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Introduktion

Din personlige astrologiske kalender -  på en måned

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
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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) 
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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) 
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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

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

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) 

Fredag 24 Jan. 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

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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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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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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Søndag 2 Feb. 2003
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AoF17:58 CoE20:08 CqT04:32
DpD23:46 ApN06:07 BnD16:36
BH 9 01:16 BpC11:31

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
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Tirsdag 4 Feb. 2003

Ok
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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
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BH 11 02:50 BpD14:23 BqC08:53
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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
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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. 30 
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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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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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