konstruktive  diskussioner.
Men er du lydhør, så vil du kunne lære
meget. Samtidig vil du kunne fremme
dine egne ideer ved at gøre det klart for
andre, at dine tanker ikke udgør nogen
trussel, og at du er indstillet på at sam-
arbejde.

langvarig: "En plads i verden" (see 29.3.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
langvarig: "Dagdrømme" (19.12.03) 
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Fredag 19 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

C#pI09:55 DH 8 04:16 BnO15:36
BpQ18:22 BqD04:23 BpG23:58
BqB23:16

Dagdrømme

Gælder i adskillige uger: Denne påvirk-
ning stimulerer din kreative fantasi og
gør dig langt mere følsom end normalt
over for verden omkring dig. Du kan
være fristet til at tilbringe dagen med at
dagdrømme, men du vil formentlig føle

langt større tilfredsstillelse ved at læse
romantisk litteratur eller lytte til musik.
Dagen   er   velegnet   til   at   forlade
hverdagen og i sindet rejse af sted til en
underfuld og velgørende fantasiverden.
Vi har alle brug for at fantasere lidt på
denne måde nu og da, og du vil sand-
synligvis ikke blive så optaget af dine
fantasier, at du ikke bagefter kan vende
tilbage til virkeligheden. På den anden
side er din sensitivitet over for de finere
aspekter    af    virkeligheden    forøget
betydeligt, og du vil uden besvær kunne
fornemme andre menneskers sindsstem-
ning. Din indstilling er meget medfø-
lende, og du vil nære et ægte ønske om
at  hjælpe  dem,  der  har  brug  for  din
hjælp i dag.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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ApD13:28 BmF05:34 BpA04:40
BpT12:23 BqI03:37

Gode investeringer

Du vil være modtagelig for skønhed i
dag  og  påskønne  smukke  og  velfor-
mede ting. Energien er også velegnet til
at gå ud og købe nyt tøj og kunstgen-
stande  eller  lægge  planer  for  en  ud-
smykning  af  dit  hjem.  Du  nærer  et
stærkt behov for at få stimuleret dine

sanser, men du bør ikke imødekomme
det  i  en  sådan  grad,  at  det  medfører
tvangsbetonede  eller  tåbelige  indkøb.
Men bruger du en større sum penge på
noget, du virkelig ønsker dig, så er der
store chancer for, at det vil vise sig at
være en god investering. De ting, det er
bedst at gå efter i dag, er genstande,
som vil stige i værdi med alderen, f.eks.
smykker eller antikviteter. Dit forhold
til andre mennesker vil antagelig blive
meget positivt påvirket af denne energi,
og du vil ligefrem kunne starte en ny
kærlighedsaffære. Det er også et godt
tidspunkt at forsøge at løse eventuelle
konflikter, som du måtte have med et
andet menneske.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
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NqT BoD05:26 BH 6 10:37
BoB23:37 BpJ00:40

En plads i verden ***

Gælder i mange måneder: Dette meget
forfinede aspekt er tegn på en periode,
hvor du vil have større mod og beslut-
somhed til at stå fast på det, du føler har
livsvigtig  betydning  for  dig.  Hvis  du
har  haft  svært  ved  at  realisere  dine
drømme, skulle du nu være i stand til at
finde nogle konkrete måder at udtrykke
dig på, som på en bedre måde afspejler
din  sande  natur.  Du  vil  sandynligvis
komme til en klarere erkendelse af de
områder  af  dit  liv,  som  hovedsagelig
handler  om  at  indfri  andres  forvent-
ninger. Dette er en vældig god periode

til omhyggeligt at overveje, hvorvidt de
forpligtelser, du har påtaget dig, nu og-
så virkelig er dit ansvar. Hvis du har
båret  andre  menneskers  byrder  -  for-
mentlig i håbet om at opnå deres hen-
givenhed  -  bør  du  nå  frem  til  den
smertelige erkendelse, at du har ført dig
selv bag lyset, og at andre blot har ud-
nyttet din beredvillighed til at hjælpe.
Det er ikke for sent at ændre en sådan

adfærd. Det kan betyde, at du holder op
med  at  spilde  din  energi  på  denne
ufrugtbare måde og bliver i stand til at
vie mere af din tid til at udfolde dine
egne talenter.

Hvis  forholdet  til  dine  forældre  har
været anstrengt og reserveret, er dette et
godt tidspunkt til at søge en form for
forsoning. En samtale, hvor du ikke er
bange   for   at   tale   åbent   om   nogle
smertelige   oplevelser,   kunne   skabe
mirakler. Dette er især sandsynligt, hvis
du kan udtrykke dine følelser uden be-
brejdelser og derved vise dem, at du in-
derst  inde  stadig  elsker  dem,  uanset
hvilken skade de måtte have voldt dig.
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Aj07:04

Ikke en chance

I øjeblikket trækker følelser, ønsker og
stemninger dig i en retning, som ikke er
særlig gavnlig for dig, og som nemt vil
kunne underminere din selvtillid. Det er
vanskeligt  at  sige,  hvilken  form  dette
helt konkret vil antage. Måske køber du
noget tøj, som du ser lidt ejendommelig

ud i, eller du udfordrer en anden til en
leg eller et spil, som du absolut ingen
chancer har for at vinde. På en eller an-
den  måde  kan  du  ubevidst  være  ind-
stillet på at gøre dig selv til grin eller
ydmyge dig selv. Det er muligt, at du
ikke  gør  dette  mod  dig  selv,  men
utilsigtet kommer til at gøre det mod en
anden - især kvinder og børn, som står
dig nær, er potentielle ofre. Heldigvis er
denne påvirkning meget svag og varer
højst et halvt døgn.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 

Tirsdag 23 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

C#pB05:44 NqT06:34 BnQ18:30
BpD05:08 BpO15:50 BH 7 18:30
BnC00:49 BpB23:15 BqG23:56
<1°08j09:44

<Nymåne

Trang til inspiration

Gælder i adskillige uger: I dag er du i
større  kontakt  med  dine  følelser  end
sædvanligt,  og  du  udviser  større  føl-
somhed i omgangen med andre. Det vil

derfor være en god idé at tale med an-
dre om dine følelser i dag. Denne føl-
somhed gør dig også til en god lytter.
Du higer efter inspiration i dag, og du
vil meget hellere lytte til andre end tage
initiativet til en samtale eller knytte det
bånd, der kan bringe jer sammen. Når
andre taler til dig, vil de mærke din in-
teresse, sympati og omsorg. De vil vide,
at du ikke blot leger med dem for din
egen fornøjelses skyld.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Et kritisk blik" (12.12.03) 
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BqF05:25 G#pG BnA04:31
BoE13:08 BqT12:09 BpI03:30

Gensidig støtte

Svag,  forbigående  effekt:  Denne  dags
morgen du føler dig ret godt tilpas og
nyder at være sammen med åndsfæller.
Formentlig ville det være bedst at være
sammen  med  gamle  venner,  som  du

kender godt, og til hvem du allerede har
knyttet  stærke  følelsesmæssige  bånd.
Men du vil ikke lukke af over for nye
bekendtskaber. Du gør det klart for dine
omgivelser,  at  du  interesserer  dig  for
deres velbefindende, og at du vil hjælpe
dem, hvis de skulle få brug for det. Og
der er stor sandsynlighed for, at de har
det på samme måde over for dig. Denne
indflydelse  betegner  en  periode,  hvor
du og dine venner støtter hinanden og
føler, at I hører sammen. Det er et godt
tidspunkt  til  alle  former  for  gruppe-
aktiviteter, for ved at arbejde sammen
vil alle parter føle, at der er tale om en
gruppeindsats,  som  alle  vil  have  lige
stor gavn af. Og det er sandt.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 

Torsdag 25 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

C#nQ17:20 DoO07:14 CH 6 17:20
BoO16:26 BH 8 03:59 BnJ00:28

Glæden ved slagfærdighed

Gælder   i   adskillige   uger:   I   denne
periode vil du søge efter øget mental
inspiration gennem kontakten med an-
dre mennesker, sandsynligvis i form af

samtaler  eller  debatter.  Så  længe  det
ikke udvikler sig til direkte stridigheder,
vil du sandsynligvis have fornøjelse af
at deltage. Du vil også kunne kontakte
andre mennesker for at høre deres me-
ning om et eller andet emne. Det er et
godt tidspunkt at konsultere en ekspert
eller  rådgiver  på,  f.eks.  en  sagfører,
læge, psykolog eller en ekspert inden
for et bestemt forretningsfelt. Dagen er
også velegnet til forhandlinger med an-
dre vedrørende indgåelse af kontrakter
eller  forretningsaftaler.  Din  tankegang
er  rimeligt  klar,  og  du  føler  dig  til-
trukket   af   mennesker   med   samme
tendens. Dette gør det muligt for dig og
den  anden  part  at  udtrykke  tingene
meget klart over for hinanden, uden at
efterlade for mange løse ender.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "En plads i verden" (29.3.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
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Fredag 26 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

C#pO23:01 BoF06:40 BpN05:49
BpE14:49 BH 9 17:48

Velkendt og umuligt

Gælder i adskillige uger: Her er tale om
en meget inspirerende påvirkning, som
kan få dig til at føle dig mere levende
og mentalt mere vågen end på noget an-
det  tidspunkt.  Selvom  din  tankegang
kan mangle omhu og disciplin i dag, så
vil  du  kompensere  for  dette  med  en
øget intuition. Dagen er særdeles vel-
egnet til at tage et problem op, som du

har været ude af stand til at løse med de
velkendte metoder. Nye ideer vil dukke
op  hurtigere  end  vanligt.  Løsninger,
som  hidtil  er  undgået  din  opmærk-
somhed, vil virke soleklare, og du vil
være i besiddelse af et bredt udsyn. Alle
nye fænomener vil interessere dig, og
tanken om at rejse til fremmede egne
vil  især  tiltrække  dig.  Hvis  det  over-
hovedet  er  muligt,  så  bryd  med  dine
sædvanlige rutiner og tag et eller andet
sted hen, i det mindste bare i dag. Hvis
du gør det, vil du være glad for det nye
pust, sådan en afbrydelse kan bibringe
dit liv.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Glæden ved slagfærdighed" (25.12.03) 
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EoQ19:53 ApO04:07 BnD08:04
BqO19:58 BpC03:19 BpQ22:58
B∠14:57

En stormfuld periode **

Denne  påvirkning  vil  antagelig  falde
sammen  med  en  stormfuld  periode  i
dine personlige relationer. Der vil for-
mentlig opstå uoverensstemmelser mel-
lem dig og din partner vedrørende nogle

personlige mål, som I begge er intenst
involverede i. Eller indbyrdes forskelle
i baggrund og situation vil få jer til at se
på  situationen  med  meget  forskellige
øjne. Bortset herfra kan du selv have
det problem, at du identificerer dig så
meget med dine egne synspunkter, at du
føler, at din personlige ære afhænger af,
at det bliver dem, der går af med sejren.
I denne periode vil diverse gruppeop-
gaver, som du måtte være involveret i,
næppe  lykkes.  Kan  det  overhovedet
lade sig gøre, så prøv at arbejde på egen
hånd på et projekt, hvor det totale initia-
tiv ligger hos dig selv.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 
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Søndag 28 Dec. 2003
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AnQ19:37 G#pG07:39 AH 7 19:37
BnB04:20 BmG05:06 BnI09:08
BoN10:24 BmT18:59 BpA10:18
BpF11:19 BH 10 18:59

Klare linjer

Der er stor sandsynlighed for ego-kon-
flikter med andre i dag, for presset af
omstændighederne    vil    du    komme
tættere  på  andre  end  på  noget  andet
tidspunkt.  Du  bliver  altså  nødt  til  at
samarbejde  med  dem!  Du  har  faktisk
ikke noget valg. Så enhver person, du
har tendens til at få problemer med, vil
være en kilde til konflikter i dag, for du

kan ikke undgå konfrontationen. Og i
virkeligheden er det jo en god idé at få
tingene frem i lyset, så I måske kan få
klaret problemerne. Sagen er, at du ikke
vil  få  meget  ud  af  at  tilbringe  dagen
alene. Selvom så dit eneste møde med
andre   mennesker   skulle   udvikle   sig
ubehageligt, så vil det gavne dig i det
lange løb. Hvis du trækker dig tilbage,
vil initiativet glide dig af hænde, og du
vil stadig skulle takle konfrontationen.

langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
langvarig: "Fjender rundt om hvert eneste hjørne" (29.12.03) 

Mandag 29 Dec. 2003

Ok
02

No De Ja
03

Fe Mar Ap Maj Jn Jl Au Se Ok No De
»

NoE19:15 BoC09:39 BpJ09:10

Fjender rundt om hvert eneste
***hjørne

Gælder   i   mange   måneder:   I   denne
periode bør du passe på og holde dig
selv i en stram snor - hvis du på nogen
måde er en energisk natur. På den ene
side har du en stærkt øget vitalitet til
din rådighed - viljestyrke og evne til at
hævde   dig   er   mere   udtalt   nu   end
normalt, og dine fysiske behov vil også
røre mere på sig; men på den anden side
er der også en tydelig tendens til at bru-

ge denne energi uhensigtsmæssigt eller
rette den mod et særlig upassende mål.
Helt konkret betyder dette, at selvom du
hævder dig på en effektiv måde og læg-
ger stor vægt på at opnå det, du ønsker i
øjeblikket, vil du meget vel kunne gå
frem på en hensynløs måde over for an-
dre eller frem for alt over for dig selv.

Hvis du søger en form for "erobring", er
det  meget  muligt,  at  du  under  denne
påvirkning overser arvarselstegnene og
går for direkte og pludseligt frem. På

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 204 

den måde vil du meget vel kunne op-
leve et tydeligt bagslag, som faktisk var
fuldkommen unødvendigt. Lad dig der-
for ikke forlede af dine aktuelle, meget
stærke ønsker og behov til simpelthen
at overse andres lette tilbageholdenhed
eller  afvisning  -  følgerne  kan  ellers
blive   unødigt   smertefulde.   I   denne
periode er der også fare for, at du for-
nemmer  konkurrence  eller  modstand,
hvor der ingen er - idet du følger reglen
om, at "den der ikke er med mig, er im-
od mig". Hvis du er alt for følsom og
ilter, tager al kritik personligt og reage-
rer på en fornærmet måde, vil der stå en
fjende  rundt  om  hvert  eneste  hjørne,
hver eneste samtale kan udvikle sig til
et skænderi, hvor du til slut uden grund
og   formentlig   uden   bevidst   hensigt
sårer andre og sandsynligvis også selv
bliver tilsvarende såret. I dit arbejdsliv
kan dette forlede dig til at ydmyge dig
selv uden grund, hvilket du vil fortryde
senere. Hvis du har et fast parforhold,
kan  der  af  samme  grund  opstå  nogle
grimme  situationer  med  jalousi,  som
senere viser sig at have været grundløse
og formålsløse.

Tirsdag 30 Dec. 2003

Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004

AH 7 BoQ06:53 BoA19:05
BqN19:11 =a10:03

At tage ved lære af sit forhold
til andre

Gælder   i   adskillige   dage:   I   denne
periode vil du lære mere om dig selv
gennem intime personlige møder med
andre. Er du gift, så bør du bruge denne
tid på at undersøge dit forhold til din
ægtefælle og finde ud af, hvilke behov
jeres ægteskab opfylder eller ikke op-
fylder i jeres liv. Prøv også at finde ud
af, i hvor høj grad du selv imødekom-
mer   din   partners   behov.   I   ethvert
syvende-hus   forhold   vil   du   og   din
partner fungere som en helhed, enten på
et specielt område, som i tilfældet med
en forretningspartner, eller på alle om-
råder,    som    tilfældet    er    med    en
ægtefælle. For din egen skyld bør du

fungere lige så godt for din partner, som
din partner fungerer for dig. Tiden er
ikke  inde  til,  at  du  forsøger  at  klare
tingene på egen hånd. Prøv at komme
til at samarbejde med andre, eller spørg
i  det  mindste  én  med  en  rådgivende
funktion om vedkommendes mening.
langvarig: "Indre stabilitet" (see 25.8.03) 
langvarig: "Familiespørgsmål" (17.8.03) 
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ApB17:45 DpN19:14 BnE05:37
BoJ19:31 BH 11 14:04 BqC20:02

Balance og klarhed

Denne periode er fuld af indre ro og
balance.  Du  er  ligevægtig  nok  til  at
kunne se ind i dig selv og få en større
forståelse  af,  hvad  det  er  du  ønsker,
hvad du har behov for, og hvordan du
skal bære dig ad med at opnå det. Du
forsøger at leve gennem dine følelser
såvel  som  gennem  intellektet,  og  du
kommunikerer  med  andre  på  begge

planer. Da du har så stor indsigt i dine
egne  humørsvingninger  og  følelser  i
dag,  vil  du  også  være  i  stand  til  at
hjælpe  andre  med  at  forstå  sig  selv.
Gennem  dine  forhold  til  andre,  især
dem af modsat køn, vil du få større ind-
sigt i dig selv end vanligt. Da dagen er
præget af balance og ligevægt, bør du
nok undersøge din personlige tilværelse
nærmere for at finde ud af, hvad du bør
gøre for at rette mulige misforståelser
og problemer med andre mennesker. I
dag er du i stand til at indgå de kom-
promiser,  som  er  nødvendige  for  at
kunne komme ud af det med andre.
langvarig: "Familiespørgsmål" (see 17.8.03) 
langvarig: "Indre stabilitet" (25.8.03) 
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C#pD15:55 DoF05:00 AqG03:52
BmO15:02 BqQ18:26 BpD01:29
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G#qB12:37 BnF08:17 BpI05:52
BqA07:09 BqT16:48 BpB00:29
BqG01:21
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BH 12 20:58 BqJ08:18

 p. 207   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Søndag 4 Jan. 2004

25
To

26
Fr

27
Lø

28
Sø

29
Ma

30
Ti

31
On

1
To

2
Fr

3
Lø

4
Sø

5
Ma

6
Ti

7
On

8
To

AqF12:20 BoB13:33 BoG14:26
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DH 9 12:52 BmQ19:53 BH 1 19:53
BqO16:33 BqD03:06
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 p. 209   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



JANUAR 2003 00:00 UT = 00:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
O 1 6 405610j 8’12 16i 2 28j11 23h40 19h34 16°R53 24°R27 26k16 9k34 18i17 7c 2 8°R29 10j45
T 2 6 4453 11° 9’23 0j10 28°25 24°37 20°13 16e48 24c22 26°18 9°36 18°19 6°59 8c27 10°51
F 3 6 4849 12°10’34 14° 7 28°R27 25°34 20°51 16°43 24°17 26°21 9°38 18°21 6°55 8°24 10°57
L 4 6 5246 13°11’45 27°47 28°19 26°32 21°30 16°37 24°13 26°24 9°40 18°23 6°52 8°19 11° 4

S 5 6 5642 14°12’56 11k 9 27°59 27°30 22° 9 16°31 24° 8 26°27 9°42 18°25 6°49 8°12 11°10
M 6 7 039 15°14’07 24°10 27°27 28°28 22°48 16°26 24° 4 26°29 9°44 18°27 6°46 8° 6 11°16
T 7 7 435 16°15’17 6l52 26°43 29°27 23°26 16°20 24° 0 26°32 9°46 18°30 6°43 8° 0 11°22
O 8 7 832 17°16’27 19°15 25°49 0i27 24° 5 16°14 23°55 26°35 9°48 18°32 6°40 7°54 11°28
T 9 7 1228 18°17’37 1a23 24°45 1°27 24°44 16° 7 23°51 26°38 9°51 18°34 6°36 7°51 11°34
F 10 7 1625 19°18’46 13°20 23°34 2°27 25°22 16° 1 23°47 26°41 9°53 18°36 6°33 7°49 11°40
L 11 7 2022 20°19’55 25°10 22°17 3°28 26° 1 15°54 23°43 26°44 9°55 18°38 6°30 7°D49 11°46

S 12 7 2418 21°21’03 7b 0 20°58 4°30 26°40 15°48 23°38 26°47 9°57 18°40 6°27 7°50 11°52
M13 7 2815 22°22’10 18°54 19°38 5°31 27°18 15°41 23°34 26°50 9°59 18°42 6°24 7°52 11°58
T 14 7 3211 23°23’17 0c57 18°21 6°33 27°57 15°34 23°30 26°53 10° 2 18°44 6°20 7°53 12° 4
O15 7 36 8 24°24’24 13°13 17° 7 7°36 28°36 15°27 23°27 26°56 10° 4 18°46 6°17 7°R53 12°10
T 16 7 40 4 25°25’30 25°47 16° 1 8°38 29°14 15°20 23°23 26°59 10° 6 18°48 6°14 7°51 12°16
F 17 7 44 1 26°26’35 8d40 15° 1 9°41 29°53 15°13 23°19 27° 2 10° 8 18°50 6°11 7°47 12°21
L 18 7 4758 27°27’40 21°52 14°11 10°45 0i32 15° 6 23°15 27° 5 10°10 18°51 6° 8 7°41 12°27

S 19 7 5154 28°28’44 5e24 13°30 11°48 1°10 14°58 23°12 27° 8 10°13 18°53 6° 5 7°33 12°33
M20 7 5551 29°29’47 19°12 12°58 12°52 1°49 14°51 23° 8 27°11 10°15 18°55 6° 1 7°24 12°39
T 21 7 5947 0k30’50 3f12 12°36 13°57 2°28 14°43 23° 5 27°14 10°17 18°57 5°58 7°15 12°45
O22 8 344 1°31’53 17°21 12°22 15° 1 3° 6 14°36 23° 2 27°18 10°19 18°59 5°55 7° 7 12°51
T 23 8 740 2°32’55 1g33 12°D18 16° 6 3°45 14°28 22°58 27°21 10°22 19° 1 5°52 7° 1 12°57
F 24 8 1137 3°33’56 15°45 12°21 17°11 4°24 14°20 22°55 27°24 10°24 19° 2 5°49 6°57 13° 2
L 25 8 1533 4°34’57 29°55 12°33 18°16 5° 2 14°13 22°52 27°27 10°26 19° 4 5°46 6°D56 13° 8

S 26 8 1930 5°35’58 14h 0 12°51 19°22 5°41 14° 5 22°49 27°31 10°28 19° 6 5°42 6°56 13°14
M27 8 2327 6°36’58 28° 0 13°15 20°28 6°20 13°57 22°46 27°34 10°31 19° 8 5°39 6°56 13°19
T 28 8 2723 7°37’58 11i55 13°46 21°34 6°58 13°49 22°44 27°37 10°33 19° 9 5°36 6°R57 13°25
O29 8 3120 8°38’57 25°43 14°22 22°40 7°37 13°41 22°41 27°40 10°35 19°11 5°33 6°55 13°31
T 30 8 3516 9°39’56 9j23 15° 2 23°47 8°16 13°33 22°38 27°44 10°38 19°13 5°30 6°51 13°36
F 31 8 391310k40’53 22j54 15j47 24i53 8i54 13e25 22c36 27k47 10k40 19i14 5c26 6c44 13j42

FEBRUAR 2003 00:00 UT = 00:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
L 1 8 43 911k41’50 6k14 16j37 26i 0 9i33 13°R17 22°R33 27k50 10k42 19i16 5c23 6°R34 13j47

S 2 8 47 6 12°42’46 19°20 17°29 27° 7 10°12 13e 9 22c31 27°54 10°44 19°17 5°20 6c22 13°53
M 3 8 51 2 13°43’40 2l10 18°25 28°15 10°50 13° 1 22°29 27°57 10°47 19°19 5°17 6°10 13°58
T 4 8 5459 14°44’33 14°45 19°24 29°22 11°29 12°53 22°27 28° 1 10°49 19°21 5°14 5°58 14° 4
O 5 8 5856 15°45’25 27° 5 20°26 0j30 12° 7 12°45 22°25 28° 4 10°51 19°22 5°11 5°47 14° 9
T 6 9 252 16°46’16 9a12 21°30 1°38 12°46 12°37 22°23 28° 7 10°54 19°23 5° 7 5°38 14°15
F 7 9 649 17°47’05 21° 8 22°37 2°45 13°25 12°29 22°21 28°11 10°56 19°25 5° 4 5°32 14°20
L 8 9 1045 18°47’53 2b57 23°46 3°54 14° 3 12°21 22°20 28°14 10°58 19°26 5° 1 5°29 14°25

S 9 9 1442 19°48’39 14°46 24°57 5° 2 14°42 12°13 22°18 28°18 11° 0 19°28 4°58 5°28 14°30
M10 9 1838 20°49’24 26°38 26° 9 6°10 15°20 12° 6 22°17 28°21 11° 3 19°29 4°55 5°D28 14°36
T 11 9 2235 21°50’08 8c40 27°23 7°19 15°59 11°58 22°15 28°25 11° 5 19°30 4°52 5°R28 14°41
O12 9 2631 22°50’49 20°57 28°39 8°27 16°37 11°50 22°14 28°28 11° 7 19°32 4°48 5°27 14°46
T 13 9 3028 23°51’30 3d33 29°57 9°36 17°16 11°42 22°13 28°31 11° 9 19°33 4°45 5°24 14°51
F 14 9 3425 24°52’08 16°33 1k16 10°45 17°55 11°35 22°12 28°35 11°12 19°34 4°42 5°18 14°56
L 15 9 3821 25°52’45 29°57 2°36 11°54 18°33 11°27 22°11 28°38 11°14 19°35 4°39 5°10 15° 1

S 16 9 4218 26°53’20 13e47 3°57 13° 3 19°12 11°20 22°10 28°42 11°16 19°36 4°36 4°59 15° 6
M17 9 4614 27°53’54 27°59 5°20 14°13 19°50 11°12 22°10 28°45 11°18 19°38 4°32 4°47 15°11
T 18 9 5011 28°54’26 12f27 6°44 15°22 20°29 11° 5 22° 9 28°49 11°20 19°39 4°29 4°35 15°16
O19 9 54 7 29°54’57 27° 4 8° 9 16°31 21° 7 10°58 22° 9 28°52 11°23 19°40 4°26 4°24 15°20
T 20 9 58 4 0l55’26 11g43 9°35 17°41 21°45 10°51 22° 8 28°56 11°25 19°41 4°23 4°15 15°25
F 21 10 2 0 1°55’54 26°17 11° 2 18°51 22°24 10°44 22° 8 28°59 11°27 19°42 4°20 4° 9 15°30
L 22 10 557 2°56’21 10h41 12°31 20° 1 23° 2 10°37 22°D 8 29° 3 11°29 19°43 4°17 4° 6 15°34

S 23 10 954 3°56’46 24°53 14° 0 21°11 23°41 10°30 22° 8 29° 6 11°31 19°44 4°13 4° 5 15°39
M24 10 1350 4°57’10 8i50 15°31 22°21 24°19 10°23 22° 8 29°10 11°33 19°45 4°10 4° 5 15°44
T 25 10 1747 5°57’33 22°33 17° 2 23°31 24°58 10°16 22° 9 29°13 11°35 19°46 4° 7 4° 4 15°48
O26 10 2143 6°57’55 6j 4 18°35 24°41 25°36 10°10 22° 9 29°16 11°38 19°46 4° 4 4° 2 15°52
T 27 10 2540 7°58’15 19°22 20° 8 25°51 26°14 10° 4 22° 9 29°20 11°40 19°47 4° 1 3°57 15°57
F 28 10 2936 8l58’33 2k30 21k43 27j 2 26i53 9e57 22c10 29k23 11k42 19i48 3c58 3c49 16j 1

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 210 

MARTS 2003 00:00 UT = 00:00 / 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
L 1 10 3333 9l58’50 15k26 23k19 28j12 27i31 9°R51 22c11 29k27 11k44 19i49 3c54 3°R38 16j 5

S 2 10 3729 10°59’05 28°12 24°55 29°23 28° 9 9e45 22°11 29°30 11°46 19°50 3°51 3c25 16°10
M 3 10 4126 11°59’19 10l45 26°33 0k33 28°48 9°40 22°12 29°34 11°48 19°50 3°48 3°11 16°14
T 4 10 4523 12°59’30 23° 8 28°12 1°44 29°26 9°34 22°13 29°37 11°50 19°51 3°45 2°57 16°18
O 5 10 4919 13°59’40 5a19 29°51 2°55 0j 4 9°28 22°15 29°40 11°52 19°52 3°42 2°45 16°22
T 6 10 5316 14°59’48 17°20 1l32 4° 6 0°43 9°23 22°16 29°44 11°54 19°52 3°38 2°35 16°26
F 7 10 5712 15°59’54 29°13 3°14 5°17 1°21 9°18 22°17 29°47 11°56 19°53 3°35 2°27 16°30
L 8 11 1 9 16°59’57 11b 1 4°57 6°27 1°59 9°13 22°19 29°50 11°58 19°53 3°32 2°23 16°33

S 9 11 5 5 17°59’59 22°48 6°41 7°38 2°37 9° 8 22°20 29°54 12° 0 19°54 3°29 2°21 16°37
M10 11 9 2 18°59’59 4c38 8°26 8°50 3°15 9° 3 22°22 29°57 12° 2 19°54 3°26 2°D21 16°41
T 11 11 1258 19°59’56 16°38 10°13 10° 1 3°53 8°59 22°24 0l 0 12° 4 19°55 3°23 2°R21 16°44
O12 11 1655 20°59’52 28°52 12° 0 11°12 4°31 8°54 22°26 0° 4 12° 6 19°55 3°19 2°21 16°48
T 13 11 2051 21°59’45 11d26 13°49 12°23 5°10 8°50 22°28 0° 7 12° 7 19°55 3°16 2°19 16°51
F 14 11 2448 22°59’36 24°24 15°39 13°34 5°48 8°46 22°30 0°10 12° 9 19°56 3°13 2°15 16°55
L 15 11 2845 23°59’24 7e50 17°30 14°46 6°26 8°42 22°32 0°14 12°11 19°56 3°10 2° 8 16°58

S 16 11 3241 24°59’11 21°45 19°22 15°57 7° 4 8°38 22°34 0°17 12°13 19°56 3° 7 2° 0 17° 1
M17 11 3638 25°58’55 6f 7 21°15 17° 9 7°42 8°35 22°37 0°20 12°15 19°56 3° 3 1°50 17° 5
T 18 11 4034 26°58’37 20°50 23°10 18°20 8°19 8°32 22°39 0°23 12°16 19°57 3° 0 1°39 17° 8
O19 11 4431 27°58’17 5g48 25° 5 19°32 8°57 8°28 22°42 0°26 12°18 19°57 2°57 1°30 17°11
T 20 11 4827 28°57’55 20°51 27° 2 20°43 9°35 8°25 22°45 0°29 12°20 19°57 2°54 1°23 17°14
F 21 11 5224 29°57’32 5h50 28°59 21°55 10°13 8°23 22°48 0°33 12°22 19°57 2°51 1°18 17°17
L 22 11 5620 0a57’06 20°35 0a58 23° 6 10°51 8°20 22°51 0°36 12°23 19°57 2°48 1°15 17°19

S 23 12 017 1°56’39 5i 3 2°58 24°18 11°29 8°18 22°54 0°39 12°25 19°R57 2°44 1°D15 17°22
M24 12 414 2°56’10 19°11 4°58 25°30 12° 6 8°15 22°57 0°42 12°27 19°57 2°41 1°15 17°25
T 25 12 810 3°55’39 2j57 6°59 26°42 12°44 8°13 23° 0 0°45 12°28 19°57 2°38 1°R16 17°28
O26 12 12 7 4°55’07 16°24 9° 1 27°54 13°22 8°12 23° 4 0°48 12°30 19°57 2°35 1°15 17°30
T 27 12 16 3 5°54’33 29°33 11° 3 29° 5 14° 0 8°10 23° 7 0°51 12°31 19°57 2°32 1°13 17°33
F 28 12 20 0 6°53’57 12k26 13° 5 0l17 14°37 8° 9 23°11 0°54 12°33 19°57 2°29 1° 8 17°35
L 29 12 2356 7°53’19 25° 5 15° 7 1°29 15°15 8° 7 23°14 0°57 12°34 19°57 2°25 1° 1 17°37

S 30 12 2753 8°52’40 7l33 17° 9 2°41 15°52 8° 6 23°18 1° 0 12°36 19°56 2°22 0°52 17°39
M31 12 3149 9a51’58 19l50 19a10 3l53 16j30 8e 5 23c22 1l 3 12k37 19i56 2c19 0c42 17j42

APRIL 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
T 1 12 354610a51’14 1a59 21a10 5l 5 17j 7 8°R 5 23c26 1l 6 12k39 19°R56 2c16 0°R32 17j44
O 2 12 3943 11°50’29 13°59 23° 8 6°17 17°45 8e 4 23°30 1° 8 12°40 19i55 2°13 0c23 17°46
T 3 12 4339 12°49’41 25°53 25° 5 7°29 18°22 8° 4 23°34 1°11 12°41 19°55 2° 9 0°16 17°48
F 4 12 4736 13°48’51 7b42 27° 0 8°42 18°59 8°D 4 23°38 1°14 12°43 19°55 2° 6 0°11 17°49
L 5 12 5132 14°48’00 19°29 28°53 9°54 19°36 8° 4 23°42 1°17 12°44 19°54 2° 3 0° 9 17°51

S 6 12 5529 15°47’06 1c17 0b42 11° 6 20°14 8° 4 23°47 1°19 12°45 19°54 2° 0 0°D 8 17°53
M 7 12 5925 16°46’09 13° 8 2°29 12°18 20°51 8° 4 23°51 1°22 12°47 19°53 1°57 0° 9 17°54
T 8 13 322 17°45’11 25° 8 4°12 13°30 21°28 8° 5 23°56 1°25 12°48 19°53 1°54 0°10 17°56
O 9 13 718 18°44’10 7d22 5°50 14°42 22° 5 8° 6 24° 0 1°27 12°49 19°52 1°50 0°12 17°57
T 10 13 1115 19°43’07 19°53 7°25 15°55 22°42 8° 7 24° 5 1°30 12°50 19°52 1°47 0°R12 17°59
F 11 13 1512 20°42’02 2e47 8°55 17° 7 23°19 8° 8 24°10 1°32 12°51 19°51 1°44 0°11 18° 0
L 12 13 19 8 21°40’55 16° 7 10°21 18°19 23°55 8°10 24°15 1°35 12°52 19°51 1°41 0° 9 18° 1

S 13 13 23 5 22°39’45 29°56 11°41 19°32 24°32 8°11 24°20 1°37 12°53 19°50 1°38 0° 5 18° 2
M14 13 27 1 23°38’32 14f14 12°56 20°44 25° 9 8°13 24°25 1°40 12°54 19°49 1°35 0° 0 18° 3
T 15 13 3058 24°37’18 28°57 14° 6 21°56 25°46 8°15 24°30 1°42 12°55 19°49 1°31 29b55 18° 4
O16 13 3454 25°36’01 13g59 15°10 23° 9 26°22 8°17 24°35 1°45 12°56 19°48 1°28 29°50 18° 5
T 17 13 3851 26°34’43 29°12 16° 9 24°21 26°59 8°19 24°40 1°47 12°57 19°47 1°25 29°46 18° 6
F 18 13 4247 27°33’22 14h25 17° 2 25°33 27°35 8°22 24°46 1°49 12°58 19°46 1°22 29°44 18° 6
L 19 13 4644 28°32’00 29°28 17°49 26°46 28°12 8°24 24°51 1°52 12°59 19°46 1°19 29°D43 18° 7

S 20 13 5041 29°30’36 14i14 18°30 27°58 28°48 8°27 24°56 1°54 13° 0 19°45 1°15 29°44 18° 7
M21 13 5437 0b29’10 28°37 19° 5 29°11 29°24 8°30 25° 2 1°56 13° 1 19°44 1°12 29°45 18° 8
T 22 13 5834 1°27’43 12j35 19°35 0a23 0k 0 8°33 25° 8 1°58 13° 2 19°43 1° 9 29°46 18° 8
O23 14 230 2°26’14 26° 9 19°58 1°36 0°36 8°37 25°13 2° 0 13° 3 19°42 1° 6 29°47 18° 9
T 24 14 627 3°24’43 9k18 20°15 2°48 1°12 8°40 25°19 2° 2 13° 3 19°41 1° 3 29°R47 18° 9
F 25 14 1023 4°23’11 22° 7 20°27 4° 1 1°48 8°44 25°25 2° 4 13° 4 19°40 1° 0 29°46 18° 9
L 26 14 1420 5°21’37 4l39 20°33 5°13 2°24 8°48 25°31 2° 6 13° 5 19°39 0°56 29°44 18°R 9

S 27 14 1816 6°20’02 16°56 20°R33 6°26 3° 0 8°52 25°37 2° 8 13° 5 19°38 0°53 29°41 18° 9
M28 14 2213 7°18’24 29° 3 20°27 7°39 3°36 8°56 25°43 2°10 13° 6 19°37 0°50 29°37 18° 9
T 29 14 2610 8°16’46 11a 1 20°16 8°51 4°11 9° 1 25°49 2°12 13° 6 19°36 0°47 29°33 18° 8
O30 14 30 6 9b15’05 22a53 20b 1 10a 4 4k47 9e 5 25c55 2l14 13k 7 19i35 0c44 29b30 18j 8

 p. 211   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



MAJ 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
T 1 14 34 310b13’23 4b42 19°R41 11a16 5k22 9e10 26c 1 2l16 13k 7 19°R34 0c40 29°R28 18°R 8
F 2 14 3759 11°11’39 16°30 19b16 12°29 5°57 9°15 26° 7 2°17 13° 8 19i33 0°37 29b26 18j 7
L 3 14 4156 12° 9’53 28°18 18°48 13°42 6°32 9°20 26°14 2°19 13° 8 19°31 0°34 29°D26 18° 7

S 4 14 4552 13° 8’06 10c 9 18°17 14°54 7° 7 9°25 26°20 2°21 13° 9 19°30 0°31 29°26 18° 6
M 5 14 4949 14° 6’16 22° 6 17°44 16° 7 7°42 9°30 26°26 2°22 13° 9 19°29 0°28 29°27 18° 5
T 6 14 5345 15° 4’25 4d12 17° 8 17°20 8°17 9°36 26°33 2°24 13°10 19°28 0°25 29°28 18° 5
O 7 14 5742 16° 2’32 16°30 16°32 18°32 8°52 9°41 26°40 2°25 13°10 19°27 0°21 29°29 18° 4
T 8 15 139 17° 0’37 29° 4 15°54 19°45 9°26 9°47 26°46 2°27 13°10 19°25 0°18 29°30 18° 3
F 9 15 535 17°58’40 11e56 15°17 20°58 10° 1 9°53 26°53 2°28 13°10 19°24 0°15 29°R31 18° 2
L 10 15 932 18°56’42 25°12 14°41 22°10 10°35 9°59 26°59 2°30 13°11 19°23 0°12 29°31 18° 1

S 11 15 1328 19°54’41 8f52 14° 6 23°23 11° 9 10° 5 27° 6 2°31 13°11 19°21 0° 9 29°31 17°59
M12 15 1725 20°52’38 22°58 13°32 24°36 11°43 10°12 27°13 2°32 13°11 19°20 0° 6 29°30 17°58
T 13 15 2121 21°50’34 7g29 13° 2 25°49 12°17 10°18 27°20 2°34 13°11 19°19 0° 2 29°29 17°57
O14 15 2518 22°48’27 22°20 12°34 27° 1 12°51 10°25 27°27 2°35 13°11 19°17 29b59 29°28 17°55
T 15 15 2914 23°46’19 7h25 12° 9 28°14 13°24 10°32 27°34 2°36 13°11 19°16 29°56 29°28 17°54
F 16 15 3311 24°44’10 22°36 11°49 29°27 13°58 10°39 27°41 2°37 13°R11 19°14 29°53 29°D27 17°52
L 17 15 37 8 25°41’59 7i43 11°32 0b40 14°31 10°46 27°48 2°38 13°11 19°13 29°50 29°27 17°51

S 18 15 41 4 26°39’47 22°38 11°19 1°52 15° 4 10°53 27°55 2°39 13°11 19°12 29°46 29°27 17°49
M19 15 45 1 27°37’33 7j12 11°11 3° 5 15°37 11° 0 28° 2 2°40 13°11 19°10 29°43 29°28 17°47
T 20 15 4857 28°35’19 21°22 11°D 8 4°18 16°10 11° 8 28° 9 2°41 13°11 19° 9 29°40 29°28 17°45
O21 15 5254 29°33’03 5k 5 11° 8 5°31 16°43 11°15 28°16 2°42 13°11 19° 7 29°37 29°R28 17°43
T 22 15 5650 0c30’46 18°21 11°14 6°44 17°15 11°23 28°23 2°43 13°11 19° 6 29°34 29°28 17°41
F 23 16 047 1°28’28 1l13 11°24 7°56 17°48 11°31 28°30 2°43 13°10 19° 4 29°31 29°D28 17°39
L 24 16 443 2°26’09 13°45 11°38 9° 9 18°20 11°39 28°38 2°44 13°10 19° 3 29°27 29°28 17°37

S 25 16 840 3°23’48 25°59 11°57 10°22 18°52 11°47 28°45 2°45 13°10 19° 1 29°24 29°28 17°35
M26 16 1237 4°21’27 8a 1 12°20 11°35 19°23 11°55 28°52 2°46 13°10 19° 0 29°21 29°28 17°33
T 27 16 1633 5°19’05 19°54 12°48 12°48 19°55 12° 3 29° 0 2°46 13° 9 18°58 29°18 29°29 17°30
O28 16 2030 6°16’42 1b42 13°20 14° 1 20°26 12°12 29° 7 2°47 13° 9 18°57 29°15 29°30 17°28
T 29 16 2426 7°14’18 13°29 13°55 15°14 20°57 12°20 29°14 2°47 13° 8 18°55 29°12 29°30 17°26
F 30 16 2823 8°11’52 25°18 14°35 16°27 21°28 12°29 29°22 2°48 13° 8 18°53 29° 8 29°R31 17°23
L 31 16 3219 9c 9’26 7c11 15b19 17b39 21k59 12e38 29c29 2l48 13k 8 18i52 29b 5 29b31 17j21

JUNI 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
S 1 16 361610c 6’59 19c10 16b 6 18b52 22k29 12e47 29c37 2l48 13°R 7 18°R50 29b 2 29°R30 17°R18
M 2 16 4012 11° 4’31 1d18 16°57 20° 5 22°59 12°56 29°44 2°49 13k 7 18i49 28°59 29b29 17j15
T 3 16 44 9 12° 2’01 13°36 17°51 21°18 23°29 13° 5 29°52 2°49 13° 6 18°47 28°56 29°27 17°12
O 4 16 48 6 12°59’30 26° 6 18°49 22°31 23°59 13°14 0d 0 2°49 13° 5 18°46 28°52 29°25 17°10
T 5 16 52 2 13°56’59 8e49 19°50 23°44 24°28 13°23 0° 7 2°49 13° 5 18°44 28°49 29°24 17° 7
F 6 16 5559 14°54’26 21°49 20°55 24°57 24°57 13°33 0°15 2°49 13° 4 18°42 28°46 29°22 17° 4
L 7 16 5955 15°51’51 5f 6 22° 3 26°10 25°26 13°42 0°22 2°R49 13° 3 18°41 28°43 29°21 17° 1

S 8 17 352 16°49’16 18°42 23°14 27°23 25°54 13°52 0°30 2°49 13° 3 18°39 28°40 29°D21 16°58
M 9 17 748 17°46’39 2g38 24°28 28°36 26°23 14° 2 0°38 2°49 13° 2 18°38 28°37 29°21 16°55
T 10 17 1145 18°44’01 16°53 25°45 29°49 26°51 14°11 0°45 2°49 13° 1 18°36 28°33 29°22 16°52
O11 17 1541 19°41’23 1h26 27° 5 1c 2 27°18 14°21 0°53 2°49 13° 1 18°34 28°30 29°24 16°49
T 12 17 1938 20°38’43 16°13 28°28 2°15 27°46 14°31 1° 1 2°49 13° 0 18°33 28°27 29°25 16°46
F 13 17 2335 21°36’02 1i 7 29°54 3°28 28°13 14°41 1° 9 2°48 12°59 18°31 28°24 29°R25 16°42
L 14 17 2731 22°33’21 16° 2 1c23 4°41 28°39 14°51 1°16 2°48 12°58 18°30 28°21 29°24 16°39

S 15 17 3128 23°30’39 0j50 2°55 5°55 29° 6 15° 2 1°24 2°48 12°57 18°28 28°18 29°22 16°36
M16 17 3524 24°27’56 15°23 4°30 7° 8 29°32 15°12 1°32 2°47 12°56 18°26 28°14 29°20 16°32
T 17 17 3921 25°25’13 29°36 6° 8 8°21 29°57 15°23 1°40 2°47 12°55 18°25 28°11 29°16 16°29
O18 17 4317 26°22’29 13k24 7°49 9°34 0l23 15°33 1°47 2°46 12°54 18°23 28° 8 29°12 16°26
T 19 17 4714 27°19’45 26°45 9°32 10°47 0°48 15°44 1°55 2°46 12°53 18°22 28° 5 29° 9 16°22
F 20 17 5111 28°17’00 9l42 11°18 12° 0 1°12 15°54 2° 3 2°45 12°52 18°20 28° 2 29° 6 16°19
L 21 17 55 7 29°14’16 22°16 13° 7 13°13 1°36 16° 5 2°11 2°45 12°51 18°19 27°58 29° 5 16°15

S 22 17 59 4 0d11’31 4a31 14°59 14°26 2° 0 16°16 2°19 2°44 12°50 18°17 27°55 29°D 5 16°12
M23 18 3 0 1° 8’46 16°32 16°53 15°40 2°24 16°27 2°26 2°43 12°49 18°15 27°52 29° 6 16° 8
T 24 18 657 2° 6’00 28°24 18°50 16°53 2°46 16°38 2°34 2°43 12°48 18°14 27°49 29° 7 16° 5
O25 18 1053 3° 3’15 10b12 20°49 18° 6 3° 9 16°49 2°42 2°42 12°47 18°12 27°46 29° 9 16° 1
T 26 18 1450 4° 0’30 22° 0 22°50 19°19 3°31 17° 0 2°50 2°41 12°46 18°11 27°43 29°10 15°57
F 27 18 1846 4°57’44 3c52 24°53 20°33 3°53 17°11 2°58 2°40 12°44 18° 9 27°39 29°R10 15°54
L 28 18 2243 5°54’59 15°51 26°59 21°46 4°14 17°22 3° 5 2°39 12°43 18° 8 27°36 29° 9 15°50

S 29 18 2640 6°52’13 28° 1 29° 5 22°59 4°34 17°34 3°13 2°38 12°42 18° 6 27°33 29° 6 15°46
M30 18 3036 7d49’27 10d23 1d13 24c13 4l54 17e45 3d21 2l37 12k41 18i 5 27b30 29b 1 15j43

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 212 

JULI 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
T 1 18 3433 8d46’41 22d58 3d22 25c26 5l14 17e56 3d29 2°R36 12°R40 18°R 3 27b27 28°R55 15°R39
O 2 18 3829 9°43’55 5e47 5°32 26°39 5°33 18° 8 3°37 2l35 12k38 18i 2 27°24 28b48 15j35
T 3 18 4226 10°41’08 18°49 7°43 27°53 5°51 18°20 3°44 2°34 12°37 18° 0 27°20 28°41 15°31
F 4 18 4622 11°38’21 2f 5 9°53 29° 6 6° 9 18°31 3°52 2°33 12°36 17°59 27°17 28°35 15°28
L 5 18 5019 12°35’34 15°33 12° 4 0d19 6°27 18°43 4° 0 2°31 12°34 17°58 27°14 28°30 15°24

S 6 18 5415 13°32’47 29°14 14°14 1°33 6°44 18°55 4° 8 2°30 12°33 17°56 27°11 28°28 15°20
M 7 18 5812 14°29’59 13g 7 16°24 2°46 7° 0 19° 6 4°15 2°29 12°32 17°55 27° 8 28°D27 15°16
T 8 19 2 9 15°27’11 27°12 18°33 4° 0 7°15 19°18 4°23 2°27 12°30 17°53 27° 4 28°27 15°13
O 9 19 6 5 16°24’23 11h28 20°41 5°13 7°31 19°30 4°31 2°26 12°29 17°52 27° 1 28°28 15° 9
T 10 19 10 2 17°21’35 25°53 22°47 6°27 7°45 19°42 4°38 2°24 12°27 17°51 26°58 28°R29 15° 5
F 11 19 1358 18°18’46 10i24 24°53 7°40 7°59 19°54 4°46 2°23 12°26 17°49 26°55 28°28 15° 1
L 12 19 1755 19°15’58 24°57 26°56 8°54 8°12 20° 6 4°54 2°21 12°24 17°48 26°52 28°26 14°58

S 13 19 2151 20°13’10 9j26 28°59 10° 7 8°25 20°18 5° 1 2°20 12°23 17°47 26°49 28°21 14°54
M14 19 2548 21°10’22 23°44 0e59 11°21 8°37 20°31 5° 9 2°18 12°21 17°46 26°45 28°14 14°50
T 15 19 2944 22° 7’34 7k47 2°58 12°34 8°48 20°43 5°17 2°17 12°20 17°44 26°42 28° 6 14°47
O16 19 3341 23° 4’46 21°30 4°55 13°48 8°58 20°55 5°24 2°15 12°18 17°43 26°39 27°57 14°43
T 17 19 3738 24° 1’59 4l50 6°51 15° 1 9° 8 21° 7 5°32 2°13 12°17 17°42 26°36 27°49 14°39
F 18 19 4134 24°59’13 17°46 8°44 16°15 9°17 21°20 5°39 2°12 12°15 17°41 26°33 27°42 14°36
L 19 19 4531 25°56’27 0a21 10°36 17°29 9°26 21°32 5°47 2°10 12°14 17°39 26°30 27°37 14°32

S 20 19 4927 26°53’42 12°37 12°26 18°42 9°34 21°45 5°54 2° 8 12°12 17°38 26°26 27°34 14°28
M21 19 5324 27°50’57 24°39 14°14 19°56 9°40 21°57 6° 2 2° 6 12°11 17°37 26°23 27°D32 14°25
T 22 19 5720 28°48’14 6b31 16° 1 21°10 9°47 22°10 6° 9 2° 4 12° 9 17°36 26°20 27°33 14°21
O23 20 117 29°45’31 18°19 17°45 22°24 9°52 22°22 6°17 2° 3 12° 8 17°35 26°17 27°33 14°18
T 24 20 513 0e42’49 0c 9 19°28 23°37 9°57 22°35 6°24 2° 1 12° 6 17°34 26°14 27°R33 14°14
F 25 20 910 1°40’08 12° 5 21° 9 24°51 10° 1 22°47 6°31 1°59 12° 4 17°33 26°10 27°32 14°11
L 26 20 13 7 2°37’27 24°11 22°48 26° 5 10° 4 23° 0 6°39 1°57 12° 3 17°32 26° 7 27°29 14° 7

S 27 20 17 3 3°34’48 6d31 24°26 27°19 10° 6 23°13 6°46 1°55 12° 1 17°31 26° 4 27°24 14° 4
M28 20 21 0 4°32’09 19° 8 26° 1 28°33 10° 7 23°25 6°53 1°53 12° 0 17°30 26° 1 27°15 14° 0
T 29 20 2456 5°29’31 2e 1 27°35 29°46 10°R 8 23°38 7° 0 1°51 11°58 17°29 25°58 27° 5 13°57
O30 20 2853 6°26’54 15°11 29° 7 1e 0 10° 8 23°51 7° 7 1°49 11°56 17°28 25°55 26°54 13°54
T 31 20 3249 7e24’18 28e37 0f37 2e14 10l 7 24e 4 7d15 1l46 11k55 17i27 25b51 26b43 13j50

AUGUST 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
F 1 20 3646 8e21’42 12f15 2f 5 3e28 10°R 5 24e16 7d22 1°R44 11°R53 17°R26 25b48 26°R33 13°R47
L 2 20 4042 9°19’06 26° 4 3°32 4°42 10l 3 24°29 7°29 1l42 11k51 17i26 25°45 26b25 13j44

S 3 20 4439 10°16’32 10g 0 4°56 5°56 9°59 24°42 7°36 1°40 11°50 17°25 25°42 26°19 13°41
M 4 20 4836 11°13’58 24° 1 6°19 7°10 9°55 24°55 7°43 1°38 11°48 17°24 25°39 26°16 13°38
T 5 20 5232 12°11’25 8h 6 7°40 8°24 9°50 25° 8 7°50 1°36 11°47 17°23 25°36 26°D15 13°35
O 6 20 5629 13° 8’52 22°14 8°59 9°38 9°45 25°21 7°57 1°33 11°45 17°22 25°32 26°R15 13°32
T 7 21 025 14° 6’20 6i23 10°16 10°52 9°38 25°34 8° 3 1°31 11°43 17°22 25°29 26°15 13°29
F 8 21 422 15° 3’49 20°33 11°30 12° 6 9°31 25°47 8°10 1°29 11°42 17°21 25°26 26°13 13°26
L 9 21 818 16° 1’19 4j41 12°43 13°20 9°23 26° 0 8°17 1°27 11°40 17°20 25°23 26° 9 13°23

S 10 21 1215 16°58’50 18°44 13°53 14°34 9°15 26°13 8°24 1°24 11°38 17°20 25°20 26° 2 13°20
M11 21 1611 17°56’21 2k40 15° 1 15°48 9° 6 26°26 8°30 1°22 11°37 17°19 25°16 25°53 13°17
T 12 21 20 8 18°53’54 16°22 16° 7 17° 2 8°56 26°39 8°37 1°20 11°35 17°19 25°13 25°41 13°15
O13 21 24 5 19°51’27 29°50 17°10 18°16 8°46 26°52 8°43 1°17 11°34 17°18 25°10 25°29 13°12
T 14 21 28 1 20°49’02 12l58 18°11 19°30 8°35 27° 5 8°50 1°15 11°32 17°18 25° 7 25°17 13° 9
F 15 21 3158 21°46’38 25°48 19° 9 20°45 8°23 27°18 8°56 1°13 11°30 17°17 25° 4 25° 7 13° 7
L 16 21 3554 22°44’15 8a18 20° 4 21°59 8°11 27°31 9° 3 1°10 11°29 17°17 25° 1 24°59 13° 4

S 17 21 3951 23°41’54 20°32 20°56 23°13 7°58 27°44 9° 9 1° 8 11°27 17°16 24°57 24°53 13° 2
M18 21 4347 24°39’35 2b33 21°45 24°27 7°45 27°57 9°15 1° 6 11°26 17°16 24°54 24°50 13° 0
T 19 21 4744 25°37’16 14°25 22°31 25°41 7°31 28°10 9°22 1° 3 11°24 17°16 24°51 24°49 12°57
O20 21 5140 26°35’00 26°13 23°13 26°56 7°17 28°23 9°28 1° 1 11°22 17°15 24°48 24°49 12°55
T 21 21 5537 27°32’45 8c 3 23°52 28°10 7° 2 28°36 9°34 0°59 11°21 17°15 24°45 24°48 12°53
F 22 21 5934 28°30’32 20° 1 24°26 29°24 6°47 28°49 9°40 0°56 11°19 17°15 24°42 24°47 12°51
L 23 22 330 29°28’21 2d11 24°57 0f38 6°32 29° 3 9°46 0°54 11°18 17°15 24°38 24°44 12°49

S 24 22 727 0f26’11 14°37 25°23 1°53 6°17 29°16 9°52 0°51 11°16 17°15 24°35 24°38 12°47
M25 22 1123 1°24’03 27°24 25°44 3° 7 6° 1 29°29 9°58 0°49 11°15 17°14 24°32 24°30 12°45
T 26 22 1520 2°21’56 10e32 26° 1 4°21 5°45 29°42 10° 4 0°47 11°13 17°14 24°29 24°19 12°43
O27 22 1916 3°19’52 24° 2 26°12 5°36 5°29 29°55 10° 9 0°44 11°12 17°14 24°26 24° 7 12°42
T 28 22 2313 4°17’48 7f50 26°18 6°50 5°13 0f 8 10°15 0°42 11°10 17°14 24°22 23°55 12°40
F 29 22 27 9 5°15’46 21°54 26°R19 8° 4 4°57 0°21 10°21 0°39 11° 9 17°D14 24°19 23°44 12°38
L 30 22 31 6 6°13’46 6g 8 26°13 9°19 4°41 0°34 10°26 0°37 11° 7 17°14 24°16 23°35 12°37

S 31 22 35 3 7f11’47 20g27 26f 2 10f33 4l25 0f47 10d32 0l35 11k 6 17i14 24b13 23b29 12j35
 p. 213   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



SEPTEMBER 2003 00:00 UT = 01:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
M 1 22 3859 8f 9’49 4h46 25°R44 11f48 4°R 9 1f 0 10d37 0°R32 11°R 5 17i14 24b10 23°R26 12°R34
T 2 22 4256 9° 7’53 19° 3 25f21 13° 2 3l54 1°13 10°42 0l30 11k 3 17°14 24° 7 23°D25 12j33
O 3 22 4652 10° 5’58 3i13 24°51 14°17 3°38 1°26 10°47 0°28 11° 2 17°15 24° 3 23°R25 12°31
T 4 22 5049 11° 4’05 17°18 24°15 15°31 3°23 1°39 10°53 0°25 11° 0 17°15 24° 0 23b25 12°30
F 5 22 5445 12° 2’13 1j15 23°33 16°45 3° 9 1°52 10°58 0°23 10°59 17°15 23°57 23°24 12°29
L 6 22 5842 13° 0’22 15° 4 22°46 18° 0 2°54 2° 5 11° 3 0°21 10°58 17°15 23°54 23°20 12°28

S 7 23 238 13°58’33 28°44 21°55 19°14 2°40 2°18 11° 8 0°18 10°56 17°15 23°51 23°14 12°27
M 8 23 635 14°56’45 12k14 20°59 20°29 2°27 2°31 11°12 0°16 10°55 17°16 23°47 23° 5 12°26
T 9 23 1032 15°54’59 25°33 20° 1 21°43 2°14 2°44 11°17 0°14 10°54 17°16 23°44 22°55 12°26
O10 23 1428 16°53’15 8l38 19° 1 22°58 2° 1 2°57 11°22 0°11 10°53 17°16 23°41 22°44 12°25
T 11 23 1825 17°51’32 21°30 18° 1 24°12 1°49 3°10 11°27 0° 9 10°51 17°17 23°38 22°32 12°24
F 12 23 2221 18°49’51 4a 6 17° 2 25°27 1°37 3°23 11°31 0° 7 10°50 17°17 23°35 22°23 12°24
L 13 23 2618 19°48’12 16°27 16° 5 26°41 1°26 3°35 11°35 0° 5 10°49 17°18 23°32 22°15 12°23

S 14 23 3014 20°46’35 28°35 15°11 27°56 1°16 3°48 11°40 0° 3 10°48 17°18 23°28 22°10 12°23
M15 23 3411 21°45’00 10b32 14°23 29°10 1° 7 4° 1 11°44 0° 0 10°47 17°19 23°25 22° 7 12°23
T 16 23 38 7 22°43’27 22°22 13°41 0g25 0°58 4°14 11°48 29k58 10°46 17°19 23°22 22°D 6 12°22
O17 23 42 4 23°41’56 4c 9 13° 6 1°40 0°49 4°26 11°52 29°56 10°44 17°20 23°19 22° 7 12°22
T 18 23 46 1 24°40’27 15°59 12°39 2°54 0°42 4°39 11°56 29°54 10°43 17°21 23°16 22° 8 12°D22
F 19 23 4957 25°39’01 27°56 12°21 4° 9 0°35 4°52 12° 0 29°52 10°42 17°21 23°13 22°R 8 12°22
L 20 23 5354 26°37’37 10d 5 12°D13 5°23 0°29 5° 4 12° 4 29°50 10°41 17°22 23° 9 22° 7 12°22

S 21 23 5750 27°36’15 22°33 12°14 6°38 0°23 5°17 12° 8 29°48 10°40 17°23 23° 6 22° 4 12°22
M22 0 147 28°34’55 5e22 12°25 7°52 0°19 5°29 12°12 29°46 10°39 17°23 23° 3 21°59 12°23
T 23 0 543 29°33’37 18°36 12°46 9° 7 0°15 5°42 12°15 29°44 10°38 17°24 23° 0 21°52 12°23
O24 0 940 0g32’22 2f16 13°16 10°22 0°12 5°54 12°19 29°42 10°38 17°25 22°57 21°44 12°23
T 25 0 1336 1°31’08 16°19 13°55 11°36 0° 9 6° 7 12°22 29°40 10°37 17°26 22°53 21°35 12°24
F 26 0 1733 2°29’57 0g43 14°43 12°51 0° 8 6°19 12°25 29°38 10°36 17°27 22°50 21°28 12°25
L 27 0 2129 3°28’47 15°21 15°39 14° 5 0°D 7 6°32 12°28 29°36 10°35 17°28 22°47 21°21 12°25

S 28 0 2526 4°27’39 0h 5 16°42 15°20 0° 7 6°44 12°31 29°34 10°34 17°29 22°44 21°18 12°26
M29 0 2923 5°26’34 14°49 17°52 16°35 0° 8 6°56 12°34 29°32 10°33 17°30 22°41 21°D16 12°27
T 30 0 3319 6g25’30 29h25 19f 8 17g49 0l10 7f 8 12d37 29k31 10k33 17i31 22b38 21b16 12j28

OKTOBER 2003 00:00 UT = 01:00 / 00:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
O 1 0 3716 7g24’28 13i51 20f29 19g 4 0l13 7f20 12d40 29°R29 10°R32 17i32 22b34 21b17 12j29
T 2 0 4112 8°23’28 28° 2 21°55 20°19 0°16 7°33 12°43 29k27 10k31 17°33 22°31 21°18 12°30
F 3 0 45 9 9°22’29 11j58 23°25 21°33 0°20 7°45 12°45 29°26 10°31 17°34 22°28 21°R18 12°31
L 4 0 49 5 10°21’33 25°38 24°58 22°48 0°25 7°57 12°48 29°24 10°30 17°35 22°25 21°17 12°32

S 5 0 53 2 11°20’38 9k 3 26°35 24° 3 0°31 8° 9 12°50 29°22 10°29 17°36 22°22 21°14 12°33
M 6 0 5659 12°19’44 22°14 28°13 25°17 0°37 8°20 12°52 29°21 10°29 17°37 22°19 21°10 12°35
T 7 1 055 13°18’53 5l11 29°54 26°32 0°45 8°32 12°54 29°19 10°28 17°39 22°15 21° 4 12°36
O 8 1 452 14°18’03 17°55 1g36 27°46 0°53 8°44 12°56 29°18 10°28 17°40 22°12 20°57 12°38
T 9 1 848 15°17’15 0a27 3°19 29° 1 1° 1 8°56 12°58 29°16 10°27 17°41 22° 9 20°51 12°39
F 10 1 1245 16°16’29 12°47 5° 3 0h16 1°11 9° 7 13° 0 29°15 10°27 17°42 22° 6 20°45 12°41
L 11 1 1641 17°15’45 24°56 6°47 1°30 1°21 9°19 13° 2 29°14 10°26 17°44 22° 3 20°41 12°43

S 12 1 2038 18°15’03 6b56 8°32 2°45 1°32 9°30 13° 3 29°12 10°26 17°45 21°59 20°39 12°45
M13 1 2434 19°14’24 18°49 10°17 4° 0 1°44 9°42 13° 5 29°11 10°26 17°46 21°56 20°D38 12°47
T 14 1 2831 20°13’46 0c37 12° 2 5°14 1°56 9°53 13° 6 29°10 10°25 17°48 21°53 20°38 12°49
O15 1 3227 21°13’11 12°24 13°47 6°29 2° 9 10° 5 13° 8 29° 9 10°25 17°49 21°50 20°39 12°51
T 16 1 3624 22°12’38 24°13 15°32 7°44 2°22 10°16 13° 9 29° 7 10°25 17°51 21°47 20°41 12°53
F 17 1 4021 23°12’08 6d 9 17°16 8°58 2°36 10°27 13°10 29° 6 10°25 17°52 21°44 20°43 12°55
L 18 1 4417 24°11’39 18°17 19° 0 10°13 2°51 10°38 13°11 29° 5 10°24 17°54 21°40 20°44 12°58

S 19 1 4814 25°11’13 0e41 20°43 11°27 3° 7 10°49 13°12 29° 4 10°24 17°55 21°37 20°R44 13° 0
M20 1 5210 26°10’50 13°27 22°26 12°42 3°23 11° 0 13°12 29° 3 10°24 17°57 21°34 20°43 13° 2
T 21 1 56 7 27°10’28 26°37 24° 9 13°57 3°39 11°11 13°13 29° 2 10°24 17°58 21°31 20°41 13° 5
O22 2 0 3 28°10’09 10f15 25°51 15°11 3°57 11°22 13°14 29° 1 10°24 18° 0 21°28 20°38 13° 7
T 23 2 4 0 29° 9’52 24°20 27°32 16°26 4°14 11°32 13°14 29° 1 10°D24 18° 2 21°24 20°35 13°10
F 24 2 756 0h 9’37 8g50 29°13 17°41 4°33 11°43 13°14 29° 0 10°24 18° 3 21°21 20°32 13°13
L 25 2 1153 1° 9’24 23°40 0h53 18°55 4°52 11°54 13°14 28°59 10°24 18° 5 21°18 20°30 13°16

S 26 2 1550 2° 9’13 8h42 2°32 20°10 5°11 12° 4 13°R14 28°58 10°24 18° 7 21°15 20°28 13°19
M27 2 1946 3° 9’04 23°47 4°11 21°25 5°31 12°14 13°14 28°58 10°24 18° 8 21°12 20°D28 13°22
T 28 2 2343 4° 8’57 8i47 5°50 22°39 5°52 12°25 13°14 28°57 10°24 18°10 21° 9 20°29 13°25
O29 2 2739 5° 8’52 23°34 7°28 23°54 6°13 12°35 13°14 28°56 10°25 18°12 21° 5 20°30 13°28
T 30 2 3136 6° 8’49 8j 2 9° 5 25° 9 6°34 12°45 13°13 28°56 10°25 18°14 21° 2 20°31 13°31
F 31 2 3532 7h 8’47 22j 8 10h42 26h23 6l56 12f55 13d13 28k56 10k25 18i16 20b59 20b32 13j34

Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 214 

NOVEMBER 2003 00:00 UT = 00:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
L 1 2 3929 8h 8’47 5k51 12h19 27h38 7l18 13f 5 13°R12 28°R55 10k25 18i17 20b56 20°R32 13j37

S 2 2 4325 9° 8’48 19°12 13°55 28°53 7°41 13°15 13d12 28k55 10°26 18°19 20°53 20b32 13°41
M 3 2 4722 10° 8’51 2l13 15°30 0i 7 8° 5 13°24 13°11 28°54 10°26 18°21 20°50 20°31 13°44
T 4 2 5119 11° 8’55 14°56 17° 5 1°22 8°29 13°34 13°10 28°54 10°26 18°23 20°46 20°30 13°48
O 5 2 5515 12° 9’01 27°25 18°40 2°36 8°53 13°43 13° 9 28°54 10°27 18°25 20°43 20°29 13°51
T 6 2 5912 13° 9’09 9a40 20°14 3°51 9°17 13°53 13° 8 28°54 10°27 18°27 20°40 20°28 13°55
F 7 3 3 8 14° 9’18 21°46 21°48 5° 6 9°42 14° 2 13° 6 28°54 10°28 18°29 20°37 20°27 13°58
L 8 3 7 5 15° 9’29 3b44 23°22 6°20 10° 8 14°11 13° 5 28°54 10°28 18°31 20°34 20°26 14° 2

S 9 3 11 1 16° 9’42 15°37 24°55 7°35 10°34 14°20 13° 3 28°D54 10°29 18°33 20°30 20°D26 14° 6
M10 3 1458 17° 9’56 27°25 26°27 8°49 11° 0 14°29 13° 2 28°54 10°29 18°35 20°27 20°26 14°10
T 11 3 1854 18°10’12 9c13 28° 0 10° 4 11°26 14°38 13° 0 28°54 10°30 18°37 20°24 20°26 14°14
O12 3 2251 19°10’31 21° 1 29°32 11°18 11°53 14°47 12°58 28°54 10°31 18°39 20°21 20°27 14°18
T 13 3 2648 20°10’51 2d54 1i 4 12°33 12°20 14°55 12°56 28°54 10°31 18°41 20°18 20°R27 14°22
F 14 3 3044 21°11’13 14°53 2°35 13°48 12°48 15° 4 12°54 28°54 10°32 18°43 20°15 20°27 14°26
L 15 3 3441 22°11’36 27° 2 4° 6 15° 2 13°15 15°12 12°52 28°55 10°33 18°45 20°11 20°26 14°30

S 16 3 3837 23°12’02 9e25 5°37 16°17 13°44 15°20 12°50 28°55 10°34 18°47 20° 8 20°26 14°34
M17 3 4234 24°12’29 22° 6 7° 8 17°31 14°12 15°28 12°48 28°56 10°35 18°49 20° 5 20°D26 14°38
T 18 3 4630 25°12’59 5f 9 8°38 18°46 14°41 15°36 12°45 28°56 10°35 18°51 20° 2 20°26 14°42
O19 3 5027 26°13’30 18°37 10° 8 20° 0 15°10 15°44 12°43 28°57 10°36 18°54 19°59 20°27 14°47
T 20 3 5423 27°14’03 2g32 11°37 21°15 15°39 15°52 12°40 28°57 10°37 18°56 19°56 20°27 14°51
F 21 3 5820 28°14’37 16°52 13° 6 22°29 16° 9 15°59 12°37 28°58 10°38 18°58 19°52 20°28 14°56
L 22 4 217 29°15’14 1h37 14°35 23°44 16°38 16° 7 12°35 28°58 10°39 19° 0 19°49 20°28 15° 0

S 23 4 613 0i15’52 16°40 16° 3 24°58 17° 9 16°14 12°32 28°59 10°40 19° 2 19°46 20°R29 15° 5
M24 4 1010 1°16’31 1i53 17°31 26°13 17°39 16°21 12°29 29° 0 10°41 19° 4 19°43 20°29 15° 9
T 25 4 14 6 2°17’13 17° 6 18°59 27°28 18°10 16°28 12°25 29° 1 10°42 19° 7 19°40 20°28 15°14
O26 4 18 3 3°17’55 2j10 20°25 28°42 18°41 16°35 12°22 29° 2 10°43 19° 9 19°36 20°27 15°19
T 27 4 2159 4°18’39 16°56 21°52 29°57 19°12 16°42 12°19 29° 2 10°45 19°11 19°33 20°25 15°23
F 28 4 2556 5°19’24 1k18 23°17 1j11 19°43 16°48 12°16 29° 3 10°46 19°13 19°30 20°23 15°28
L 29 4 2953 6°20’09 15°13 24°41 2°25 20°15 16°55 12°12 29° 4 10°47 19°15 19°27 20°21 15°33

S 30 4 3349 7i20’56 28k40 26i 5 3j40 20l47 17f 1 12d 9 29k 5 10k48 19i18 19b24 20b20 15j38

DECEMBER 2003 00:00 UT = 00:00 lok. tid
Dag Sid.t. A B C D E F G O I J K L N
M 1 4 3746 8i21’43 11l42 27i27 4j54 21l19 17f 7 12°R 5 29k 7 10k49 19i20 19b21 20b20 15j43
T 2 4 4142 9°22’32 24°21 28°48 6° 9 21°51 17°13 12d 1 29° 8 10°51 19°22 19°17 20°21 15°47
O 3 4 4539 10°23’21 6a41 0j 8 7°23 22°23 17°19 11°58 29° 9 10°52 19°24 19°14 20°22 15°52
T 4 4 4935 11°24’11 18°48 1°26 8°38 22°56 17°25 11°54 29°10 10°53 19°27 19°11 20°24 15°57
F 5 4 5332 12°25’03 0b45 2°42 9°52 23°29 17°30 11°50 29°12 10°55 19°29 19° 8 20°26 16° 2
L 6 4 5728 13°25’55 12°35 3°56 11° 6 24° 2 17°36 11°46 29°13 10°56 19°31 19° 5 20°27 16° 7

S 7 5 125 14°26’48 24°23 5° 7 12°21 24°35 17°41 11°42 29°14 10°58 19°33 19° 2 20°R27 16°13
M 8 5 521 15°27’42 6c11 6°14 13°35 25° 8 17°46 11°38 29°16 10°59 19°36 18°58 20°26 16°18
T 9 5 918 16°28’37 18° 0 7°19 14°49 25°42 17°51 11°33 29°17 11° 1 19°38 18°55 20°23 16°23
O10 5 1315 17°29’33 29°55 8°19 16° 4 26°15 17°55 11°29 29°19 11° 2 19°40 18°52 20°20 16°28
T 11 5 1711 18°30’30 11d55 9°15 17°18 26°49 18° 0 11°25 29°20 11° 4 19°43 18°49 20°15 16°33
F 12 5 21 8 19°31’28 24° 3 10° 6 18°32 27°23 18° 4 11°21 29°22 11° 5 19°45 18°46 20° 9 16°39
L 13 5 25 4 20°32’27 6e20 10°50 19°47 27°57 18° 8 11°16 29°24 11° 7 19°47 18°42 20° 4 16°44

S 14 5 29 1 21°33’27 18°49 11°28 21° 1 28°32 18°12 11°12 29°26 11° 8 19°49 18°39 20° 0 16°49
M15 5 3257 22°34’28 1f33 11°58 22°15 29° 6 18°16 11° 7 29°27 11°10 19°52 18°36 19°56 16°55
T 16 5 3654 23°35’29 14°33 12°19 23°29 29°41 18°20 11° 3 29°29 11°12 19°54 18°33 19°54 17° 0
O17 5 4051 24°36’32 27°52 12°31 24°43 0a15 18°23 10°58 29°31 11°13 19°56 18°30 19°D54 17° 5
T 18 5 4447 25°37’36 11g34 12°R33 25°57 0°50 18°27 10°53 29°33 11°15 19°59 18°27 19°55 17°11
F 19 5 4844 26°38’41 25°38 12°24 27°12 1°25 18°30 10°49 29°35 11°17 20° 1 18°23 19°56 17°16
L 20 5 5240 27°39’47 10h 4 12° 3 28°26 2° 0 18°33 10°44 29°37 11°19 20° 3 18°20 19°58 17°22

S 21 5 5637 28°40’53 24°51 11°31 29°40 2°35 18°35 10°39 29°39 11°20 20° 5 18°17 19°R58 17°27
M22 6 033 29°42’01 9i52 10°47 0k54 3°11 18°38 10°34 29°41 11°22 20° 8 18°14 19°56 17°33
T 23 6 430 0j43’09 25° 0 9°52 2° 8 3°46 18°40 10°29 29°43 11°24 20°10 18°11 19°53 17°38
O24 6 826 1°44’17 10j 6 8°48 3°22 4°22 18°43 10°25 29°45 11°26 20°12 18° 8 19°47 17°44
T 25 6 1223 2°45’26 24°59 7°35 4°36 4°57 18°45 10°20 29°47 11°28 20°14 18° 4 19°40 17°49
F 26 6 1620 3°46’35 9k31 6°16 5°50 5°33 18°46 10°15 29°50 11°30 20°17 18° 1 19°33 17°55
L 27 6 2016 4°47’44 23°37 4°55 7° 4 6° 9 18°48 10°10 29°52 11°31 20°19 17°58 19°26 18° 0

S 28 6 2413 5°48’54 7l13 3°33 8°18 6°45 18°50 10° 5 29°54 11°33 20°21 17°55 19°21 18° 6
M29 6 28 9 6°50’03 20°22 2°13 9°32 7°21 18°51 10° 0 29°57 11°35 20°23 17°52 19°17 18°12
T 30 6 32 6 7°51’12 3a 4 0°57 10°45 7°57 18°52 9°55 29°59 11°37 20°25 17°48 19°D16 18°17
O31 6 36 2 8j52’21 15a25 29i49 11k59 8a34 18f53 9d50 0l 2 11k39 20i28 17b45 19b16 18j23
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ASTROLOGISKE BEGREBER OG SYMBOLER
Teksten anvender ingen særlige astrologiske begreber og kan læses uden astrolo-
gisk baggrundsviden. De astrologiske symboler for planeter, aspekter og tegn i
zodiakken optræder udelukkende i tabellerne. Alle astrologiske symboler bliver
forklaret i kalenderens indledende afsnit på den side, som indeholder dine horo-
skopdata (side 4).

LANGTIDSVIRKNINGER
Kortvarige transitter, som bliver tolket de fleste dage, kan ofte passere ubemærke-
de. Derfor skal du ikke blive forbavset, hvis teksten på en bestemt dag ikke rigtig
synes at passe. Du bør altid holde øje med dine langvarige transitter; til det formål
vil du de fleste dage finde krydshenvisninger til de langtidsvirkninger, som kan
slås op under de respektive dage. Til at finde disse langtidsvirkninger og slå dem
op kan du måske også have gavn af oversigten på side 5.

VALG AF TRANSITTER
Transitterne for Sol, Måne, Merkur og frem til Pluto, samt Chiron tages i betragt-
ning.  Dit  fødselshoroskop  omhandler  de  selvsamme  planeter,  foruden  AC
(Ascendanten), MC (zenit), samt aspekter på 0, 60, 90, 120 og 180 grader. Ved de
"hurtige" planeter Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars tolkes tillige disses transit
gennem husene i dit fødselshoroskop.

De fleste dage vil der forekomme flere transitter, hvoraf den vigtigste bliver valgt
til fortolkning. Men der er også sørget for, at der ikke optræder for mange tekst-
mæssige gentagelser i kalenderen. Hvis der dukker en transit op, som tidligere er
blevet tolket, og der desuden findes en anden transit den pågældende dag, vil det
ofte være sidstnævnte, der bliver valgt til tolkning. Dog er der ingen tolknings-
tekst, som går tabt ved denne udvælgelse, tværtimod; ved at bruge indekset kan du
finde frem til den dag, hvor de enkelte transitter bliver tolket, og slå dem op der.
Vigtige transitter er markeret med ***, ** eller * ved siden af overskriften.

Månens transitter mærkes som regel i godt et halvt døgn, meget ofte først og frem-
mest som humørsvingninger. Disse transitter benyttes kun ved tolkningen, hvis der
ikke  optræder  andre  vigtige  transitter  den  pågældende  dag.  De  kan  dog  være
vigtige i forbindelse med formørkelser (->).

Mange transitter varer betydeligt længere end blot en enkelt dag, sommetider lige-
frem flere uger eller måneder. Transitter fra de langsomtgående planeter kan vare
helt op til 2 år.
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I disse tilfælde er det ikke så vigtigt at knytte dem til en bestemt dag. Derfor bliver
disse langvarige transitter ofte tolket på en dag, hvor der ikke optræder andre
vigtige ting, også selvom transitten måske bliver eksakt få dage forinden eller ef-
ter. Disse "flytbare" transitter kan kendes på, at der i disse tilfælde ikke bliver an-
givet  noget  tidspunkt.  Datoen,  hvor  de  bliver  eksakte,  kan  nemt  findes  i  den
grafiske opstilling. Indekset opfører disse "flytbare" transitter flere gange: nemlig
på de dage, hvor de bliver tolket (fremhævet), og på de dage hvor de er eksakte.
"Hurtige" transitter kan også flyttes til dagen før eller efter, hvis de bliver eksakte
tidligt om morgenen eller sent om aftenen.

DE HURTIGTGÅENDE PLANETERS TRANSITTER
De fleste dage vil du opleve, at det er transitten fra en hurtigtgående planet, som er
gjort til dagens emne. Men hvor vigtige er nu disse transitter? Sædvanligvis varer
de blot et halvt døgn. Kun hvis Merkur, Venus eller Mars er retrograde, eller hvis
der tages hensyn til en planets transit gennem et af husene i dit fødselshoroskop,
kan en af disse transitter være relevant i flere uger.
Den underliggende stemning gennem en længere periode i dit liv bliver utvivlsomt
antydet af transitterne fra de langsomtgående planeter Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun og Pluto, hvis virkning kan mærkes i adskillige måneder, ja ligefrem år.
Men ligesom det ville være temmelig kedsommeligt at læse de samme ting i avisen
hver dag eller se de samme nyheder i fjernsynet, ville det også være forkert ude-
lukkende at koncentrere sig om de langvarige transitter. Hverdagsemnerne, som
svarer til de daglige nyheder, er lige så vigtige for den fortsatte farvning af vores
daglige tilværelse, som de langvarige tendenser er for udformningen af vores til-
værelse i dens helhed.
Det er også sådan, forskellen mellem ÅRETS TRANSITTER og DEN PERSON-
LIGE HOROSKOPKALENDER skal forstås. De tager begge udgangspunkti tran-
sitterne og deres tolkning, sådan som disse optræder i Robert Hands tekst; men i
førstnævnte er analysen koncentreret om de underliggende tendenser gennem en
længere periode, mens sidstnævnte behandler hver dag for sig og betragter den
som en selvstændig "periode." Ligesom et politisk tidsskrift og en avis supplerer
hinanden og ikke konkurrerer, således har både ÅRETS TRANSITTER og DEN
PERSONLIGE HOROSKOPKALENDER sin egen særlige værdi.

MÅNEFASERNE
Strengt taget er fuldmånen og nymånen ikke personlige transitter; men de kan
været ret betydningsfulde i forbindelse med andre kortvarige eller mellemlange
astrologiske påvirkninger. Vigtige faktorer her er huset i fødselshoroskopet og det
tegn
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i zodiakken, hvor Månen befinder sig under disse faser, samt de aspekter som
Månen og Solen i fællesskab danner til fødselshoroskopet.
Derfor vil du i horoskopkalenderen på dage med fuldmåne eller nymåne finde an-
givet ikke alene disse begivenheders nøjagtige tidspunkt, men tillige Månens eksa-
kte stilling i zodiakken. Hvis du ønsker at vide, hvilke aspekter der dannes mellem
fuld- eller nymånen og dit eget fødselshoroskop, kan du finde dette i tabellen over
aspekter ved at kikke efter de månetransitter, der står tidsmæssigt nærmest. Alle
aspekter inden for godt 15 timer før eller efter fuld- eller nymåne bør tages i
betragtning. Det hus i fødselshoroskopet, hvor ny- eller fuldmånen står placeret,
kan findes ved at gå én eller to dage tilbage, indtil du finder det seneste husskifte.
Fuldmånen  eller  nymånen  har  i  sig  selv  ingen  virkning;  den  har  snarere  en
stimulerende eller kanaliserende effekt på det pågældende tema i fødselshoro-
skopet,  dets  respektive  hus  og  tilhørende  aspekter.  Nymånen  antyder  en  ny
begyndelse inden for det pågældende område eller tema, mens fuldmånen antyder
den fase, hvor det pågældende tema er mest fremherskende. Ny- eller fuldmånens
kanaliserende virkning varer sædvanligvis indtil næste ny- eller fuldmåne, dvs.
godt 14 dage.

FORMØRKELSERNES BETYDNING
Normalt optræder der to måneformørkelser ved fuldmåne og to solformørkelser
ved nymåne om året. Måneformørkelser kan iagttages alle de steder på kloden,
hvor Månen befinder sig over horisonten på det pågældende tidspunkt, mens sol-
formørkelser kun kan iagttages inden for relativt snævre områder. Astrologisk tag-
es formørkelserne imidlertid i betragtning uanset deres synlighed. De forstærker
ny-  eller  fuldmånens  kanaliserende  virkning,  som  følgelig  varer  i  adskillige
måneder. Også her er det huset i dit fødselshoroskop, hvor formørkelsen optræder,
som vil blive påvirket foruden alle de planeter, som står inden for en afstand af 10
grader fra formørkelsen, eller som danner aspekt til den. Disse planeter kan du
nemt finde frem til ved at kikke på Månens transitter før og efter formørkelsen,
som det er beskrevet ovenfor. Du kan få en fornemmelse af indholdet af det be-
rørte tema ved at kikke på den tilhørende tekst, idet du også her gør brug af indek-
set.

SOLENS INDTRÆDEN I ZODIAKKENS TEGN
Hver måned mellem d.18. og d.23. træder Solen ind i et nyt tegn i zodiakken. Du
finder denne begivenhed opført i listen over transitter den pågældende dag. Ved
kardinaltegnene Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk angiver dette begyndelsen på
årstiderne forår, sommer, efterår og vinter. Astrologisk betyder Solens indtrædelse
i tegnene en forstærkelse eller fremskyndelse af bevidsthedens udvikling på de
områder, som bliver berørt af den pågældende indtrædelse.Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   p. 218 
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MÅNEVINKLEN VED FØDSLEN
Bogstaverne MVF i listen over aspekter nederst på en side betegner en tilbage-
venden af den Sol-Måne-vinkel, som findes i dit fødselshoroskop. Ifølge dr. Jonas’
astrologi udgør dette en frugtbar dag. I kvinders horoskopkalender er denne dag
fremhævet ved hjælp af et lille symbol ∠ øverst på siden, lige under den dato.

ANGIVNE TIDSPUNKTER
I de fleste tilfælde henviser transitter snarere til humørsvingninger, følelser og mu-
ligheder end til konkrete begivenheder. Derfor kan transitternes virkning ikke for-
ventes at optræde på klokkeslet. Men hvis du arbejder med transitterne over en
længere periode, vil du gentagne gange blive overrasket over, hvor ofte begivenhe-
der indtræffer i næsten eksakt synkronicitet med transitterne - ikke blot i form af
en selvopfyldende profeti, men også hvis du først slår det nøjagtige tidspunkt for
en transit op efter, at begivenheden er indtruffet.
For at gøre den slags undersøgelser nemmere angives det præcise tidspunkt for alle
transitter. Alle angivne tidspunkter er beregnet for den tidszone, du befinder dig i,
ligesom også sommertiden er medregnet, hvor denne er i funktion. Den anvendte
tidszone finder du nederst på side 4, siden med optegnelserne over positionerne i
dit fødselshoroskop.

EPHEMERIDEN
Ephemeriden   (skemaet   over   planetpositioner)   i   tillægget   er   beregnet   efter
Universel Tid (tidligere ofte kaldet Greenwich Time) ved midnat, sådan som det er
almindeligt for astrologiske ephemerider. Det sætter astrologen i stand til at følge
planeternes bevægelser gennem zodiakken dag for dag. Du behøver således ikke at
begrænse dig til de transitter og aspekter, som allerede er blevet beregnet for dig af
computeren, men du kan danne dig dit eget billede og også kontrollere compute-
rens udregninger. Ephemeriden er også nødvendig for at se, om en planet er retro-
grad. Især de perioder, hvor Merkur er retrograd, bliver ofte fortolket som perio-
der, hvor kommunikation i bredeste forstand kan være vanskelig - mange astro-
loger undgår at rejse i disse perioder. Begyndelses- og afslutningstidspunktet for
en periode med sommertid er markeret i kolonnen længst til venstre i ephemeriden
med en fremhævelse af de pågældende dage.

KALENDERENS TEKST OG YDERLIGERE LÆSNING
Teksten i Horoskopkalenderen stammer fra Robert Hands bog "Planets in Transit."
Tilføjet tekst er forfattet af Astrodiensts team af skribenter. Enhver god boghandel
vil være i stand til at forsyne dig med yderligere materiale vedrørende transitterne
og deres tolkning.
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Indhold
AmA 5.7 ApF 6.7 AoQ 27.3 BmD 14.12 BH 3 9.5 CnE 30.3 CpO 6.12
AnA 3.1 AqF 4.1 30.9 BnD 6.1 BH 5 10.6 CoE 13.1 26.12
AoA 3.4 6.9 ApQ 25.2 BoD 23.2 BH 6 23.11 14.1 CqO 7.3

6.10 AmG 1.3 30.10 BpD 4.9 BH 7 2.10 2.2 8.3
ApA 3.3 AnG 2.9 AqQ 27.4 BqD 5.5 BH 8 10.8 7.7 1.7

5.11 3.9 30.8 BmE 24.1 BH 9 8.9 CpE 25.2 CmI 8.8
AqA 3.5 AoG 31.5 AmT 8.3 BnE 29.4 BH 11 7.11 23.6 19.9

5.9 2.12 AnT 10.9 BoE 7.5 BH 12 30.5 CqE 23.7 21.9
AmB 2.9 ApG 2.7 AoT 8.6 BpE 28.3 CmA 5.7 24.11 CnI 12.3
AnB 28.2 2.11 9.12 BqE 26.8 CnA 20.1 CmF 1.11 CoI 20.6
AoB 31.5 AqG 30.4 10.12 BmF 22.11 26.1 CnF 14.4 20.11

2.12 1.5 ApT 10.7 BnF 22.7 CoA 27.3 11.5 CpI 13.4
ApB 30.4 AmN 4.6 10.11 BoF 24.4 14.10 12.5 14.5

31.12 AnN 5.12 AqT 8.1 BqF 24.12 CpA 12.3 28.5 25.5
AqB 1.7 AoN 3.3 8.5 BmG 7.10 1.11 CoF 22.2 15.12

2.11 6.9 AH 1 28.6 BnG 24.9 CqA 14.4 20.7 19.12
AmC 17.6 ApN 2.2 AH 2 20.7 BoG 27.1 13.5 CpF 12.3 CqI 5.7
AnC 17.12 6.10 21.7 BpG 17.4 27.5 5.7 31.10

18.12 AqN 3.4 AH 3 13.8 BqG 18.8 9.8 CqF 18.1 CmJ 11.7
AoC 16.3 5.8 16.8 BmN 17.9 17.9 19.1 CnJ 8.1

18.9 AmO 25.4 AH 4 10.9 BnN 22.12 23.9 27.1 9.2
ApC 14.2 AnO 28.10 13.9 BpN 26.9 CmB 6.8 9.8 CoJ 3.4

19.10 AoO 25.1 AH 5 16.10 BqN 5.6 CnB 10.3 16.9 21.10
AqC 15.4 28.7 AH 6 24.11 BmO 14.9 CoB 19.6 24.9 CpJ 19.3

18.8 ApO 28.8 28.11 BnO 21.2 18.11 CmG 10.3 9.11
AmD 21.8 27.12 AH 7 28.12 BoO 23.4 CpB 11.4 CnG 6.8 CqJ 9.6
AnD 17.2 AqO 24.2 30.12 BpO 27.8 11.12 CoG 19.6 23.8
AoD 19.5 26.6 AH 8 17.1 BqO 30.11 23.12 18.11 2.9

20.11 27.6 21.1 BmI 15.12 CqB 3.7 CpG 4.7 4.10
21.11 AmI 5.9 AH 9 9.2 BoI 11.11 30.10 30.10 CmQ 2.7

ApD 18.4 AnI 3.3 18.2 BpI 15.9 CmC 27.6 CqG 11.4 CnQ 8.12
20.12 AoI 3.6 AH 10 8.3 BmJ 10.4 CnC 29.11 11.12 25.12

AqD 19.6 4.12 9.3 BnJ 16.6 CoC 19.3 12.12 CoQ 24.3
22.10 ApI 3.1 AH 11 12.4 BoJ 31.8 24.8 22.12 10.10

AmE 11.10 3.5 AH 12 23.5 BpJ 22.3 1.9 CmN 20.6 CpQ 8.3
12.10 AqI 4.7 BnA 15.6 BqJ 26.6 4.10 CnN 20.11 28.10

AnE 8.4 5.11 BoA 23.1 BmQ 2.6 CpC 2.3 CoN 12.3 CqQ 9.4
AoE 8.1 AmJ 18.7 BpA 28.9 BnQ 21.4 21.10 9.8 4.8

10.7 AnJ 15.1 BqA 25.6 BoQ 9.1 CqC 3.4 17.9 CmT 15.3
ApE 7.2 AoJ 15.4 BmB 31.7 28.4 27.7 23.9 CnT 13.8

9.6 18.10 BnB 7.1 BpQ 9.9 CmD 29.7 CpN 22.2 11.9
AqE 11.8 19.10 BoB 17.5 BqQ 8.11 CnD 4.3 14.10 28.9

10.12 ApJ 16.3 BpB 28.5 BmT 4.11 CoD 11.6 CqN 27.3 CoT 23.6
AmF 6.11 18.11 BqB 8.7 BnT 16.12 11.11 20.7 24.11
AnF 4.5 AqJ 16.5 BmC 11.3 BoT 1.10 CpD 4.4 CmO 8.4 CpT 7.7
AoF 2.2 18.9 BnC 1.1 BpT 18.4 1.12 CnO 27.10 4.11

6.8 AmQ 28.6 BoC 21.6 BqT 6.12 CqD 28.6 CoO 16.2 CqT 14.1
ApF 4.3 29.6 BpC 22.5 BH 1 10.12 23.10 16.7 2.2

5.7 AnQ 28.12 BqC 17.11 BH 2 28.7 CmE 17.10 CpO 3.8 18.4
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CqT 19.4 DmC 1.7 DoG 18.6 DoJ 5.10 DH 8 19.12 EnJ 14.4 GmA 13.11

5.5 DnC 31.1 10.11 6.10 DH 9 19.3 EpJ 9.1 GqB 17.8
2.6 23.11 DpG 12.7 DpJ 2.1 21.3 10.1 21.8

CH 1 2.7 DoC 18.4 13.7 17.4 DH 10 11.4 8.12 GmC 26.4
CH 2 12.7 12.9 17.10 30.10 20.4 EnQ 15.3 GqD 18.5
CH 3 24.7 DpC 23.3 DqG 13.2 DqJ 6.6 DH 11 10.5 EoQ 27.12 20.5

11.9 24.3 24.5 11.9 DH 12 11.6 EpQ 5.7 GpG 25.8
CH 4 13.8 6.10 5.12 DmQ 9.7 12.6 22.8 26.8

15.8 DqC 12.5 DmN 20.6 10.7 EnA 25.3 30.10 24.12
28.9 18.8 DnN 20.1 DnQ 10.2 EpA 14.11 EmT 24.11 28.12
1.10 DmD 21.8 13.11 2.12 EnB 20.7 EoT 13.2 GqO 12.7

CH 5 20.10 DnD 26.3 DoN 7.4 DoQ 27.4 7.8 EqT 1.4 GqI 22.9
CH 6 13.11 DoD 5.1 1.9 20.9 6.11 EH 6 19.1 23.9

19.11 8.6 DpN 13.3 21.9 EoB 1.2 29.1 27.11
25.12 1.11 26.9 DpQ 2.4 EpB 20.3 EH 7 15.3 GmQ 26.7

CH 7 8.12 DpD 2.2 31.12 15.10EnC 25.2 18.3 NnA 22.1
13.12 15.5 DqN 2.5 DqQ 21.5 EoC 8.12 EH 8 17.4 20.8

CH 8 11.2 25.11 8.8 27.8 EpC 7.6 22.4 9.10
CH 9 26.2 DqD 3.7 DmO 20.5 DmT 11.4 EnD 13.6 EH 9 27.5 16.10

27.2 8.10 DnO 13.10 DnT 5.9 EoD 14.1 29.5 NoE 29.12
CH 10 15.3 DmE 30.9 DoO 6.3 DoT 24.1 EpD 2.3 EH 10 24.11 NqF 28.1
CH 11 1.4 DnE 6.5 2.8 24.6 EoE 2.4 26.11 31.7
CH 12 14.6 DoE 20.2 25.12 16.11 EpE 23.5 FqA 31.10 7.8
DmA 15.7 19.7 DpO 8.2 17.11 EqE 14.2 FmB 12.10 29.10
DnA 15.2 11.12 26.8 DpT 19.7 EoF 15.5 FqC 6.8 NpI 12.1

7.12 DpE 17.3 30.11 24.10 EpF 15.11 FmD 19.8 16.1
DoA 2.5 25.6 1.12 DqT 19.2 EqF 26.3 FqE 2.7 NqT 29.3

25.9 DqE 24.1 DqO 31.3 30.5 EmG 25.7 FoF 30.1 30.3
26.9 12.8 8.7 31.5 1.8 5.6 22.5

DpA 7.4 13.8 DmI 1.9 11.12 7.11 FqF 3.11 21.12
20.10 17.11 DnI 6.4 DH 1 10.7 EoG 1.2 FnG 14.10 23.12

DqA 27.5 DmF 20.10 7.4 DH 2 27.7 EqG 20.3 FoN 31.10 OnD 4.2
1.9 DnF 27.5 DoI 19.1 30.7 EnN 6.2 FqN 3.2 7.2

DmB 30.8 DoF 13.3 20.6 DH 3 14.8 EoN 14.11 1.6 IpN 16.4
DnB 4.4 14.3 12.11 DH 4 5.9 EpN 14.5 2.6 17.4
DoB 16.1 9.8 DpI 15.2 7.9 EoO 30.4 FpO 19.9 10.6

18.6 DpF 8.4 26.5 DH 5 3.10 EpO 12.3 FmI 26.10 13.6
10.11 15.7 6.12 DH 6 9.1 EqO 30.6 27.10 JqE 22.6

DpB 12.2 DqF 16.2 DqI 14.7 11.1 28.8 FqQ 27.9 31.10
13.2 2.9 19.10 4.11 29.8 FnT 3.12 JoT 17.7
24.5 7.12 DmJ 25.7 DH 7 10.2 25.10 6.12 18.7
4.12 DmG 5.4 DnJ 26.2 2.12 EnI 12.11 GmA 29.9 2.10

DqB 12.7 DnG 30.8 17.12 DH 8 28.2 EoI 5.2 7.10 7.10
17.10 DoG 17.1 DoJ 12.5 5.3 EpI 24.3 8.11
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