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« sr sd sr sd  I^oB Neptun kvadrat Måne  s.17
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«  E]pJ prog. Mars trigon Pluto  s.25

«  A]pE prog. Sol trigon Mars  s.26

sr sd  G^mT Saturn konjunktion MC  s.27
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 B]qQ] prog. Måne sekstil prog. Ascendant  s.40
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»sr sd I^oI Neptun kvadrat Neptun  s.44
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LANGTIDSANALYSE af LIZ GREENE
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                                                                  Kapitel I.

                                                          INTRODUKTION
                                                          At favne fremtiden

Den græske filosof Heraklit skrev engang, at intet er sikkert bortset fra, at alt forandrer sig. I de
seneste to årtier er vi blevet tvunget til at indse denne ældgamle sandhed, for mange af vore hævd-
vundne og pålidelige religiøse, økonomiske og sociale strukturer og definitioner på virkeligheden er
undergået store omvæltninger. Da mennesker instinktivt frygter forandring, forestiller vi os kolos-
sale katastrofer såsom virkningerne af global opvarmning eller den store tsunami i december 2004;
eller vi sætter vores håb til verdens frelse eller dybe ændringer i samfundets karakter, som på
mirakuløs vis vil genskabe freden og tilliden til vore medmennesker. Er dette nye århundrede virke-
lig så specielt, åndeligt og materielt set? Er der virkelig tale om en ny tidsalder, en New Age, der
venter i kulissen? Eller er der tale om en fantasi, en metode til at lindre vores evigt tilstedeværende
frygt, mens verden ændrer sig hurtigere, end vi selv synes at gøre?

De astrologiske kredsløb tager ikke hensyn til den menneskelige kalender, og planeternes bevæ-
gelser har deres egen logik og timing. Hvis vi tog en hvilken som helst seksårsperiode i historien,
ville vi sandsynligvis finde et antal mulige planetstillinger, som giver den pågældende periode farve
og betydning. Men den kendsgerning, at vi tillægger vores nylige indtræden i det 21. århundrede så
stor vigtighed, medfører, at vi vil komme til at opleve denne tids farve og betydning med en helt sær-
ligt orienteret indstilling. Vi forventer en hel del af de kommende årtier, det være sig godt eller dår-
ligt; og derfor er vi, set fra et psykologisk synspunkt, særligt lydhøre over for tidens strømninger og
måske i stand til at reagere skarpere, med større forhåbning og øget kreativitet. I en vis forstand
betyder det ikke noget, om vores opdeling af tiden i århundreder og årtusinder er kunstig. Den
menneskelig psyke gør det betydningsfuldt, og det er det, der tæller.

Hvori består da denne periodes særlige farve? Hvad kan astrologien fortælle os, efterhånden som vi
bevæger os længere ind i det 21. århundrede? Astrologerne henviser ofte til den tilstundende Vand-
bærerens Tidsalder, men hvad betyder det egentlig?

Begyndelsen på Vandbærerens Tidsalder

Tidsaldrenes skiften er styret af forårsjævndøgnspunktets (den første grad i zodiakken) bevægelse
ind i et nyt stjernetegn. Dette finder stort set sted med to tusind års mellemrum. I øjeblikket skifter
det fra Fiskenes tegn til stjernetegnet Vandbæreren. Den slags store, kosmiske bevægelser afspejles
først og fremmest i menneskelige forhold ved den måde, hvorpå vi opfatter Gud, og i det livssyn, vi
anser for at være "sandt". Hvis vi kaster et blik tilbage i historien, fremgår det klart, at menneskets
opfattelse af virkeligheden ved begyndelsen på Fiskenes tidsalder ændredes radikalt, hvilket blev
afspejlet i fremvæksten af nye religioner (både kristendommen og islam) og en helt anden forestil-
ling om livets essentielle mening og formål. Kolossale ændringer som disse foregår ikke førstkom-
mende torsdag kl.15, men strækker sig over en periode på et par århundreder, og overgangstiden er
ofte præget af et kaos, hvor gamle værdier og gamle guder begynder at miste deres værdi og betyd-
ning, og en tiltagende ængstelig og forvirret menneskehed søger efter nye veje.
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Hvad kan denne ændring fra Fiskene til Vandbæreren da betyde for os alle? Vandbæreren er et
tegn, der tilhører det astrologiske element luft, og dette betyder, at forstanden snarere end hjertet
sandsynligvis vil begynde at antage størst værdi. Den menneskelige snilde og opfindsomhed, som
afspejles i teknologien og en større forståelse af, hvordan universet fungerer, udgør vigtige sider af
Vandbærerens etik. Det menneskelige broderskab er ligeledes umådelig vigtigt. De værdier, som får
nationer til at anerkende, ikke blot hinandens rettigheder, men også indbyrdes ligheder, vil sandsyn-
ligvis blive afspejlet i en stigende globalisering, en følelses af at være "verdensborgere". Vand-
bæreren er også massernes tegn, og dette betyder en afbalancering af yderpunkterne og en søgen
efter fællesnævnere inden for uddannelse, penge, mode, kunst og alle andre områder, hvor den men-
neskelige kreativitet og stræben sætter sit præg. Er der da tale om en "god" eller en "dårlig" tidsal-
der? Det afhænger af, hvad vi gør den til. Efterhånden som vi bevæger os ind i det 21. århundrede,
står hver eneste af os over for den udfordring at skulle reagere på og arbejde med den nye energi,
som i øjeblikket skaber så dybe forandringer inden for videnskab, religion, kommunikation og
sociale og politiske strukturer.
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                                        Kapitel II

                                 Planetstillingerne

Hver eneste af os har et individuelt horoskop, som vil blive på-
virket af det ændrede planetare billede, som dannes af de lang-
somtgående planeter. Disse planetstillinger skal, selvom de ikke er
direkte forbundet med ændringen af den astrologiske tidsalder,
ikke desto mindre opfattes som markører af vigtige skift og æn-
dringer i den kollektive psyke, som er mere synlige på det sociale
plan  end  på  det  individuelle.  De  tre  ydre  planeter  -  Uranus,
Neptun og Pluto - afspejler ændringer i vore holdninger til frem-
skridt, spirituel længsel og overlevelse. Deres gang foregår uan-
set, om en "New Age" er på trapperne eller ej, men når der op-
træder vigtige planetstillinger i en tid, hvor vi rent psykologisk er
så opfyldt af forventninger - både om ulykker og mirakler - så an-
tager vore reaktioner en særlig farve. Hvad betyder det for os alle
sammen?  Efter  Anden  Verdenskrig  spirede  der  overalt  en  ny
følelse, til dels næret af det mørke og den lidelse, som så mange
mennesker var plaget af, men også optændt af et brændende håb
og ønske om nyskabelse og en luftig drøm om harmoni og fred i
verden. Der spirer en tilsvarende følelse i dag. Disse tre ydre
planeter, som alle handler om kollektive bevægelser og tendenser,
synes at tilbyde os en vision om en forbedret og lysere verden.

Det betyder ikke, at vi alle sejler ind i fremtiden opfyldt af glæde
og fri for problemer. I mange egne af verden findes der store li-
delser og en skræmmende utryghed, og mennesker må stadig klare
udfordringer, som er smertefulde og frustrerende. Den vision, som
i øjeblikket synes at smitte så mange mennesker, virker heller ikke
nødvendigvis tiltrækkende for alle. Idealisme og vision kan også
være ledsaget af en mangel på anerkendelse af individuelle rettig-
heder og følelser, og den kollektive stræben efter fremskridt, som
kan være retorisk stærk, kan nu og da savne en anerkendelse af tid
og  menneskelig  skrøbelighed.  Nogle  mennesker  kan  føle  sig
pressede og overbebyrdede af tidens tendenser, som om de for-
ventes at skulle lære alting med det samme og opgive deres hårdt
tilkæmpede værdier og personlige tryghed, blot fordi kollektivet
kræver det. For at forstå og få mest muligt ud af de ydre planeters
kommende stillinger, som falder sammen med tidsaldrenes skiften,
må vi først forstå os selv og indse, hvordan disse planeter vil på-
virke os personligt.
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«  J^ Pluto i Stenbuk

Pluto i Stenbukken

Pluto i Stenbuk
2008 til marts 2023

Pluto er stortrommen i planeternes panteon, idet den er omkring
249 år om at rejse hele zodiakken rundt. Den gik ind i Sten-
bukkens tegn i 2008 og vil ikke gå ind i Vandbæreren før i 2023.
Det andet årti i det 21. århundrede er således domineret af Plutos
vigtige færd gennem geden Stenbukkens tegn, som er optaget af
strukturer,  hierarkier,  autoritet  og  styreformens  karakter.  Pluto
symboliserer  de  dybe,  underjordiske  kræfter  i  den  kollektive
psyke, som nedbryder og fornyr det, der er gammelt, udslidt og
forældet. Den arbejder som en maskine, der renser en dambund for
mudder og bringer alt der, der er råddent og klar til kompost-
dyngen, op til overfladen, således at der kan opstå nyt liv, renere,
lysere og stærkere end før. Da den gik gennem Skytten, oplevede
vi en lidenskabelig fokusering på vore definitioner af Gud og mo-
ral. Nu har vi nået et punkt, hvor vi søger ændringer i de autoritets-
strukturer, som skaber sammenhæng og lov og orden i vores ver-
den. På det globale plan kan vi forvente mange ændringer - nogle
gennem enighed og andre gennem kamp - inden for politik, øko-
nomi og de love, vi bliver styret af. Magtmisbrug, som engang
blev taget for givet, vil nu sandsynligvis blive udfordret, og det
samme gælder vores måde at vælge vore ledere på og tildele dem
autoritet over os. Nationale grænser og kollektive, politiske enhe-
der  kan  ændres  radikalt,  efterhånden  som  idealismen  bliver
erstattet af en mere realistisk vurdering af, hvad mennesker har
brug for. Vi kan også forvente nye holdninger til miljøet og nye
love, hvormed vi kan bevare og beskytte det - herunder planetens
dyreliv, som så længe har været henvist til hierarkiets bund.

De  dybe  dilemmaer  vedrørende  personlig  og  kollektiv  ansvar-
lighed,  som  Pluto  rejser  på  sin  færd  gennem  Stenbukken,  kan
iagttages på mange niveauer i den ydre verden. De kan også ud-
fordre dig på en meget personlig måde, og måske erkender du i
begyndelsen ikke, at de problemer, som du står konfronteret med,
ikke kun er dine, men også deles af mange andre mennesker, som
kæmper på hver deres måde for at omdefinere det, de forstår ved
autoritet. Selvom Plutos bevægelse påvirker nogle meget personli-
ge områder af dit liv, så kan det være værdifuldt i sidste instans at
stille disse spørgsmål: "Hvad er den dybere mening bag det, jeg
gennemgår? Hvad er det meningen, at jeg skal lære af det? Hvor-
dan kan jeg bruge denne periode til at omdefinere mit ansvar for
mig selv, mit samfund og mit land? Og hvor ægte selvberoende er
jeg i virkeligheden i en verden, som kræver, at jeg finder nye
måder at stå på egne ben på, uden at vakle?"
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»
 J^ Pluto i Vandbærer

Pluto i Vandbæreren

Pluto i Vandbærer
Marts 2023 til 2044

Pluto gik ind i Vandbærerens tegn i 2023 og vil ikke gå ind i
Fiskene før 2044. Plutos vigtige færd gennem Vandbærerens tegn
handler om videnskabelig viden og eksperimenteren og om sociale
fremskridt, som vil kunne fjerne uligheder og skabe idealet af en
fuldkommen verden. Da den gik gennem Stenbukken, oplevede vi
en  nedbrydning  og  fornyelse  af  de  strukturer  -  politiske,  øko-
nomiske og miljømæssige - hvorpå vi baserer vores sikkerhed som
samfund. Nu har vi nået et punkt, hvor vi søger en ny forestilling
om menneskeheden, en ny måde at definere vores indbyrdes for-
hold på rent socialt, og nye måder at anvende videnskab og tekno-
logi på med henblik på at forbedre den menneskelige tilværelse.
På det globale plan kan vi måske forvente mange konflikter og
ændringer  i  de  sociale  strukturer,  med  en  heftig  blanding  af
idealisme og dogmatisme, omsorg for menneskelig velfærd og in-
tolerance over for menneskelige forskelle. Vi vil muligvis også se
større ændringer i videnskabernes definitioner af virkeligheden,
såvel som dybe ændringer i vores indstilling til emner som astro-
logi, som engang blev betragtet som "alternative".

De  dybe  dilemmaer  vedrørende  personlig  og  kollektiv  ansvar-
lighed, som Pluto rejser på sin færd gennem Vandbæreren, kan
iagttages på mange niveauer i den ydre verden. De kan også ud-
fordre dig på en meget personlig måde, og måske erkender du i
begyndelsen ikke, at de problemer, som du står konfronteret med,
ikke kun er dine, men også deles af mange andre mennesker, som
kæmper på hver deres måde for at omdefinere det, de forstår ved
menneskeligt fællesskab. Selvom Plutos bevægelse påvirker nogle
meget personlige områder af dit liv, så kan det være værdifuldt i
sidste instans at stille disse spørgsmål: "Hvad er den dybere me-
ning bag det, jeg gennemgår? Hvad er det meningen, at jeg skal
lære af det? Hvordan kan jeg bruge denne periode til at finde ud
af, hvad jeg har til fælles med mine medmennesker? Hvordan kan
de nye opdagelser inden for videnskab og teknologi forbedre til-
værelsen  for  mig  og  mine  omgivelser?  Hvor  ligger  mine  for-
domme og min intolerance, og hvor godt forstår jeg min plads i
det store, kosmiske system, hvoraf mit personlige liv kun udgør en
lille del?"
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«
 J^ Pluto i 8. Hus

Livets skjulte side

Pluto i 8. Hus
2019 til april 2028

Plutos forvandlende karakter vil sandsynligvis komme til udtryk i
dit liv på en måde, som gør dig mere bevidst om tilværelsens
dybere lag. Det betyder, at du kan blive nødt til at vende blikket
indad og på ny overveje mange af dine følelsesmæssige reaktioner
og underliggende, emotionelle holdninger, især i nære relationer.
Det betyder også, at du kan have gavn af at reflektere lidt over
livets dybere mysterier og den form for trossystem, som du hidtil
har tilknyttet dig for at forstå disse mysterier. Plutos lange færd
gennem  Stenbukkens  barske  og  hårdnakkede  tegn  og  Vand-
bærerens kølige, rationelle tegn, som foregår usynligt på det om-
råde, hvor dit liv handler om ting, der ligger skjult under over-
fladen, vil sandsynligvis frigøre dig fra mange gamle følelses-
mønstre og give dig mulighed for at nære forventning om en frem-
tid som selvstændigt individ i en mere ægte forstand. Dette kan
indebære nogle ærlige og følelsesladede konfrontationer med dine
nærmeste eller føre dig ud i situationer, hvor du er nødt til at
kunne give slip og acceptere forandring, selvom du måske ikke
umiddelbart kan se årsagen til den eller føler fornøjelse ved det,
der foregår. Kort sagt, denne vigtige periode vil sandsynligvis lære
dig  en  hel  del  om  forholdet  mellem  den  personlige  vilje  og
accepten af en højere form for aktiv vilje i hvert eneste menneskes
liv.

Visse holdninger kunne vise sig umådeligt kreative og positive,
hvis du kunne fremelske dem lidt. Vigtigst er villigheden til at
flyde med de ting, som livet måtte bringe, i stedet for at føle sig
truet eller vred, hvis tingene ikke altid går, som man ønsker, mate-
rielt eller følelsesmæssigt. Som et resultat af denne transit kan du
faktisk i sidste instans indse, at du har langt større magt til at skabe
den form for tilværelse, som du ønsker, fordi du opdager, at du har
været hæmmet af en gammel psykisk bagage fra fortiden, gemt
godt af vejen i psykens underjordiske lagerrum; og nu kan du befri
dig for nogle af de mønstre, som muligvis har domineret din fami-
liebaggrund, men som ikke længere har så kraftigt et tag i dig.
Erkendelsen af, hvornår der skal gives slip, kan blive en af de mest
værdifulde og varige færdigheder, du kan lære i løbet af denne
periode. Vigtig er også villigheden til at vende blikket indad i
stedet for altid at søge årsagerne til begivenhederne i den ydre ver-
den. Den ubevidste psykes eksistens kan blive demonstreret for
dig på en meget tydelig og vigtig måde i de kommende år, og dette
vil kunne uddybe og forvandle din livsforståelse. Hvis du af natu-
ren er et indadvendt menneske, vil de indsigter, som bliver tilgæn-
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«
 J^ Pluto i 8. Hus

sr sd sr sd sr sd  J^pC Pluto trigon Merkur

«  I^ Neptun i Fisk

gelige for dig i denne periode, formentlig være meget velkomne.
Hvis dit temperament er mere udadvendt, vil du måske ikke altid
have nemt ved at kigge ned under overfladen. Men hvis du er vil-
lig til at forsøge, vil du erfare, at det, du opdager og oplever, vil
styrke din fornemmelse af dine egne indre resurser og rense dig for
udslidte følelsesmønstre, som måske tidligere har voldt dig mange
vanskeligheder.

Du opfatter sikkert ting og mennesker med langt større klarhed og
Pluto trigon Merkur

Begyndelsen af februar 2023
indtil begyndelsen af januar

2026

indsigt lige nu. Det er, som om et slør er blevet revet bort fra livets
ansigt, og dets mysterier er mere synlige for dig end tidligere.
Dette vil kunne vende din interesse mod psykologiske emner, for
du vil sikkert føle en stærk dragning mod sandheden og en dyb
trang til at forstå livets understrømme. Det kan være et glimrende
tidspunkt at dyrke forskellige former for vanskelig forskning, for
dit nyerhvervede røntgenblik kan trænge til bunds i tingene og
åbenbare mange nye indsigter. Du har nok ikke den store tålmo-
dighed med overfladiskhed, og du kan have en stærk følelse af, at
det er vigtigere at sige sandheden end at udvise diplomati, som er
rettet mod at behage. Du kan tillade dig at forfølge denne impuls,
da du næppe vil blive for aggressiv i dine bestræbelser og derfor
formentlig ikke vil fornærme andre end dem, der har noget at
skjule.  Prøv  at  udnytte  de  glimrende  muligheder,  som  din  ud-
dybede opfattelsesevne giver dig, og tag alle nye interesser eller
ønsker om at studere eller undersøge ting i dybden alvorligt. Du
vil kunne opnå nogle nye færdigheder og i høj grad øge dit kends-
kab til de emner, som du holder af, og dette kan i sidste instans
vise sig at blive økonomisk indbringende såvel som dybt lønsomt
på det personlige plan.

Neptun i Fiskene

Neptun i Fisk
2011 til marts 2025

Neptun er 165 år om at fuldføre et kredsløb gennem zodiakken.
Den gik ind i Fiskene i 2011 og forlader dem først igen i 2025.
Denne planet afspejler de bestandigt skiftende og gentagne kreds-
løb af kollektive drømme og længsler, og vi kan se dens forfinede,
emotionelle virkninger i de ting, som synes at love frelse, fred,
fuldkommenhed og frihed fra lidelse. Neptun spejler vores længsel
efter  at  smelte  sammen  med  den  store  helhed  og  undgå  den
smertefulde følelse af isolation, som ledsager enhver individuel
inkarnationsrejse. Det tegn, som Neptun passerer igennem, be-
skriver derfor på mange forskellige niveauer de kvaliteter, gen-
stande og mennesker, som vi tror vil løfte os ud af smerte og en-
somhed og føre os ind i den Paradisets Have, som vi mistede
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«  I^ Neptun i Fisk

» I^ Neptun i Vædder

engang for meget længe siden. Det, vi oplever som moderigtigt,
afspejles også i Neptuns aktuelle stjernetegn, og musik, kunst og
fortolkninger af skønhed ændres og skifter alle ligesom Neptuns
bølger, efterhånden som vi ændrer vore forestillinger om, hvad der
vil kunne tilfredsstille vores evige længsel.

Neptuns  færd  gennem  Fiskene  i  det  19.  århundrede  prægede
fødslen af den spiritualistiske bevægelse i Amerika, som hurtigt
spredte  sig  gennem  Europa  og  vakte  en  ny  fornemmelse  af
alternative virkelighedslag og den fortsatte eksistens af et liv efter
døden. Selv videnskabelige opdagelser blev påvirket af Neptuns
magiske færd gennem sit eget stjernetegn: hypnosen blev opdaget,
og der blev indledt undersøgelser af den ubevidste psykes karak-
ter, som førte til fødslen af moderne dybdepsykologi og psyko-
terapi. Samtidig fejede den romantiske nationalismes passionerede
bølge gennem Europa og Amerika og bragte tidligere drømme om
global  enhed  til  ophør.  Efterhånden  som  Neptun  træder  ind  i
tegnet for Det Store Dyb, drømmer vi atter om at trænge igennem
til hemmelighederne bag den materielle virkeligheds slør og finde
frelse i nogle romantiske forestillinger om et nyt samfund og en ny
verden. Desværre bliver ikke alle Neptuns drømme til virkelighed,
og sommetider ligger der en bitter skuffelse og venter i og med, at
vores øgede fornemmelse af, hvad der kunne være muligt, støder
sammen med verdens virkelighed og den menneskelige naturs be-
grænsninger. For første gang i mere end halvandet århundrede
fyldes vi på ny af en forestilling om det eviges mysterium og skøn-
hed. Men sådan en forestilling kan også gøre os blinde over for
den  jordiske  verdens  krav,  og  vore  lidenskabelige,  kollektive
drømme  om  opofrelse  og  transcendens  kan  kræve  et  mere
realistisk og objektivt blik. Det, vi opfatter som smukt, moderigtigt
og ønskeligt, ændrer sig også. Som kollektiv mister vi tilliden til
videnskabernes alvidenhed og den sociale lovgivnings virknings-
fuldhed og fokuserer på det menneskelige hjertes og den menne-
skelige sjæls mysterier.

Neptun i Vædderen

Neptun i Vædder
Marts 2025 til 2038

Neptun går ind i Vædderen i 2025 og forlader først dette tegn i
2038.

Da Neptun gik gennem Vædderen i det 19. århundrede, blev der
udkæmpet mange kampe på den globale scene i forbindelse med
erobring, frihed og det lidenskabelige råb om selvstændighed. Den
Amerikanske Borgerkrig fandt sted under denne transit, og selvom
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» I^ Neptun i Vædder

«  I^ Neptun i 10. Hus

vi ikke skal forvente, at historien gentager sig selv helt bogstave-
ligt, så vil vi sandsynligvis som kollektiv opleve en genkomst af
den brændende følelse af individualisme og kravet om radikale
forandringer, som både forårsagede og løste denne frygtelige strid
og resulterede i et nyt og mere retfærdigt samfund. Vædderen er
korsfarerens  tegn,  og  korstog  kan  føres  på  mange  planer.  Vi
drømmer på ny om en dramatisk ændret verden, der er optændt af
det menneskelige mods og de menneskelige lidenskabers opfind-
somhed og styrke, og det vil sandsynligvis blive en tid præget af
store løfter og visioner. For første gang i mere end halvandet år-
hundrede fyldes vi på ny af en tro på vore muligheder og en tillid
til vores overbevisning, som kan fremkalde mange, umådeligt kre-
ative resultater. Men sådan en forestilling kan også gøre os blinde
over for erkendelsen af vore begrænsninger, og vore lidenskabe-
lige  drømme  om,  hvordan  verden  "burde"  være,  kan  gøre  os
fanatiske og få os til at trampe på andre menneskers rettigheder og
følelser.  Det,  vi  opfatter  som  smukt,  moderigtigt  og  ønskeligt,
ændrer sig også. Som kollektiv bliver vi stærkere og mere fremad-
skuende og fokuserer på det, der er nyt, nyskabende og i stand til
at indvarsle vores forestilling om en fager ny verden.

At gå hinsides personlige mål

Neptun i 10. Hus
2012 til juni 2026

Den forfinede kombination af længsel, magi og lejlighedsvis desil-
lusion eller forvirring, som Neptun symboliserer, vil højst sand-
synlig påvirke dine mål og ambitioner og din forståelse af din egen
"plads" i verden. På den ene side kan du opleve, at alt, hvad du no-
gensinde har ønsket, nu ser ud til at blive virkeliggjort, og det kan
føles, som om der foregår en skjult vejledning eller beskyttelse,
som sikrer, at alle projekter kommer til fuld blomstring, og dine
kreative  evner  bliver  anerkendt.  Men  samtidig  spekulerer  du
måske på, hvorfor du foretager dig alle disse ting, og til tider kan
du måske få en følelse af, at der eksisterer en mærkelig og ubeha-
gelig kløft mellem din ydre virkelighed og den "spirituelle util-
fredshed", som du føler indvendig. Du har muligvis mange planer
og drømme om nye projekter og nye retninger, men du kan have
svært ved at manifestere den fornødne energi og disciplin til at
fuldføre dem. Samtidig kan der på magisk vis dukke mennesker
op, som er villige og parate til at hjælpe, og energien synes gene-
relt at være med dig. Det vil ikke være overraskende, hvis du
bliver en smule forvirret over det hele!

Måske får du brug for omhyggeligt at overveje og omformulere
den målsætning, som har motiveret dig i de forgangne år. Måske
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«  I^ Neptun i 10. Hus

» I^ Neptun i 11. Hus

er nogle ting "slidt op" i den forstand, at du har udtømt mulighe-
derne og er klar til noget nyt. Men noget af den utilfredshed, som
du sandsynligvis kommer til at føle, kan i højere grad skyldes
urealistiske drømme og fantasier end egentlige problemer på dit
arbejde eller i forbindelse med din livsbane. Det kan vise sig at
blive en uhyre kreativ periode, hvor en øget følsomhed over for
offentligheden sætter dig i stand til at fremkomme med nye ideer,
som imødekommer en niche i markedet eller en dyb længsel i
kollektivet. Måske vil du erfare, at når det drejer sig om at "af-
læse" den kollektive indstilling, vil alt, hvad du rører ved, blive til
guld. Men du bør også huske både dine egne og markedets be-
grænsninger, og det vil ikke være klogt at fremstå som andet end
den, du er. Ligeledes vil du kunne opleve at få en ret høj offentlig
profil i denne periode. Nyd det, for du har sandsynligvis fortjent
det. Men begå ikke den fejl at identificere dit eget værd som men-
neske med en periode, hvor du er særligt populær. Bevar begge
ben på jorden, og du vil få størst udbytte af de kreative mulighe-
der, som vil være dine i løbet af denne periode. Neptun kan være
magisk, men den kan også afspejle en tilbøjelighed til at jagte
regnbuer.

Enkeltdelene og helheden

Neptun i 11. Hus
Juni 2026 til 2048

Den forfinede kombination af længsel, magi og lejlighedsvis for-
virring,  som  Neptun  symboliserer,  vil  højst  sandsynlig  påvirke
dine langsigtede mål og visioner. Det skyldes, at dine idealer højst
sandsynlig vil gennemgå mange dybe forandringer, og du kan i
stigende grad blive bevidst om den menneskelighed, som du deler
med alle andre, og din forbundethed med livets helhed. Sådan en
psykologisk og spirituel udvidelse vil nødvendigvis have en ind-
virkning på, hvordan du opfatter fremtiden, og hvad du vil vælge
at engagere dig i i årene, der kommer. Det vil være gennem et
engagement i grupper og fællesskaber, at du kan støde på følelses-
reaktioner og oplevelser, som er et tegn på disse ændringer, og
måske vil du finde en bestemt gruppe mennesker, som deler dine
interesser og idealer, og sammen med hvem du virkelig føler, at du
kan udvide dit sind og udvikle dine drømme. Dette kan også in-
debære en vis skuffelse eller desillusion over eksisterende ven-
skaber, partnere eller gruppeengagementer, for alle forandringer i
dit indre vil sandsynligvis blive afspejlet i de mennesker, som du
ønsker at tilbringe tiden sammen med, og som du føler, at du har
noget til fælles med. Måske vil du føle, at det er tid at komme
videre. Men bag alle ændringer i din ydre tilværelse ligger der en
dybere forandring - en øget fornemmelse af din andel i helheden
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» I^ Neptun i 11. Hus

« sr sd sr sd  I^oD Neptun kvadrat Venus

og et stigende behov for at yde et bidrag til livets udviklings-
proces.

Denne udvidelse og uddybelse kan også have følgevirkninger i din
kreative tilværelse, i dit kærlighedsliv og med hensyn til din ar-
bejdsretning.  Grunden  er,  at  hvis  din  målsætning  ændres,  så
gælder det også det arbejde, du ønsker at udføre, og de mennesker,
som  du  ønsker  at  engagere  dig  i;  og  enhver  åbning  til  den
kollektive psyke vil sandsynligvis give inspiration og visioner til
ethvert kreativt projekt, som du måtte kaste dig ud i. Sommetider
vil du måske føle en vis forvirring, og der kan dukke nogle meget
dybsindige spørgsmål op, som du ikke føler, at du kender svarene
på: Hvorfor er du her? Hvad er formålet med dit liv? Hvad er vig-
tigst, din egen tryghed og tilfredsstillelse eller den store menneske-
hed, som du er en del af? En skarpere social bevidsthed kan få dig
til  at  sætte  spørgsmålstegn  ved  mange  ting  i  forbindelse  med,
hvordan og hvorfor du opnår materiel tryghed, og en fornemmelse
af alt livs betydning kan give dig trang til at forkæle dig selv
mindre og give andre mere. Prøv at bevare balancen. Følelser af
intens menneskekærlighed og forpligtelse kan være absolut rigtige,
men de skal afbalanceres af en sund fornemmelse af eget værd og
egne behov. Og prøv også at undgå at blive alt for overvældet af
store visioner om at frelse verden på bekostning af din egen og
dine kæres lykke. Personlig realisering og det at tjene andre ude-
lukker ikke hinanden.

For en stund kommer du sandsynligvis til at beskæftige dig med
Neptun kvadrat Venus

Slutningen af marts 2022
indtil begyndelsen af januar

2025

en grundlæggende konflikt mellem dine drømme om fuldkommen-
hed og de faktiske mennesker i dit liv. Dette kan være umådelig
gavnligt på længere sigt, for du får mulighed for at få et glimt af,
præcist hvad det er for nogle ubevidste forventninger, du har haft
til andre, og hvordan du kan justere dine holdninger for at give
plads til en større påskønnelse og forståelse af de ægte behov hos
de mennesker, som står dig nær, og deres egentlige karakter. En
vis følelse af skuffelse er sandsynligvis uundgåelig, men prøv at
huske, at disse følelser afspejler kløften mellem virkelighed og
forestilling. Du kan ikke bygge bro over denne kløft, hvis du ikke
er klar over dens eksistens. I længerevarende forhold bør du for-
søge at forhindre, at skuffelsen får dig til at tro, at drømmen om
fuldkommenhed kan opnås et andet sted. Fejlen ligger muligvis
ikke hos din partner eller et barn, en forælder eller en ven, men i
dine egne umulige forventninger. Jagten på fuldkommenhed er et
tidrøvende og i sidste instans skuffende forehavende. Men hvis du
kan forholde dig realistisk og medfølende til det, der sker både i
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« sr sd sr sd  I^oD Neptun kvadrat Venus

« sr sd sr sd  I^oN Neptun kvadrat Chiron

dig selv og i dit forhold til andre, så vil du vinde kolossalt ved det.
Du vil ikke alene forstå, hvad du inderst inde ønsker af andre og
værdsætter hos dem, men også du vil også opdage et dybt fond af
indføling og forståelse, som giver dig mulighed for villigt at give
slip og dermed helbrede ikke blot dine egne tidligere sår, men også
sårene hos de mennesker, som du holder af.

Du er usædvanligt åben over for verdens lidelser i øjeblikket og
Neptun kvadrat Chiron

Begyndelsen af april 2022
indtil slutningen af januar 2025

dybt forbundet med et større kosmos, som du har behov for at yde
et  bidrag  til.  Dette  kan  fremkalde  en  stærk  interesse  for  hel-
bredelse, og det er muligt, at sådan en interesse kan lede til et
fremtidigt arbejde inden for social-og sundhedsområdet. Det kan
lige så vel være din egen helbredelse, der er på dagsordenen. Hvis
du oplever, at du dvæler ved fortiden og husker oplevelser, hvor
du er blevet såret eller skuffet, så kan du sandsynligvis have gavn
af at undersøge disse følelser nærmere og lære mere om din indre
verden og om mønstrene i din barndom og din familiebaggrund.
Dette kan frigøre en stor mængde energi og befri dig for bloke-
ringer, hæmninger eller usikkerhed, som måske har plaget dig lige
fra en tidlig alder. Uanset om du foretager dette indre arbejde
alene eller med hjælp fra en, som du stoler på, kan det vise sig
umådelig vigtigt for din fremtidige lykke og personlige udfoldelse.
Denne form for indre rejse er ikke altid en behagelig proces, men
den kan være dybt helbredende og mane nogle meget besværlige
spøgelser i jorden. Prøv at være ærlig over for dig selv vedrørende
dine egne følelser - ikke kun dem, der drejer sig om dine dybeste
formodninger  og  forestillinger  om  andre  mennesker,  men  også
dem, der afspejler din vurdering af dig selv. Måske skal du er-
kender dine egne grænser såvel som dine evner og anlæg, idet du
kan have undervurderet, overvurderet eller misforstået begge dele
tidligere.
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« sr sd sr sd  I^oB Neptun kvadrat Måne

 B]pI prog. Måne trigon Neptun

« B]oI prog. Måne kvadrat Neptun

En mærkeligt sødmefuld melankoli kan præge dit humør i øje-
Neptun kvadrat Måne
Midten af april 2022

indtil begyndelsen af februar
2025

De samme temaer betones også af:

prog. Måne trigon Neptun
Slutningen af januar 2025

indtil slutningen af marts 2025

prog. Måne kvadrat Neptun
En transit der nærmer sig sin

afslutning,
fra slutningen af november 2022,
varer indtil midten af januar 2023

blikket, og du vil måske opleve længsler og fantasier, som du ikke
er vant til, og som afspejler en længsel efter en højere eller dybere
livskilde. Denne essentielt spirituelle længsel kan åbne dit hjerte
for nogle meget dybe lag af medfølelse med andre, og den kan og-
så åbne din fantasi og berige de kunstneriske aktiviteter, som du
måtte være engageret i. Men i øjeblikket er du tilbøjelig til at
idealisere tingene, ikke blot personer i din nuværende tilværelse,
men også fortiden, som til tider kan minde om en mistet Edens
Have. Den slags følelser er hverken forkerte eller negative, men
måske er de bedre anbragt i kunstneriske former såsom musik,
poesi eller maleri frem for i mennesker, som uundgåeligt i sidste
ende vil vise sig at være særdeles menneskelige. Livet indeholder
et magisk element i øjeblikket, som til tider kan forvirre dig og
gøre dig desorienteret, og du vil kunne opleve rodløshed og for-
tabthed samtidig med, at du også føler dig dybt forbundet med
livets helhed. Der er mange gaver og dybt helbredende oplevelser,
som du kan nyde godt af i denne tid, for dine følelser er åbne, og
det  sædvanlige,  adskillende  forsvar,  som  alle  mennesker  bærer
rundt på, er ikke så skarpt defineret. Sørg for, at du også bevarer
en vis realisme og kritisk sans, især med hensyn til nye forhold,
som du måtte blive involveret i. Lige nu længes du efter noget,
som ikke findes på det materielle plan. Du kan muligvis få et glimt
af det i forbindelse med kunstneriske eller spirituelle aktiviteter;
men  hvis  du  forsøger  at  finde  det  i  andre  mennesker,  kan  du
komme til at skabe grobund for en senere skuffelse.
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«  H^ Uranus i Tyr

Nogle vigtige erfaringer vedrørende det at give slip kan helbrede
Neptun kvadrat Saturn

Begyndelsen af april 2025
indtil midten af januar 2028

De samme temaer betones også af:

Saturn kvadrat Neptun
Midten af april 2026

indtil midten af februar 2027

Saturn trigon Neptun
Begyndelsen af juni 2028

indtil midten af april 2029

mange gamle sår og frigøre dig fra nogle gamle og genstridige
blokeringer og forsvarsmønstre i dit indre. Det er måske ikke den
nemmeste proces i verden, men den kan vise sig at blive en af de
mest forvandlende. Hvis du tillader dig selv at være sårbar, kan du
skabe et friere forhold til andre og en dybere tillid til livet. En vis
ængstelse kan komme og gå gennem nogen tid, men disse følelser
er naturlige og uundgåelige, hvor der finder vigtige, indre foran-
dringer sted. Det kan være en glimrende periode at udforske dine
kreative potentialer i, eftersom din fantasi sandsynligvis er meget
aktiv, og du lige nu har en unik adgang til den indre verden.
Kunstneriske forehavender kan vise sig særligt gunstige. På det
praktiske plan bør du muligvis holde et vågent øje med alle græn-
ser og med forhold, som berører din sikkerhed, eftersom der fore-
går så meget i dit indre, at du kan være tilbøjelig til at overse eller
ignorere betydningen af praktiske detaljer. Men så længe du be-
varer begge ben på jorden og udviser forsigtighed og sund fornuft
i alle verdslige forhold, vil du på frugtbar vis kunne udforske de
følelser og intuitive indfald, som opstår indefra. Vær ikke bange
for at føle dig sårbar. Måske vil du opdage mange områder, hvor
du tidligere har lukket livet ude på grund af for stor strenghed,
mistro eller tvivlen på dig selv. Hvis du er rede til at flyde med
livets strøm i øjeblikket og villig til ærligt at udforske din indre
verden, vil du måske blive et langt friere og mere tillidsfuldt men-
neske med en større følelse af tilhørsforhold.

Uranus i Tyren

Uranus i Tyr
2018 til juli 2025

Uranus  er  syv  år  om  at  gå  gennem  et  stjernetegn  og  retter
kollektivets opmærksomhed mod en ny sfære, hvor der skal ind-
føres  forandringer  og  udfoldes  fremskridtsidealer.  Efterhånden
som Uranus går gennem Tyren, viger korsfarerånden med dens
forestillinger  om  forandring  og  fremskridt  til  fordel  for  en
vågnende erkendelse af, at de kollektive værdier trænger til en
radikal genskabelse. Da Tyren er optaget af de grundlæggende
værdier, som bibringer os følelsen af stabilitet og sikkerhed som
samfund, er det sandsynligt, at vi radikalt ændrer tankegang inden
for områder som økonomi og den måde, vi behandler det naturlige
miljø på. Uranus afspejler vores kollektive forestilling om frem-
skridt, og Tyren er det mest jordnære af jordtegnene og er optaget
af at bevare det, der er afgørende vigtigt for vores fysiske såvel
som vores åndelige overlevelse. Måske fatter vi derfor omsider
betydningen af at anerkende, at vi tilhører et økologisk system,
som vi må pleje, såfremt vi fortsat skal kunne nyde dets goder. Der
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«  H^ Uranus i Tyr

» H^ Uranus i Tvilling

»
 H^ Uranus i 12. Hus

afspejles en vis ængstelse i denne syvårs Uranus-transit, for dens
nedbrydende, nyskabende energi vil påvirke det område i os, som
handler om materiel sikkerhed og følelsen af tryghed. Det betyder
ikke blot ændringer i vores måde at omgås penge på og disses brug
og misbrug, men giver også mulighed for en tid præget af en gen-
skabelse af et sundt og respektfuldt forhold til jorden selv.

Uranus i Tvillingerne

Uranus i Tvilling
Juli 2025 til 2032

Efterhånden som Uranus går genne Tvillingerne, vil det foruro-
ligende behov for at revurdere det grundlag, hvorpå vi baserer
vores  sikkerhed,  begynde  at  svinge  over  i  en  lettere  og  mere
strålende fremskridtsforestilling. Da Tvillingerne er optaget af for-
standens verden og betydningen af uddannelse, sprog og kom-
munikation, vil denne tid sandsynligvis komme til at se mange æn-
dringer i vore definitioner på uddannelse og i den måde, vi bruger
sproget på. Medier og massekommunikation kan også stå foran
radikale ændringer, og måske begynder vi at indse, hvor kraftig en
indflydelse disse former for menneskelig kontakt har på ændringen
af vores syn på virkeligheden - og hvor stort et ansvar der påhviler
dem, der er engageret i sådan et arbejde. Rejser, både ferierejser
og rejser med henblik på at uddanne os og opdage andre kulturer
og måder at tænke på, vil sandsynligvis være et andet felt, hvor
vore fremskridtsidealer kommer til at påvirke vores måde at gen-
nemkrydse planeten på. Der afspejles en vis nervøsitet i denne
syvårs Uranus-transit, for dens nedbrydende, nyskabende energi
påvirker vores måde at tænke på og sætter spørgsmålstegn ved
vore indgroede forestillinger om læring og intellektuel udvikling.
Det  kan  medføre  en  revurdering,  ikke  blot  af  uddannelses-
metoderne, men også af den måde, hvorpå vore tanker - hvad
enten de er skrevet ned, udtalt eller formidlet elektronisk - former
vores verden langt ud over vore vildeste forventninger.

Nye drømme

Uranus i 12. Hus
Juli 2023 til 2034

Det kollektive behov for en omdefinering af værdierne og åbning
af intellektets liv gennem rejser og yderligere uddannelse, som af-
spejles i Uranus' gang gennem Tyren og Tvillingerne, kan ind-
varsle en periode præget af en intens spirituel og følelsesmæssig,
indre vækkelse. Du får måske nogle dybe oplevelser, som i sti-
gende grad giver dig følelsen af at være forbundet med livets hel-
hed, og du kan også få et glimt af en spirituel virkelighed, som
ændrer den måde, hvorpå du omgås dagligdagens forhold. Sådan
en vækkelse er måske ikke altid behagelig, for den indebærer æn-
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»
 H^ Uranus i 12. Hus

«sd H^mF Uranus konjunktion Jupiter

dringer i jegets holdning, og sommetider kan der stige følelser af
en særlig intens karakter op til overfladen, som er uvante for dig,
eller som gør dig urolig, fordi de ikke altid er under din kontrol.
Men prøv at lade være med at blive bange, hvis du mærker den
form for omsving og forandringer i dit indre. Frygten kan dog
være svær at holde på afstand, ikke fordi der er ved at ske noget
forfærdeligt, men fordi du sandsynligvis oplever en stærk, følel-
sesmæssig  kontakt  til  en  bredere  og  dybere  virkelighed  under
livets overflade. Jo mere rationel du er, desto sværere kan du have
ved at forsone dig med dette. Virkningerne af en Uranus-vækkelse
er i sidste instans umådeligt positive, men de indebærer en vis
elasticitet i jeg-bevidstheden; og ikke alle hilser den slags velkom-
men på det tidspunkt, hvor det indfinder sig.

Du kan også få en dyb indsigt i din families fortid og slægtens
baggrund. Det kan faktisk være et glimrende tidspunkt at gøre et
bevidst forsøg på at lære noget om de religiøse, nationale og race-
mæssige rødder, som din familie stammer fra. Temaer fra fortiden,
som har henligget uløste i familien, kan nu springe dig i øjnene og
kræve, at du bliver bevidst om dem, så du kan arbejde med dem og
opnå viden og indsigt med hensyn til, hvordan fortiden påvirker
nutiden. Det kan med andre ord blive en tid præget af en intens,
psykologisk vækkelse, hvor du bliver bevidst om det psykiske livs
lange  fortid  og  kontinuitet.  Selvom  dette  også  kan  virke  for-
styrrende, hvis du er vant til at håndtere tilværelsen på et strengt
rationelt og praktisk grundlag, så kan det blive en forvandlende
oplevelse, som giver dig mulighed for at erkende den menneske-
lighed, som du har til fælles med andre, samt værdien af din psy-
kologiske arv. Det er ikke en periode, hvor mentalt stivsind kan
anbefales. Prøv at acceptere og flyde med det, der bevæger sig i dit
indre; og hvis du er uvant med indre arbejde, så find en, der kan
hjælpe dig med at få klarhed over det, der åbner sig. Du vil sand-
synligvis dukke frem i den anden ende som et nyt, forandret og
mere dybsindigt menneske med en ny spirituel bevidsthed og en
dybere indsigt i livets mysterier.

Uranus kan give dig mange åbenbaringer af spirituel art, når den
Uranus konjunktion Jupiter

En transit der nærmer sig sin
afslutning,

fra begyndelsen af maj 2021,
varer

indtil midten af februar 2023

kollektive psyke ændrer sig i takt med planetens klare, realistiske,
fornuftige  energi  i  Tyren  og  Tvillingerne,  og  du  kan  være
usædvanligt åben over for intuitive fornemmelser af skjulte betyd-
ninger og mønstre i livet. Dette kan resultere i et nyt, spirituelt
livssyn, eller det kan lukke op for en kunstnerisk eller videnskabe-
lig inspiration, som vil forvandle dit livssyn og åbne dørene til nye
muligheder. Du vil muligvis også opleve, at ændringer på det ma-
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«sd sr sd  H^oE Uranus kvadrat Mars

terielle plan vil frigøre dig fra nogle tidligere begrænsende situati-
oner og åbne op til mange nye muligheder. En dyb rastløshed kan
få  dig  til  at  rejse  og  søge  en  bredere  horisont,  og  ting,  som
tidligere kan have forekommet tilfredsstillende, vil måske nu kede
dig og få dig til at søge efter nye oplevelser. Konflikter eller pres
fra fortiden synes at blive opløst på pludselig og magisk vis, og
dette kan lukke op for skjulte resurser og potentialer. Sørg for at
udnytte de muligheder, der måtte opstå, for de vil sikkert være for-
trinlige og åbne mange døre til fremtiden.

Spænd  sikkerhedsselen  og  medbring  kun  en  let  bagage.  Det
Uranus konjunktion Sol

Midten af juni 2021
indtil begyndelsen af april 2023

kollektive behov for en omdefinering af værdierne og åbning af
intellektets liv gennem rejser og yderligere uddannelse, som af-
spejles i Uranus' gang gennem Tyren og Tvillingerne, ændrer på
hele din identitetsfølelse, og nye muligheder og forestillinger kan
trække dig i en helt anden retning eller mod et helt andet livssyn.
De gamle værdier og længsler kan nu føles meget forslidte, og
måske føler du dig begrænset af situationer, som tidligere føltes
rigtige og trygge. Tingene kan til tider synes at ændre sig så hur-
tigt, at du ikke rigtig ved, hvilken vej du skal gå. Den bedste måde
at håndtere denne lettere tummelumske følelse på er ved at give
dig god tid, prøve en masse nye ting, give slip på det, du er nødt til
at slippe, og vente med at forpligte dig eller træffe vigtige af-
gørelser, indtil denne rutsjetur er overstået. Det er en periode præ-
get af eksperimenter og udforskninger, hvor du vil kunne opleve
objektivitetens positive og helbredende egenskaber og betragte dit
liv i et fugleperspektiv. Dybest set bliver du dig selv i en mere
ægte forstand, og der vil sandsynligvis være tale om en dybt-
gående vækkelse. Der kan blive afsløret mange områder, hvor du
har brug for at skille dig af med gammel bagage for at give plads
til det nye. Hav tillid til fremtiden og bliv ikke bange, hvis nogle
uventede forandringer anfægter de gamle tankebaner; du vinder en
ny frihed og får en ny opfattelse af, hvem du er, og hvad du ønsker
i livet.

Du føler dig sandsynligvis stærkt egenrådig i øjeblikket og mere
Uranus kvadrat Mars
Midten af juni 2022

indtil begyndelsen af april 2024

utålmodig, end du plejer, over for personer eller ting, som sinker
dig eller griber ind i din jagt på bestemte mål og idealer. Blot du er
i stand til at udfolde en vis grad af sund fornuft, især i situationer
hvor en for hurtigt udløst vrede ville være upassende (f.eks. i om-
gangen med myndighederne eller under bilkørsel), kan du finde
nogle kolossale resurser i form af energi og begejstring, som du
kan investere i nogle nye projekter, især sådanne som indebærer et
arbejde med grupper, eller som er motiveret af bestemte idealer
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«sd sr sd  H^oE Uranus kvadrat Mars

sr sd sr sd  H^mC Uranus konjunktion Merkur

eller forestillinger. Der foregår en frigørelsesproces i dit indre,
som også kan gøre dig bedre i stand til at udtrykke dine egne øn-
sker over for andre. Hvis du tidligere har haft svært ved at vise
vrede og hævde dig på en ubesværet måde, så vil du muligvis op-
dage, at du ikke har nogen problemer med at gøre dette nu. Denne
periodes forløsning af energien kan vise sig umådeligt produktiv.
Sørg for at bevare begge ben fast plantet på jorden og øv dig i tål-
modighed, så du kan gøre bedst mulig brug af den.

Mange vaneprægede, mentale holdninger vil sikkert blive rystet
Uranus konjunktion Merkur

Midten af juni 2025
indtil begyndelsen af april 2027

godt og grundigt, nu hvor Uranus går gennem Tyrens og Tvillin-
gernes skønhedselskende, men klare og objektive tegn og foran-
drer kollektivets meninger og tankebaner. Emner som astrologi og
andre kosmologiske systemer kan udøve en stærk tiltrækning på
dig,  og  nye  videnskabelige  eller  teknologiske  tilgange  kan  in-
spirere dig til at følge nogle nye veje til indlæring, forskning og
studium. Sommetider kan ideerne strømme så hurtigt, at du føler
dig overvældet og ikke ved, hvor du skal begynde. Blot du giver
dig selv masser af plads til at slappe af og tager dig den fornødne
tid til virkelig at arbejde med de nye færdigheder, som du ønsker
at udvikle, så vil du kunne opleve, at du aldrig før har været så in-
spireret, fuld af mental energi og åben over for nye måder at op-
fatte verden på.

                                                  - - -

                                        Kapitel III

                                Indre forandringer

Ikke alt det, der foregår inden i og omkring dig, er forbundet med
de store kredsløb på himlen. Du har også dit eget højst indivi-
duelle udviklingsmønster, og nogle udfordringer og forandringer
vil sandsynligvis indfinde sig, fordi tiden er inde til det. Dette
dybe, indre vækstmønster er enestående for dig, og selvom der
sandsynligvis vil finde en vis overlapning sted med ændringerne
ude i verden, så vil du på dette område opdage, at dine oplevelser
helt er dine egne, og de kreative muligheder, som de måtte in-
deholde, næsten udelukkende afhænger af din egen forståelse og
villighed til at arbejde med den, du er, og den, du er ved udvikle
dig til.
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«  C]mD prog. Merkur konjunktion Venus

« »
 C]mD] prog. Merkur konjunktion prog. Venus

Årene 2023 og 2024

De temaer, som afspejles i planeternes bevægelse i dit fødsels-
horoskop i løbet af de kommende seks år, er opført i kronologisk
orden nedenfor. Nogle af dem er temaer, som du allerede er blevet
fortrolig  med  gennem  det  seneste  år  eller  to,  og  de  kan  vare
mange år endnu; dem vil vi begynde med. Andre af temaerne er
nye, kommer først ind i dit liv nu og er af kortere varighed - selv-
om de på det pågældende tidspunkt kan virke meget intense.

Lette, lyse tanker

prog. Merkur konjunktion
Venus

Begyndelsen af juni 2018
indtil midten af juli 2023

prog. Merkur konjunktion prog.
Venus

Slutningen af oktober 2017
indtil slutningen af januar 2034

Dine tanker er sandsynligvis lette og lyse i øjeblikket, og du kan
føle dig optændt af en ungdommelig ånd, som gør din indstilling
harmonisk, positiv og åben over for skønheden i livet. Du kan og-
så få denne indstilling spejlet hos andre, og du vil sikkert indlede
nogle nye venskaber og erhvervskontakter og måske også et nyt
parforhold, som vil bringe lykke og glæde ind i dit liv. Du er mu-
ligvis i stand til at udtrykke dine tanker og idealer meget ubesvæ-
ret og yndefuldt lige nu, og du vil formentlig kunne udvikle nogle
nye færdigheder eller kunstneriske redskaber til at udfolde din
indre verden i ord og billeder. Det kan være et glimrende tidspunkt
til enhver form for kunstneriske projekter og også til at lære mere
om kunst. Hvis du besidder et talent, som du ikke har haft mu-
lighed for eller tid til at dyrke og udvikle, så gør noget ved det nu.
Du vil sandsynligvis have tilstrækkelig selvtillid til at finde ud af,
hvad du i virkeligheden kan.

Måske er du i særlig grad i stand til at udtrykke dig harmonisk og
stilfuldt i både spirituelle discipliner og kunstneriske aktiviteter.
På disse områder vil du måske opdage, at du har nogle evner, som
du ikke vidste eksisterede, eller en dyb interesse, som fortjener at
blive uddybet. Der vil sandsynligvis være tale om en lykkelig
periode, og skulle du møde vanskeligheder på andre områder af
livet, så er din indstilling sandsynligvis tilstrækkeligt positiv og
åben over for andres synspunkter til at sikre, at du kan håndtere
problemerne på en balanceret og høflig måde. Denne positive ind-
stilling skaber måske ikke ligefrem magiske løsninger eller ytrer
sig i dramatiske hændelser. Men den ligger i baggrunden og på-
virker den måde, hvorpå du ser og tolker dine oplevelser, og den
sikrer, at din opfattelse af virkeligheden og af andre mennesker er
rimelig,  civiliseret  og  afbalanceret.  Spild  ikke  denne  potentielt
produktive tid med at dagdrømme behageligt og spise velsmag-
ende middage sammen med dine venner og dem, du holder af. Det
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 C]mD] prog. Merkur konjunktion prog. Venus

«  D]mD prog. Venus konjunktion Venus

er selvfølgelig værdifuldt i sig selv, og den sociale side af din til-
værelse kan være særligt berigende i denne tid. Men dit selvudtryk
befinder sig formentlig på et højdepunkt lige nu, og hvis du gør en
indsats  for  at  pleje  dine  evner,  så  kan  belønningerne  i  denne
periode af dit liv blive både varige og betydelige.

Kontakt med fortiden

prog. Venus konjunktion Venus
Slutningen af januar 2020

indtil slutningen af juli 2023

Der finder nogle skjulte ændringer sted i dit indre, som, selvom de
måske ikke afspejles i nogen form for dramatiske, ydre hændelser,
afspejler afslutningen på en cyklus i din personlige tilværelse og
begyndelsen på en ny. Dybest set genfinder du noget, som du
mistede for længe siden - en genopdagelse af nogle dybe værdier,
som du måske forlod for flere år siden, men som nu atter træder
ind i dit liv på en ny måde. Uanset hvilke omskiftelser du måtte
have oplevet tidligere, vil dine nuværende relationer til andre -
især de nye af slagsen - sikkert afspejle nogle værdier, som altid
har betydet meget for dig, og som på en mærkelig måde får dig til
at føle, at du er kommet hjem til dig selv. Dette kan især være vig-
tigt, hvis du af omstændighederne, andres forventninger eller egen
usikkerhed er blevet presset til at forsøge at være noget, du ikke er.
Denne generhvervelse af dine dybeste værdier kan have en dybt
helbredende  indvirkning  på  dig  og  afspejle  sig  i  en  øget  for-
nemmelse af selvtillid og selvværd.

Denne øgede selvtillid kan blive synlig i form af en dyb, indre af-
klaring og tillid. Selvom det måske ikke vil spare dig for at skulle
håndtere nogle vanskeligheder af den ene eller anden art på andre
livsområder, så kan følelsen af at genvinde dit eget dybere selv
være med til at give dig en større, indre autoritet og tryghed; og
dette kan på sin side hjælpe dig med at træffe nogle forstandige
valg og beslutninger, som afspejler den person, du i virkeligheden
er. Måske er du ikke helt klar over, hvad der foregår i dit indre, for
ændringen foregår sandsynligvis skjult og udramatisk. Men når du
senere ser tilbage på denne periode, vil du muligvis indse, at den
afspejler en indre proces, hvor du har skullet definere og bekræfte
din egen identitet på en dybt personlig måde.
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Stærke indre resurser

prog. Mars trigon Pluto
Slutningen af juni 2021

indtil midten af oktober 2024

I denne periode vil du muligvis være opmærksom på nogle kolos-
sale, indre resurser i form af vilje og udholdenhed; og tidspunktet
er velegnet til at forfølge nogle mål, som kræver hårdt arbejde,
mod, selvberoenhed og beslutsomhed. Dit overlevelsesinstinkt vil
sandsynligvis være vakt, og du kan tage livet og dig selv uhyre al-
vorligt, men ikke på nogen mistænkelig eller overdreven måde.
Sammen med en øget energi og viljestyrke kan en instinktiv evne
til at vide, hvordan du når dine mål, benyttes med stor virkning i
forbindelse med dit arbejde og dine kreative aktiviteter. Selvom du
måske ikke betragter dig selv som en specielt stærk person, bude
du være i stand til at bevæge dig roligt, men sikkert i retning af
det, du ønsker, idet du varetager dine egne interesser og ikke laver
noget postyr, før du ved, at du er sikker på at nå dit mål. Denne
periode kan blive særligt produktiv, hvis du er engageret i noget
konkurrencepræget arbejde, som kræver en solopræstation. Du er
formentlig ikke særlig tilbøjelig til at arbejde i grupper eller ko-
miteer i øjeblikket - ikke fordi du føler dig fjendtligt indstillet,
men sikkert fordi du ønsker at passe dine egne sager i dit eget
tempo.

Du kan opleve en særlig målbevidsthed med henblik på at opnå
større magt og kontrol over dit kærlighedsliv og dine kreative fore-
tagender. I øjeblikket vil du sandsynligvis ikke lede efter nemme
løsninger eller gevinster, men sigter sikkert på at komme til at
beherske disse elementer i dit liv til fuldkommenhed. Der er kun
én fare: Du kan være så udholdende og beslutsom, at du ikke er
klar over det, hvis du kommer til at træde på andre i jagten på det,
du ønsker. Tidligere har du sandsynligvis haft svært ved at gå på
kompromis eller anerkende andres rettigheder og ønsker, når du
ønskede  dig  noget  meget  højt.  Selvom  du  sikkert  er  mere  di-
plomatisk nu, kan du stadig have noget at lære med hensyn til
evnen til at give slip. Selvom du ikke har tendens til at være speci-
elt aggressiv i øjeblikket, er det sandsynligt, at du ikke tager et nej
for et nej. i tilfælde, hvor dit begær og dine ønsker berører andre,
vil du måske ikke godtage deres tøven eller modstand mod at
støtte dig i dine bestræbelser. Dette gælder især i følelsesmæssige
eller seksuelle forhold, hvor du vil kunne udfolde en stille uforson-
lighed i dit forsøg på at overtale din elskede til at gøre eller være
sådan, som du ønsker. Du vil kunne opnå meget i øjeblikket, for
der bliver mobiliseret en dyb styrke i dig. Men du bliver også nødt
til at respektere andres rettigheder, grænser og varierende behov,
idet de måske ikke ønsker det samme som du. Prøv at satse på
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«  A]pE prog. Sol trigon Mars

ting, som du kan udrette og opnå på egen hånd, og du vil være
sikker på at få succes.

At være den bedste

prog. Sol trigon Mars
Slutningen af juli 2022

indtil begyndelsen af september
2024

Selvtillid, energi og følelsen af at styre sin egen skæbne vil sand-
synligvis blive gevinsten af denne yderst kreative periode. Din
vilje er formentlig stærk, og du kan rette den imod nye mål, selv-
om du muligvis føler tilstrækkelig indre ro til ikke at være ag-
gressiv i den forbindelse. Du kan fremsætte dine ønsker med selv-
sikkerhed, men uden at være pågående eller dominerende. I øje-
blikket balancerer din følelse af, hvem du er, og hvad du ønsker,
fint med din fysiske energi og dine instinkter, så du er tilbøjelig til
at træffe de rigtige valg og gå i nogle retninger, som på fuldkom-
men ægte vis afspejler dine dybeste værdier. Du har formentlig
også selvtilliden i orden rent seksuelt og er i stand til at opnå de
ting, som du ønsker, privat såvel som arbejdsmæssigt, og din selv-
agtelse vil sandsynligvis blive formidlet ud til andre, så de finder
dig specielt dragende og inspirerende. Det kan være et glimrende
tidspunkt at påbegynde nogle nye forehavender eller lægge tid og
energi i at rejse, udvide dit livssyn gennem yderligere uddannelse
og udtryk for dine ideer eller ved at uddybe din forpligtelse i for-
hold til dine spirituelle, politiske eller filosofiske idealer.

Du får sikkert mange nye og opfindsomme ideer lige nu og bør
forsøge at omsætte dem til praksis. Måske opdager du også, at du
tydeligt og ærligt kan lade andre vide, hvad du tænker og ønsker.
Før i tiden har du muligvis haft svært ved at finde balancen mel-
lem selvhævdelse og behovet for andres billigelse. Dette kan have
gjort dig meget usikker på dig selv og tilbøjelig til at svinge mel-
lem  en  alt  for  dominerende  attitude  og  en  følelse  af  at  blive
tyranniseret eller hundset med af dem, der er stærkere end dig.
Alle gamle følelser af ineffektivitet eller undselighed, som du kan
have lidt under tidligere, vil sandsynligvis blive fejet til side af en
ny følelse af selvsikkerhed, og alle gamle sår i forbindelse med din
selvagtelse vil sandsynligvis blive lægt. Men hvis du har levet i en
trædemølle, dvs. en meget "tryg" tilværelse, kan du blive nødt til
at  skabe  plads  til  nogle  nye,  selvstændige  bestræbelser,  både
personligt og arbejdsmæssigt. Hvis du har låst dig selv fast i en
frustrerende og begrænsende situation, vil du muligvis opleve, at
en øget energi og viljestyrke kan gøre dig meget vred og rastløs,
såfremt du ikke kan komme til at indføre de forandringer, som du
har behov for. Du vil måske endda opleve, at du er nødt til at
bryde ud af denne begrænsende situationer, og at det vil få færre
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hårde konsekvenser, end du måske forventede. Andre mennesker
vil formodentlig simpelthen bakke ud og lade dig få det, som du
vil have. Du er ikke tilbøjelig til at udsende 'dobbelte' budskaber
lige nu; du er i stand til at være klar omkring din målsætning og
dine hensigter, og du mener sikkert også, at du fortjener at få det,
du ønsker. Og dette vil sandsynligvis også overbevise andre om, at
du fortjener det.

Fysisk aktivitet - et nyt motionsprogram, konkurrencesport, ener-
gikrævende rejser - kan være yderst gavnlig for dig lige nu, for du
føler dig formentlig fuld af energi og kan have brug for fysiske så-
vel som intellektuelle kanaler for din livsenergi. Alle bestræbelser,
som kræver initiativ kombineret med god koordination, vil sand-
synligvis lykkes, og du vil måske opleve, at du kan håndtere prak-
tiske udfordringer på en afslappet og selvsikker måde. Du føler dig
sikkert godt tilpas i din fysiske krop og dine fysiske omgivelser,
og måske føler du dig sundere og mere levende, end du har gjort
meget længe. Giv dig selv masser af tid til at udvikle nogle ak-
tiviteter og interesser ved siden af dine almindelige arbejdsmål.
Sandsynligvis  har  du  masser  af  overskudsenergi  og  har  måske
brug for større variation og flere udfordringer. Det er en meget
positiv tid, og du bør forsøge at gøre så god brug af den som mu-
ligt ved at følge dine instinkter og anelser, stole på din evne til at
træffe beslutninger og påbegynde de forandringer, som du ved, at
du har behov for. Måske vil du blive mødt med irritation eller mis-
undelse fra mennesker, som er lukket inde i deres eget fængsel og
ikke har energi til at frigøre sig, sådan som du kan lige nu. Hvis du
møder den slags blandt dine nærmeste, vil du utvivlsomt være i
stand til at opmuntre dem på den rigtige måde og alligevel gå dine
egne veje. Hvis du bestemmer dig for det, kan intet standse dig nu.

Målene tager form

Saturn konjunktion MC
Midten af februar 2023

indtil slutningen af december
2023

Du er ved at nå et af højdepunkterne i dit liv, når det gælder din
erhvervsposition og din evne til at yde et positiv bidrag til verden
omkring dig. I flere år har du formentlig haft kurs mod dette
højdepunkt i din personlige indsats, og til tider kan det have set ud,
som om du aldrig ville nå frem. Men nu vil alt det, du har forsøgt
at bygge op, sandsynligvis bære frugt, og du vil formentlig se de
håndgribelige resultater af dine anstrengelser. Denne periode kan
markere et vendepunkt i din måde at definere dit liv på. Selvom
din følelse af succes eller resultat måske ikke påvirker så mange
andre, mere personlige temaer, så er du alligevel nået frem som et
klart defineret og solidt individ, der har noget at tilbyde den store
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 B]qD] prog. Måne sekstil prog. Venus

verden. Dette kan betyde, at du nu opgiver nogle mål og bestræ-
belser, som du er vokset fra; og det kan også betyde, at du påtager
dig et større ansvar både personligt og arbejdsmæssigt. Men de
nye opgaver følger med det nye job.

Måske indser du, at du er nødt til at udtrykke din fantasi og din
dybe forståelse af de menneskelige følelser og længsler, selvom
dette måske betyder, at du skal vende ryggen til det arbejde, du
hidtil har haft. Hvis du ønsker det, vil du sikkert få rigelig mu-
lighed for at udfolde dine særlige evner via nogle kanaler, som
giver dig anerkendelse og en solid position inden for dit valgt felt.
Men paradoksalt nok vil du måske opdage, at du føler dig util-
freds, deprimeret eller ensom på trods af de fordele, du nu måtte
nyde. Det skyldes, at alle personlige bedrifter, de være sig nok så
beskedne, sandsynligvis vil stå i kontrast til det punkt, som du
startede fra i livet, og til den mulige succes - eller mangel på
samme - som er blevet tildelt dine kære og medlemmerne af din
familie, som måske har ofret sig for at se dig komme godt i vej.
Din nuværende selvbevidsthed betyder også en dyb adskillelse fra
fortiden, for du er alene i verden, når det gælder indsatsen for at
skabe det liv, som du ønsker, og måske indser du dette på et meget
dybt, følelsesmæssigt niveau. Nedtrykthed og en følelse af isola-
tion kan derfor plage dig, når du mindst venter det. Prøv at forstå
det dybere udspring for disse følelser; du vil ikke gøre nogen en
tjeneste,  mindst  af  alle  dine  forældre  eller  de  af  dine  familie-
medlemmer  (levende  som  døde),  som  ikke  har  opnået  samme
succes, ved at undergrave dine egne bestræbelser eller gøre dig
selv ulykkelig på grund af skyldfølelse. Du fortjener de ting, du
har opnået.

Lykke og tilfredshed

prog. Måne sekstil prog. Venus
Slutningen af november 2023

indtil midten af januar 2024

Dette vil sikkert blive en periode præget af harmoni og fornøjelse i
selskab med dem, du holder af. Selvom livet stadig måtte byde på
forskellige udfordringer af den ene eller anden art, så er din indre
følelsesmæssige tilstand formentlig rolig og afbalanceret, og du
kan være mere end almindeligt fredfyldt i forhold til dig selv og
tolerant over for andres begrænsninger og idiosynkrasier. Du vil
muligvis også få en periode, hvor du føler dig særligt attraktiv og
attrået, og hvor du har en følelse af dyb accept af din egen krop og
dens  behov.  Du  føler  måske  ikke  noget  specielt  behov  for  at
komme videre i øjeblikket; men det kan være et glimrende tids-
punkt  at  udvikle  nogle  æstetiske  interesser  og  kunstneriske
projekter, samt at indlede nogle nye forhold af en specielt hen-
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given og afslappet karakter. Dine eksisterende forhold vil også
kunne få glæde af en tid med intensiveret hengivenhed og gensidig
venlighed. Dine instinktive behov og dine værdier samarbejder
harmonisk lige nu, og de ting, du ønsker, er sandsynligvis også
ting, der vil være gode for dig. Din vurdering af andre mennesker
vil derfor sikkert være fornuftig, og de personer, som du bliver til-
trukket af i denne tid - venner, kærester, professionelle kolleger -
vil sikkert vise sig at få en ægte positiv indflydelse på dit liv.

Der er også tale om en periode, hvor du kan hengive dig til stille,
spirituel kontemplation eller glæderne ved kreativt arbejde. Måske
føler du, at du fortjener at være lykkelig lige nu, og det er sandsyn-
ligt, at dine ydre omgivelser på en eller anden måde vil give dig
muligheden for det. Men din lykke bør i øjeblikket også rumme
behovet for at glæde dig selv, og selvom du sandsynligvis føler dig
hengiven og generøs over for andre, vil du næppe være tilbøjelig
til at ofre dig eller optræde som martyr. Og det er godt det samme,
for i denne periode er din følelse af selvværd meget vigtig, og din
egen  tilfredsstillelse  bør  rangere  lige  så  højt  som  andres.  Nyd
denne tid og få mest muligt ud af den. Du vil sikkert ikke komme
til at lide under de eventuelle overdrivelser, du måtte hengive dig
til, og selvom perioden er kort, vil glæderne ved den blive hos dig
i lang tid frem.

En følelse af uvirkelighed

prog. MC kvadrat Neptun
Begyndelsen af februar 2024

indtil midten af december 2025

Tiden er ikke inde til at træffe vigtige beslutninger vedrørende
professionelt avancement eller retning i livet, for du er sikkert for-
virret med hensyn til, hvor du er på vej hen, og hvilken rolle du
forventes at spille i verden. Du kan få nogle ejendommelige følel-
ser af rodløshed og uvirkelighed, som om du ikke hører til nogen
steder. Du kan også føle dig meget sårbar og være nem af forvirre
eller  udnytte,  og  du  bør  muligvis  være  på  vagt  over  for  at
idealisere andre eller forvente, at de skal løse dine problemer for
dig. Det image, som du ønsker at præsentere over for omverdenen,
bliver muligvis ikke fremsat på den rigtige måde lige nu eller kan
vise sig for begrænset i den måde, du lever det ud på. Du er i færd
med at forandre dig og forsøger at åbne dig over for nye mulighe-
der, som kan give dit liv større mening. Men du er muligvis ikke
så begejstret for at indrømme dette behov for forandring på det
niveau, hvor det rent faktisk optræder, fordi dette kunne afkræve
dig visse ofre. Desuden sidder dit rationelle jeg ikke ved rorpinden
i øjeblikket, uanset hvor meget du måtte hade dette. Følelser og
længsler af en barnlig og verdensfjern karakter kan forstyrre din
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normale opfattelse af dig selv og få dig til at føle dig svag og mag-
tesløs. Ubehag og ærgrelser, som du ikke helt har styr over, kan få
dig til at trække dig tilbage til fantasier om, hvordan du ønsker, at
det burde være, og dette kan være urealistisk og give dig pro-
blemer i omgangen med ledelses- og myndighedspersoner. Derfor
vil det være klogt af dig at undlade at foretage større ændringer
lige nu eller involvere dig i arrangementer eller planer om forbed-
ring af din position, som ikke er fuldkommen åbne og ærlige.

Dybest set bliver du også udfordret af fortiden, for dele af dit selv-
billede og det image, som du udfolder over for andre, kan have rod
i forventninger og formodninger fra din familiebaggrund. På nu-
værende  tidspunkt  i  dit  liv  er  du  i  færd  med  at  forlade  disse
mønstre, men det kan give dig skyldfølelse, hvis din familie har
måttet bringe mange ofre, for at du kunne blive den, du er i dag. At
opgive  en  rolle,  som  din  familie  har  valgt  til  dig,  kan  være
smertefuldt og få dig til at føle dig meget alene og adskilt fra an-
dre. Du vil også på et dybt, ubevidst niveau kunne udfolde fortiden
i nutiden og opleve ledende personer som forældrefigurer, der vil
modarbejde eller undergrave dine bestræbelser på at gå videre i en
mere selvstændig retning. Du kan også uden at være klar over det
komme til at gentage nogle barndomsmønstre i din personlige til-
værelse  og  løbe  ind  i  følelsesmæssige  forviklinger  derhjemme
eller skuffelser, som er et ekko af fortiden. Frygt og forvirring kan
gøre dig undvigende og hemmelighedsfuld samt ekstremt utryg og
usikker på dig selv. Prøv at være opmærksom på, at den slags
mønstre er virksomme i øjeblikket, for jo større klarhed du har
over de dybe, følelsesmæssige temaer, som understøtter din ak-
tuelle forvirring, desto bedre vil du kunne opmuntre til nødvendige
forandringer og vælge den rette kurs for fremtiden.

Årene 2025 og 2026

Planeterne står ikke stille, men bliver ved med at afspejle nye
temaer, som optræder i dit liv. Nogle planetbevægelser er begyndt
året før og er stadig relevante og fortjener at blive nævnt igen;
andre er nye og vil give dig mange nye oplevelser i løbet af denne
periode.
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Kærligheden kan være byrdefuld

Saturn kvadrat Venus
Midten af marts 2025

indtil midten af januar 2026

Dit forhold til andre kan føles lidt uligevægtigt i øjeblikket, for du
gennemgår en prøvetid vedrørende dine værdier og din definition
på kærligheden. Du har formentlig ikke den helt store selvtillid
lige nu og kan opleve depressive følelser og tab af selvagtelse. Du
kan måske også have en foruroligende følelse af ikke at være til-
trækkende eller værd at elske og kan bevidst eller ubevidst for-
vente, at dine nærmeste afviser eller ignorerer dig, fordi du ikke
føler dig særligt sikker på dig selv. Disse følelser er formentlig
ikke nye for dig, for det er sandsynligt, at tidlige barndomsop-
levelser af ensomhed, afvisning eller 'betinget' kærlighed har fået
dig til at tvivle på dig selv og nære en vis mistillid til ægtheden og
varigheden af andres kærlighed og loyalitet. Det er muligt, at din
partner volder dig problemer - måske af grunde som økonomi eller
arbejdsmæssige vanskeligheder, som tilsyneladende intet har at
gøre med dig - eller du kan måske opleve gnidninger eller jalousi i
et ellers stabilt forhold. Det kan også gøre dig urolig at opdage, at
din egen følelse af kærlighed, hengivenhed eller begær over for en
elsket person er kølnet, eller at dit tidligere, meget idealistiske syn
på en kæreste, en forælder eller et barn er blevet temmelig anlø-
bent. Forvent ikke at være på toppen i denne periode og bliv ikke
overrasket, hvis der opstår vanskeligheder eller uvante følelser af
depression og ensomhed i dit personlige liv. Det er vigtigt at for-
stå, hvad der reelt foregår i dit indre, så du kan håndtere disse fø-
lelser og situationer konstruktivt.

Du er muligvis nået til et punkt i din udvikling, hvor dine gamle
værdinormer, især dem der handler om kærlighed og parforhold,
trænger til en grundig overhaling. Din definition på kærlighed har
formentlig altid været knyttet til en tendens til selvopofrelse og en
tilbøjelighed til at idealisere dem, du elsker. Det er muligt, at du
har været lidt for krævende eller lidt for forenklet i dine forvent-
ninger til kærligheden, og du kan måske have svært ved at forstå
eller tilgive almindelige menneskelige fejl og ufuldkommenheder.
Nu kan du blive tvunget til at forholde dig til skuffelsen, enten hos
dine kære eller hos dig selv, og måske vil du opdage, at kærlig-
heden  godt  kan  eksistere  samtidig  med  en  forvirret  og  endda
ubehagelig adfærd, fordi de menneskelige følelser er langt mere
mudrede og komplicerede, end du måske kunne ønske. Alle følel-
ser  af  ensomhed  eller  isolation  skal  måske  betragtes  ud  fra,
hvilken rolle andre har spillet i dit liv, og hvad du i det skjulte har
forventet af dem. Følelsen af ikke at være tiltrækkende eller værd
at  elske  skal  måske  undersøges  i  forhold  til,  hvordan  du  har
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defineret dit værd i kærlighedsmæssig henseende, og hvilke gamle
familiemønstre, der med rod i din barndom og dit forhold til dine
forældre kan have påvirket denne definition. Hvis du kæmper med
en adskillelse - uanset om det er dig selv eller din partner, der har
taget initiativ til den - bør du måske kaste et grundigt og dybt-
gående blik på forholdets reelle grundlag. Skulle der ske en reel
splittelse, kan dette skyldes, at du uden at indse det er vokset fra de
værdier og behov, som engang dominerede dit følelsesliv. Hvis du
føler dig svigtet eller afvist eller befinder dig i en følelsesmæssig
trekant, kan det være klogt at kigge på de dybere temaer frem for
blot at føle sig såret, vred og opsat på at finde nogen at skyde
skylden på.

Alt dette kan virke meget hårdt og dystert. Men de bånd, som er
ægte og solide - til venner, kærester, børn, forældre, ægtefælle - vil
ikke gå i stykker, bare fordi der dukker nogle besværlige følelser
op, eller du bliver tvunget til at justere nogle ting og gå på kom-
promis. I løbet af denne periode kan du skabe et solidt grundlag
for din følelsesmæssige fremtid, hvis du er rede til at opfatte dine
oplevelser som en udfordring i stedet for blot at føle dig som et
offer. Glæde og pjank kan synes at være en mangelvare i øje-
blikket, og måske vil du også opleve visse økonomiske begræns-
ninger, som gør det svært for dig at foretage dig mere fornøjelige
ting. Gå ikke i panik og søg ikke trøst eller lindring for dine ulyk-
kelige følelser ved at styrte ud og lede efter en ny person, som på
magisk vis kan gøre dig bedre tilpas. Ethvert forhold, som du
måtte indlede i øjeblikket, kan vise sig vanskeligere og mere kom-
pliceret, end du forestiller dig, for din søgen kan indeholde en vis
desperation, og du vil kunne tiltrække en person, som på grund af
sin egen usikkerhed nyder magten ved at have en trængende og
usikker partner. Prøv selv at klare din følelse af isolation og brug
energien til at finde ud af, hvad det er, du ønsker fra andre, og
hvad du selv har at byde på som individ. Måske skal du lære at
elske dig selv lidt mere og anerkende de samme værdier hos dig
selv, som du tillægger andre. Du kan komme ud af denne periode
med en langt stærkere og sundere værdsættelse af dig selv og en
større  evne  til  at  acceptere  dine  egne  og  andres  menneskelige
mangler og begrænsninger.
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Erkendelse af livets sørgelige sider

Saturn kvadrat Chiron
Midten af marts 2025

indtil slutningen af januar 2026

Du er gradvist ved at forlade mange gamle blokeringer og megen
gammel usikkerhed, som kan have begrænset dig tidligere. Men
denne forvandlingsproces vil muligvis kræve, at du atter kommer i
forbindelse med nogle smertefulde emner fra en tidligere periode i
dit liv. Din selvtillid er formentlig lav, og du kan føle dig stødt og
kastet rundt med af livet. Ydre omstændigheder kan synes at have
rottet sig sammen for at klemme om alle dine mest sårbare nerve-
ender, og en form for begrænsning kan afføde mange dybe følelser
af nederlag og utilstrækkelighed. Men hvis du forsøger at frigøre
dig fra det pres, du måtte opleve, med magt, så vil du sandsynlig-
vis erfare, at enten kan du ikke gøre det, eller også er prisen for
høj.  Den  dybere  mening  bag  denne  periode  handler  om  selv-
erkendelse, og det vil nok være klogt af dig at vende dig indad i
stedet for udad for at finde lindring og heling. Der er tale om en af
de mere nøgterne perioder i livet, hvor du måske bør foretage en
dybtgående undersøgelse af, hvem du er, og hvad det er for nogle
sår, du bærer rundt på, som forstyrrer din selvtillid og din tro på
fremtiden. Prøv ikke at undgå den konfrontation med dig selv, som
du bliver afkrævet, for i så fald udsætter du blot opgaven til senere
- hvor den sandsynligvis vender tilbage med endnu større styrke.

Ligesom de fleste andre mennesker bærer du sandsynligvis rundt
på en følelse af at være såret eller forfulgt på visse områder, fordi
livet i en eller anden forstand har behandlet dig uretfærdigt. Op-
levelser af denne type er sandsynligvis forekommet tidligt i dit liv,
og senere hændelser kan have bidraget til en dybt rodfæstet følelse
af sårbarheder, som perler trukket på en snor. Hvis du kigger ind-
ad, vil du måske opdage en hel række af tidligere oplevelser, som
alle er relaterede til din følelse af at være såret eller ydmyget i for-
bindelse med din tro på livet og din evne til at nære tiltro til ting,
som du ikke kan se. Selvom du måske er i besiddelse af et forsvar,
som er egnet til at beskytte dig mod at blive såret, så kan du ikke
desto mindre være præget af en stor sårbarhed på disse områder af
livet, og i øjeblikket kan de ydre omstændigheder synes at minde
dig herom. Måske er du også bevidst om et efterslæb af fortørnelse
og  bitterhed,  ophobet  gennem  mange  år,  som  muligvis  nu
skævvrider dine reaktioner på din aktuelle situation og får tingene
til at se meget værre ud, end de er. Det er i selverkendelses-
processen, at denne periodes mest konstruktive sider viser sig, for
hvis du ærligt kan se enhver ophobet vrede i øjnene, som du måtte
have over for livet, så kan du også finde frem til en større toleran-
ce og medfølelse og en mere filosofisk indstilling, som gør det
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muligt for dig at slippe fortiden og acceptere det, der ikke kan
ændres. Dette vil kunne helbrede mange sår på et meget dybt
niveau.

Du har altid indeholdt et alvorligt og reflekterende element, og
dine  møder  med  livets  uretfærdighed  fremkalder  sandsynligvis
mange  forstyrrende  tanker  og  spørgsmål.  Tidlige  kampe  og
skuffelser kan have modnet dig for tidligt, men de kan også have
bibragt dig en usædvanlig dybde og indsigt. Vig ikke tilbage for
disse spørgsmål, heller ikke selvom dine omgivelser foretrækker at
leve på livets overflade. Du oplever muligvis ikke så megen mor-
skab i denne periode, men du vil komme til at gro, og kan du
håndtere processen klogt, vil du dukke frem i den anden ende som
et langt mere fleksibelt og forstående menneske. Frem for alt bør
du  forsøge  at  undgå  at  glide  ud  i  selvmedlidenhed  eller  en
bitterhed, som får dig til at anklage alle andre for din situation. Det
kan synes nemmere at lange ud efter dem, som du føler skader dig,
eller som synes at slippe uskadte fra alting; men sådan en adfærd
vil ikke mindske din egen følelse af utilstrækkelighed, og den vil
heller ikke senere lune din samvittighed. Og du kan skaffe dig
unødige fjender, hvis du forsøger at hævne ting, som du føler er
uretfærdige. Det er muligt, at du lige i øjeblikket er mindre optaget
af retfærdighed end af din sårede stolthed. Du bliver udfordret til
at finde frem til et mere forfinet og mere objektivt syn på livet, så
du kan bruge dine resurser på at ændre det, du kan ændre, og bøje
dig villigt for det, som du må acceptere som en uundgåelig del af
livets ulighed.
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 B]pG prog. Måne trigon Saturn

At lære at blive selvberoende

Saturn kvadrat Måne
Slutningen af marts 2025

indtil slutningen af januar 2026

De samme temaer betones også af:

prog. Måne trigon Saturn
Slutningen af juni 2024

indtil slutningen af august 2024

I løbet af denne periode vil du sandsynligvis opdage en ny følelse
af  styrke,  selvtilstrækkelighed  og  indre  ligevægt.  Men  denne
proces kan udfordre nogle af dine gamle vanemønstre. Måske vil
det føles, som om du i din personlige tilværelse bærer rundt på
nogle byrder, som du tilsyneladende ikke kan flygte fra. Du kan
også føle dig ensom og lidet påskønnet, og andre kan virke ufø-
lsomme, udeltagende eller ligeglade. Den slags følelser har for-
mentlig også plaget dig tidligere, for det er sandsynligt, at op-
levelser af ensomhed i barndommen har givet dig indtryk af, at du
ikke kan stole på andre mennesker, og at ingen vil være i stand til
at give dig det, du har behov for. Men før du lader dig synke ned i
et hængedynd af selvmedlidenhed og fortørnelse, bør du muligvis
forsøge at erkende karakteren og betydningen af den proces, som
finder sted i dit indre. Du gennemgår en følelsesmæssig modnings-
proces, som kan gøre dig langt mere selvberoende, og i øjeblikket
har du sandsynligvis brug for at lære at nære og pleje dig selv. Jo
mere du kræver, at andre skal gøre noget, der gør dig bedre tilpas,
desto mindre sandsynligt er det, at du får, hvad du ønsker, for du
er sikkert lige så lukket over for dem, som du anklager dem for at
være over for dig. Og hvis du forsøger at fastholde forhold, som er
ved at forsvinde, eller som har vist sig ikke at være levedygtige, så
gør du det måske ikke, fordi du for alvor ønsker dem og behøver
dem, men fordi du er bange for at være alene.

Tidligere har du muligvis været for afhængig af, at nogle velord-
nede og kontrollerede omgivelser forsynede dig med en følelse af
sikkerhed og tryghed. Måske har du også forventet for meget af
andre og i det skjulte håbet på, at de kunne være en slags forældre,
som kunne beskytte og værne dig mod ensomhed og forandring.
Nu kan du blive tvunget til at acceptere den kendsgerning, at andre
ikke kan forsyne dig med ubetinget kærlighed hele tiden, og du
kan blive nødt til at tage dem, som de er, uden at blive bitter eller
kynisk eller anklage dig selv for ikke at være værd at elske. Du
kan også blive nødt til at acceptere dine egne grænser og forstå, at
du ikke kan være tilgængelig for alle hele tiden. Lær at værdsætte
dig selv og tag vare på dit eget velbefindende, for i øjeblikket er
det næppe sandsynligt, at andre vil gøre det for dig i det omfang,
som du måtte ønske. Hvis du føler dig tynget af en forpligtelse til
at tage vare på et andet menneske lige nu, skal du muligvis lære at
sige nej; eller hvis du ikke kan det, så skal du måske lære at ud-
delegere ansvaret eller finde en balance, som både respekterer dine
egne behov og dine kæres behov.
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Du føler dig sandsynligvis stærkt begrænset og fastlåst. Det kan
der være objektive grunde til; men det kan lige så vel forholde sig
sådan, at du fastlåser dig selv, fordi du har svært ved at give ud-
tryk for, hvad du ønsker og ikke ønsker. Du er måske for bange for
at skille dig ud og skabe uro i dine følelser. Men hvis du ikke er
ærlig over for dig selv og andre lige nu, så kan en uudtrykt vrede
lægge et alt for stort pres på din krop, eller du kan uden at være
klar over det komme til at skubbe de mennesker fra dig, som du er
så bange for at miste, fordi din fortørnelse kommer ud på en skjult
og ikke en åbenlys måde. I en vis forstand kan du ikke vinde lige
nu: du har valget mellem at bekræfte dig selv og risikere at blive
ensom eller at undertrykke dig selv og risikere at være vred i
meget lang tid. Uanset hvad du gør, kommer du til at betale en
pris; indre styrke af den mere varige slags opnås ikke gratis. Men
ærlighed med hensyn til, hvem du er, vil i sidste ende lønne sig
fremover, hvorimod uærlighed nu vil resultere i, at det samme pro-
blem dukker op igen endnu stærkere om nogle år. Hvis du lærer at
definere dine egne behov, vil du måske gøre en eller to personer
vrede. Du kan endda blive nødt til at sige farvel til nogen eller af-
finde dig med kølighed og gnidninger i en periode. Men du vil og-
så opdage, at du vil få en loyal og kærlig støtte fra mennesker, som
virkelig forstår dig. Og hvis du er i stand til at stå på egne ben, vil
du fremover kunne nyde dine relationer til andre meget mere, fordi
du er i stand til at give både dine kære og dig selv større frihed.

Karakterdannelse

Saturn kvadrat Saturn
Midten af april 2025

indtil slutningen af marts 2026

Du har nået et vigtigt vendepunkt i din udviklingscyklus, og livet
vil sandsynligvis afprøve soliditeten og ægtheden i dine mål og din
følelse af personlig identitet. Du befinder dig nu på det, som ver-
den anser for livets højdepunkt af muligheder - ung nok til at have
mange muligheder foran dig, men voksen nok til at have bundet
dig til en bestemt levevej og måske også til at leve op til kravene
ved at danne familie. Men trods din alders mange fordele føler du
dig måske indvendigt ikke helt så tryg og selvsikker, som andre
måske antager, at du burde gøre. Du kan være i tvivl om den kurs,
du har valgt i de seneste syv år, og vil muligvis privat opleve en
vis rastløshed. Og verden vil måske udfordre de projekter, ideer og
forehavender, som du indledte, dengang du var omkring de 30, og
tvinge dig til at erkende mangler eller svagheder i det, du har byg-
get op. Måske bliver du nødt til at opgive visse gamle holdninger
og mønstre og påbegynde nogle nye forehavender eller forhold på
dette tidspunkt, baseret på en stigende følelse af selvberoenhed og
nogle mere modne mål og aspirationer. Men du vil sikkert blive
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udfordret, ikke blot af den ydre verden, men også af din egen
frygt, og de ting, du påbegynder nu, skal måske bevise deres værd
i mødet med konkurrence eller vanskeligheder. Du kan opleve
modstand mod eller hindring af det, som du forsøger at opnå, og
nogle ydre situationer kan måske fremkalde en dyb usikkerhed hos
dig. Men hvis du er i stand til at stå fast på det, som du ved er rig-
tigt for dig, vil du dukke ud på den anden side af denne periode
med en langt dybere fornemmelse af egen styrke og overlevelses-
evne og en større accept af dine menneskelige grænser.

Måske bliver du tvunget til at definere dig selv klarere, når det
gælder dine daglige arbejdsmæssige og hjemlige vaner og rutiner.
Helbredsproblemer eller bekymringer på dit arbejde kan tvinge dig
til at overveje den måde, du behandler din krop på, og din omgang
med  arbejdsgivere,  ansatte  og  arbejdskolleger.  Det  kan  blive
nødvendigt, at du forholder dig til dine problemer med personlig
grænsesætning, og det samme gælder spørgsmålet om, hvor selv-
beroende du i virkeligheden er. Måske vil du få en stærk følelse af
adskilthed, også selvom du befinder dig i et stabilt og kærligt par-
forhold, og dette kan få dig til at føle dig ensom og isoleret. Du
kan også blive nødt til at give slip på selvforsvar og ydre staffage,
som du har brugt til at skabe en illusion om styrke og kompetence,
således at du kan udvikle en større ægthed og en mere ærlig selv-
respekt. Foregiv ikke, at du er noget, som du ikke er. Hvis du op-
dager nogle svage områder hos dig selv eller erfarer, at din ydre
situation ikke er helt så gyldig eller stabil, som du troede, så skal
du måske indstille dig på at konfrontere dette ærligt og gøre det
nødvendige for at opbygge et bedre fundament. Og hvis et område
i din private eller professionelle tilværelse for alvor viser sig ikke
at være levedygtigt, så kan du blive nødt til at opgive det.

Der er tale om en periode, hvor du kan luge ud i dit livsgrundlag,
styrke det og definere det bedre. Det er formentlig bedst, at du
ikke kaster dig hovedkulds ud i nye relationer eller forehavender,
før du føler, at grunden under dig er mere solid, og du er mere
sikker  på  dig  selv.  Vær  ikke  bange  for  denne  periodes  udfor-
dringer. Livet forsøger ikke at være ondskabsfuldt; alle de vanske-
ligheder eller forhindringer, som du måtte støde på, kaster lys
over, hvilke områder af dit liv du bør arbejde med, og hvis du for-
står budskabet, kan du skabe et langt stærkere fundament for alle
fremtidige valg og aktiviteter. Det er også en tid, hvor du kan op-
leve en form for psykologisk adskillelse fra din familiebaggrund
og kollektivet omkring dig - uanset din alder. Du kan blive nødt til
at definere, hvem du er, selvom det måtte betyde, at du løsriver dig
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fra den ubevidst sammensmeltning eller identifikation med andre,
som tidligere gjorde dig sikker og tryg. Forhåbentlig vil denne ad-
skillelsesproces  ikke  medføre  en  faktisk,  fysisk  adskillelse  fra
mennesker, som du holder af. Men skulle det ske, så kan det
betyde, at de pågældende relationer har opfyldt deres formål eller
ikke længere tillader dig at gro og modnes som selvstændigt indi-
vid. Det mest smertefulde problem, du måtte stå over for nu, kan
være en dyb og arketypisk følelse af ensomhed. Hvis du kan lære
at håndtere denne følelse, vil du blive i stand til at bruge denne
periode kreativt og konstruktivt til at opbygge en bedre fremtid.

Kampen for frihed

Saturn kvadrat Uranus
Slutningen af april 2025

indtil begyndelsen af marts
2026

Spændinger og frustrationer kan gøre dit liv vanskeligt lige nu, og
måske længes du efter at nedbryde de restriktioner og barrierer,
som synes at begrænse din frihed. Begivenheder og mennesker
kan synes at hæmme dig, netop som du har størst behov for mere
råderum og mobilitet, og du føler dig sandsynligvis meget vred og
oprørsk og keder dig ved hverdagens rutiner og ritualer. Selvom
denne periode kan vise sig at være oplysende og særdeles produk-
tiv, når det gælder åbenhed over for nye ideer og integration af
nogle mere fleksible holdninger i dit liv, så kan det også være en
drilsk periode, hvor du måske skal arbejde meget hårdt for at
rumme din irritation og utålmodighed. Du kan også blive nødt til
at tage omhyggeligt vare på din krop, for det pres, du oplever, kan
kræve sin pris, hvis ikke du giver dig selv masser af hvile og pe-
rioder med afslappelse. Du kan også blive nødt til at lære at slappe
af, for uanset hvor meget du presser på, vil intet formentlig gå så
hurtigt i øjeblikket. Hvis du forsøger at tvinge tingene igennem,
kan du skabe mange unødige problemer for dig selv og skubbe
mennesker fra dig, hvis støtte du har hårdt brug for.

Du har altid været præget af en vis mangel på konventioner i for-
bindelse med dine personlige vaner og måden, hvorpå du struktu-
rerer din tid og energi i hverdagen. Du har formentlig også oplevet
mange konflikter mellem et intenst behov for uafhængighed og
den ydre verdens begrænsninger; og som følge heraf kan du bære
rundt på en anselig mængde spændinger, selv når alt i dit liv for-
løber glat. I øjeblikket er du sandsynligvis mere end sædvanligt
opmærksom på, hvor ringe sympati du har for den offentlige me-
ning, og hvor ubehageligt det føles at forsøge at være 'normal'. En
følelse af at blive begrænset kan opstå af økonomisk eller er-
hvervsmæssig   ufrihed,   pludselige   hændelser,   som   smadrer
stabiliteten i dit privatliv eller arbejdsliv, eller nogle mønstre i
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nære relationer, som får dig til at føle, at du er fanget i en fælde.
Men uanset den ydre kilde til det, der plager dig, er det din indre
konflikt, som du måske først og fremmest skal undersøge. Det vil
kunne hjælpe dig med at afhjælpe noget af den uro, som du bærer
rundt på, og også afholde dig fra at handle på en impulsiv måde,
som kan gøre større skade end gavn. Du er lige nu åben over for
mange nye ideer, som kan virke forskruede, excentriske eller i
direkte modsætning til det, som dine omgivelser anser for passen-
de eller acceptabelt. Du rummer, ligesom de fleste andre, tilstræk-
kelig mange konventioner til at føle dig truet af din egen trang til
at lave rav i gaden. Ønsket om forandring og frygten for foran-
dring støder i øjeblikket sammen i dit indre, og dette kan få dig til
at føle, at du skal træffe en afgørelse straks. Men det ville være
klogere af dig at vente.

Måske ønsker du både at bevare status quo og indføre forandringer
i dit liv, og det er ikke altid muligt at gøre begge dele samtidig. I
øjeblikket føles det måske helt umuligt, og det er grunden til, at du
kan opleve din nuværende situation som et krav om at vælge et af
yderpunkterne. Hvis du bryder ud af de eksisterende strukturer,
kan du komme til at ødelægge en hårdt tilkæmpet tryghed, men
hvis du bøjer dig for pligtens og den verdslige virkeligheds stem-
me, kan du knuse din egen optimisme og dit livsmod. Men måske
bliver det slet ikke krævet af dig, at du skal træffe en sådan beslut-
ning. Selv hvis andre mennesker træffer den for dig, så kan din
egen konflikt gøre det vanskeligt for dig at erkende, at du kan rea-
gere på situationen med andet end rasende oprør eller rigid selv-
fornægtelse. Prøv at undersøge, på hvilke områder dit liv virkelig
trænger til forandring, og hvor tingene bør bevares, som de er, ved
hjælp af tålmodighed og selvdisciplin. Dine bestræbelser på at
ændre gamle holdninger og langvarige forhold bør muligvis også
kombinere idealismen med en realistisk anerkendelse af egne og
andres grænser. Dette er en periode, hvor du kan blive nødt til at
give afkald på eller forlade ting, som du er vokset fra. Men forsøg
at gøre det på en forsigtig, fornuftig og realistisk måde, som kan
bevare de værdier og strukturer, som du har opbygget for dig selv.
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Ubesværet følelsesmæssigt udtryk

prog. Måne sekstil prog.
Ascendant

Slutningen af november 2026
indtil slutningen af januar 2027

Selvom du måske ikke rigtig lægger mærke til de forandringer, der
finder sted i dit følelsesliv i øjeblikket, er de afgjort til stede -
skjult og stille, men også meget positivt. Du er sandsynligvis i fred
med dig selv, og derfor er din evne til at udtrykke dine følelser
over for andre større end normalt og tillader dig at åbne dig for an-
dre menneskers støtte og uddybe din forståelse af deres behov. Din
personlige fremtræden og dine følelsesmæssige behov samarbejder
i en stille harmoni lige nu, og af den grund vil du sandsynligvis
føle større selvtillid på det personlige plan og i højere grad være i
stand til at stole på, at andre mennesker vil kunne lide dig og
respondere positivt på dig.

Måske oplever du, at du kan udfolde sensitivitet og fantasi på en
måde, som betyder, at du får det godt med dig selv og også er et
fornøjeligt og spændende bekendtskab for andre mennesker. Selv-
om din øgede følelsesmæssige åbenhed og tillid sandsynligvis vil
være meget tydelig i dine møder med andre på tomandshånd og i
dine følelser for familien og dine hjemlige omgivelser, så kan
disse egenskaber også berige dit arbejdsliv og forbedre din ud-
veksling med kolleger og arbejdsgivere. Du kan også føle dig
meget levende, både følelsesmæssigt og fysisk, og ivrig efter at
møde  nye  mennesker  og  få  nye  oplevelser.  Det  kan  være  et
glimrende tidspunkt at nyde fornøjelsen ved at rejse og få kontakt
med forskellige miljøer og anderledes kulturer.

Årene 2027 og 2028

Du bliver ved med at forandre dig og gro, og planeternes fortsatte
kredsløb bliver ved med at væve deres særlige bagtæppe, ikke som
et udtryk for "skæbne", men bestandigt fremhævende de sider af
din tilværelse, som er modne til udvikling og udfoldelse.

Gode fremtidsudsigter

prog. Måne sekstil prog. MC
Begyndelsen af juli 2027

indtil begyndelsen af september
2027

Der kan netop nu dukke nogle mindre, men vigtige forandringer
op i dit arbejdsliv, som afspejler en harmoni mellem dine personli-
ge behov og din udveksling med omverdenen. Du kommer sikkert
specielt godt ud af det med kolleger og arbejdsgivere, fordi du rea-
gerer på dem med større emotionel sensitivitet og indføling; og de
vil til gengæld sikkert respondere på dig med støtte og værdsættel-
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se og måske også med praktiske goder. Måske er du opsat på nye
arbejdsmuligheder, så du kan få en større chance for at udfolde din
visionære  sans,  fantasi  og  indføling  i  andre.  Selvom  din  nu-
værende sindstilstand måske ikke kræver presserende forandringer
af en mere radikal type, så kan det være et velegnet tidspunkt til
ganske blidt at udvide dit arbejdsfelt og åbne op for nye kanaler,
hvor du har større mulighed for at udveksle tæt med andre og ud-
folde dine individuelle evner og færdigheder. Du vil sikkert kunne
nyde et gruppearbejde i øjeblikket eller en form for kontakt med
offentligheden - også selvom dette måske ikke normalt udgør en
side af dit arbejde. Andre mennesker kan opfatte dig som en mere
åben, interesseret og lydhør person, og dette vil sikkert forbedre
dine relationer både personligt og erhvervsmæssigt.

Følelser af utilfredshed

prog. Måne opposition Måne
Slutningen af juli 2028

indtil midten af september 2028

Du opdager sikkert en hel del om dine følelsesmæssige behov i
øjeblikket, selvom disse opdagelser kan blive udløst af disharmoni
snarere end følelsesmæssig tilfredsstillelse. Du har nået et kritisk
punkt i din følelsesmæssige udviklingscyklus, og efterhånden som
du  forlader  fortiden  og  udvikler  dine  egne  værdier,  bliver  du
måske i stigende grad bevidst om, at du er nødt til at praktisere de
ting, du har lært, og give ærligt udtryk for disse ting over for an-
dre. Dette kan få dig til at føle, at du er isoleret og ikke bliver
værdsat, såfremt dine nærmeste ikke reagerer sådan, som du øn-
sker. Du vil kunne opleve store konflikter mellem dit behov for
orden i den fysiske tilværelse og et intenst behov for at udforske
livets irrationelle sider. Dette kan afspejle sig i en følelse af fysisk
eller psykisk ubehag og forvirring vedrørende dine daglige prakti-
ske gøremål. Fordi dine behov ændrer sig, kan du måske ikke rig-
tig genkende dig selv og kan føle dig klodset og kejtet, når du skal
give udtryk for, hvad du føler. Ligesom alle andre bærer også du
rundt på nogle bestemte sociale vanemønstre, som du har arvet fra
din familiebaggrund, og som du måske nu er vokset fra. Dette kan
gøre dig ængstelig og ensom, fordi du betræder nyt land og skal til
at finde nogle nye måder at omgås andre på.

Prøv at være lidt mindre ømfindtlig og overfølsom. Dine reakti-
oner over for andre vil sandsynligvis være overdrevne og stærkt
subjektive, og måske er du ikke helt så misforstået, som du indi-
mellem føler dig. Dit ubehag kan for en stor dels vedkommende
være selvfremkaldt, idet du, hvis du blot reagerer uden at tænke
dig  om,  kan  fremkalde  skænderier  og  disharmoni  med  dine
nærmeste og skabe reelle problemer, som du så vil være nødt til at
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 B]nB prog. Måne opposition Måne

forholde dig til. Din rastløshed og utilfredshed er måske mere af
en indre end af en ydre art, og tiden er formentlig ikke egnet til
større beslutninger - især ikke den slags, som handler om æn-
dringer i dine omgivelser eller personlige relationer - i hvert fald
ikke før du føler dig på mere sikker grund og har en tydeligere for-
nemmelse af, hvad det egentlig er, du ønsker. Spændingerne vil
passere, og du arbejder bedst med dem, hvis du forstår, hvordan du
selv ændrer dig og gror. Denne forandringsproces begyndte på det
indre plan for mange år siden; nu bærer den frugt, og du bliver for-
mentlig nødt til at definere, hvem du er rent følelsesmæssigt, på en
ny måde over for omgivelserne.

                                                  - - -

                                        Kapitel IV

                             Din generationsgruppe

Du er et unikt og særligt individ, men du er også del af en om-
fattende, menneskelig familie, som deler de samme forhåbninger,
længsler og behov. Mellem disse to yderpunkter - individet og
kollektivet - tilhører du også en bestemt aldersgruppe, som adskil-
ler sig fra andre aldersgrupper. De tre ydre planeter, Uranus,
Neptun og Pluto, præger de forskellige "generationer" i form af
progressiv  fremsynethed,  spirituel  og  fantasipræget  længsel  og
overlevelsesinstinkt. Den velkendte "generationskløft" er ikke kun
forårsaget af forskellen i alder, men også af disse vigtige planeters
placering i den enkeltes fødselshoroskop. Din Uranus-generation
består af mennesker, som blev født i løbet af den syvårsperiode,
hvor Uranus gik gennem et bestemt tegn. Din Neptun-generation
består af mennesker, som blev født i løbet af den fjortenårsperio-
de, hvor Neptun gik gennem et bestemt tegn. Og din Pluto-genera-
tion består af mennesker, som blev født i løbet af en periode på alt
mellem atten og tredive år (Plutos bane er ujævn), hvor denne den
fjerneste af planeterne gik gennem et bestemt tegn.

Generationen med Uranus i Stenbukken

Da Stenbukken er et tegn, der er optaget af etablering og kontinui-
tet i materielle strukturer og anerkendelse af hierarki og autoritet,
vil Uranus' nyskabende energi præge dig og din generation med en
temmelig ukonventionel indstilling til autoritet og tradition. Du
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kan meget vel komme til at opleve mange konflikter i forhold til
etablerede værdier og myndighedspersoner, som du anser for at
være uværdige til deres position, og dette kan stimulere et stærkt
instinkt for at engagere sig i en forandring af samfundet på en eller
anden måde, enten via den politiske scene eller via sociale forhold,
som bibringer dig en følelse af, at du virkelig forbedrer den ver-
den, du lever i. Selvom du måske rent personligt ikke er tilbøjelig
til at involvere dig i den slags sager i den ydre verden, så deler du
og din aldersgruppe alligevel en trang til at gøre verden til et bedre
sted på en praktisk og effektiv måde, og dette giver jeres genera-
tion et ret anarkistisk præg og et ønske om at vælte de eksisterende
strukturer, såfremt det tydeligt fremgår, at disse har overskredet
deres  sidste  anvendelsesdato.  Selvom  erfaringen  utvivlsomt  vil
lære dig, at du ikke kan ændre verden inden ugens udgang, så
deler du alligevel et af din Uranus-generations største talenter -
forestillingen om en bedre verden og et stærkt behov for at tjene
de principper, som du tror vil gøre verden mere sikker, mere ret-
færdig og mere fredelig.

Nogle af dine mest yndede idealer kan blive udfordret lige nu, og
Neptun kvadrat Uranus

Slutningen af april 2024
indtil midten af februar 2027

dette kan give dig en chance for at gennemgå det, som du tænker
og tror på, så dine grundlæggende værdier og længsler virkelig er
forankret i både dit hjerte og dit intellekt. Du deler nok et bestemt
syn på, hvordan samfundet og menneskene "burde" være, med din
Uranus-generation, og mens dette livssyn kan være lyst og posi-
tivt, er det muligt, at du ikke helt har taget højde for den menne-
skelige naturs store mangfoldighed. Nu får du mulighed for at
kombinere idealer og overbevisning med en større forståelse af og
medfølelse med dine medskabninger, og dette vil kunne skabe en
meget vigtig balance, som tillader dig at bruge dine idealer mere
konstruktivt i verden, som du finder den. Den udfordring, som du
lige nu står over for, står alle andre i din aldersgruppe også over
for, og der er i bund og grund tale om en kreativ og positiv udfor-
dring. Tag dig god tid til at tænke over, hvad du tror på, især de
områder, som handler om "rettigheder". Det kan være nødvendigt
at blødgøre nogle af dine principper med medfølelse og realisme,
og du kan også blive nødt til at erkende din egen - og andres - af-
hængighed  og  det  gensidige  forhold  til  hele  den  menneskelige
familie.  Du  bliver  muligvis  nødt  til  at  give  afkald  på  nogle
ubøjelige forventninger til andre og indse, at sårbarhed og behov
kan udgøre en lige så værdifuld og smuk side af den menneskelige
sjæl som styrke og selvberoenhed.
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... med Neptun i Stenbukken

Neptun gik gennem Stenbukkens tegn mellem 1984 og 1998, og
ligesom din aldersgruppe er du dybt motiveret af en drøm om et
mere fuldkomment samfund med strukturer og institutioner, som
tjener i stedet for at dominere. I er en politisk generation, selvom
der er tale om politik i bredeste forstand, og det ikke nødvendigvis
behøver at tilskynde dig personligt til et direkte engagement i re-
geringsførelsen. Men der er tale om en dyb, social vision, som til-
hører din Neptun-generation, og som repræsenterer en form for
udfrielse her på jorden gennem nogle forandringer, som kan gøre
den faktiske tilværelse bedre. Du er ikke betaget af en udfrielse i
himlen, for det er langt mere interessant, hvis den kan findes her
på jorden; og af den grund er du sikkert heller ikke alt for im-
poneret over de løfter, der fremsættes af de konventionelle, reli-
giøse organer, som nedvurderer livet på det materielle plan. Men
alle drømme om fuldkommenhed er dømt til et vist kompromis i
denne trætte, gamle verden, og du oplever måske mange skuffelser
i konflikter med autoriteterne og kan føle en desillusion, som ud-
springer af nogle urealistiske forventninger til, hvor lang tid foran-
dring reelt tager. I løbet af den periode, hvor Neptun passerede
gennem Stenbukken, fandt der store ændringer sted i verden, som
medførte sammenbrud i visse politiske strukturer og fremkomsten
af en tro på en anden slags fremtid. Desværre har den drøm, som
fremtvang demonteringen af det sovjetiske regime og Berlin-mur-
ens fald, været længere tid om at materialisere sig, end folk måske
havde håbet; og virkeligheden i form af menneskelig frygt, grå-
dighed og intolerance har vist sig at være en svær pille at sluge på
grund af styrken i den oprindelige vision. Elementer af denne vi-
sion findes hos alle i din Neptun-generation. Med tiden vil du
måske  opleve,  at  du  kan  forankre  den  slags  drømme  mere
realistisk og mere effektivt, for praktisk idealisme er et af din
generationsgruppes store talenter.

Dette vil være en tid præget af modning og opdagelse af, hvilke
Neptun kvadrat Neptun

Midten af maj 2028
indtil begyndelsen af marts

2031

drømme der er levedygtige og værd at forfølge i fremtiden, og
hvilke der blot er smukke fantasier, som er umulige at opnå i den
faktiske tilværelse. Hele din Neptun-generation bliver udfordret på
denne måde, og du er sandsynligvis ikke alene om at føle en vis
desillusion med hensyn til de forestillinger og idealer, som du
tidligere har værdsat. Også andre i din aldersgruppe gennemgår
denne proces, selvom den kan ytre sig forskelligt i de enkelte
personers tilværelse. Du kan blive nødt til ærligt at se de områder i
øjnene, hvor en følelsesmæssig idealisme har fået dig til at for-
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vente for meget af intime relationer. Og selvom du måske kommer
til at opleve en vis skuffelse, fordi verden og mennesker har vist
sig at være mindre fuldkomne, end du måske ønskede, at de ville
være, så forholder det sig sådan, at jo mere ærlig du er vedrørende
dine egne og andres grænser, desto større vil helbredelsen af forti-
dens  sårende  oplevelser  blive.  I  løbet  af  denne  periode  vil  du
måske lære, at ikke alle er i stand til at være følelsesmæssigt åbne
hele tiden, og at alle mennesker - herunder også du selv - har brug
for forsvar og grænser, som tillader dem at føle sig uafhængige og
selvberoende. Så længe du kan indse, at det at bygge bro mellem
virkeligheden og idealerne kræver visse kompromisser, kan du
dukke  frem  i  den  anden  ende  af  denne  vigtige,  helbredende
periode som et klogere og stærkere menneske og bedre i stand til
at finde glæde ved almindelige, menneskelige relationer.

... og med Pluto i Skorpionen

Pluto gik gennem Skorpionens tegn mellem 1983 og 1995, og du
er et af de mennesker, som blev født med planeten i dette intense,
lidenskabelige og modige tegn. Selvom du er et unikt individ med
et individuelt horoskop, og din rationelle tankegang kan få dig til
at vige tilbage for den helt store emotionelle opvisning, så indehol-
der  du  ikke  desto  mindre  en  dyb,  instinktiv  viden  om,  at  det
enkelte menneske og hele samfundet kun kan forvandles gennem
krise og konfrontation. Og når det virkelig kommer til stykket, så
er du parat til at engagere dig med krop og sjæl i det, du føler er
nødvendigt for at fremkalde denne forvandling, personligt såvel
som kollektivt. Dette dybe behov for at opleve krise, udfordring og
transformation kan til tider gøre dig forbløffet over din egen ad-
færd,  især  hvis  du  forsøger  at  leve  en  ordentlig,  objektiv  og
moderat  tilværelse  og  opdager,  at  du  selv  nedkalder  alverdens
ulykker  over  dit  sagesløse  hoved.  Uanset  hvor  perverteret  det
måtte forekomme, så har din generation brug for krisen som over-
levelsesmetode, for kun ved at udfordre det, der er stagnerende og
udslidt, kan der opstå kreative forandringer. Det er vigtigt, at du
respekterer denne side af dig selv, selvom den dybest set ikke er
personlig og måske ikke er en, du personligt identificerer dig med.
Det, du inderst inde føler i hjerte og sjæl, er vigtigt og kan til tider
være vigtigere end behovet for ydre stabilitet og orden. Vær ikke
bange for dine lidenskaber. Du deler denne instinktive reaktion på
livet med mange andre, og på din generations skuldre ligger mu-
ligheden for at opdage mange skjulte dybder og lag i den menne-
skelige natur, som kan forvandle vores bevidsthed om os selv og
den måde, hvorpå vi omgås hinanden.
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                                                  - - -

                                   KONKLUSION

"Intet menneske er en ø," skrev den engelske digter John Donne,
og planetstillingerne gennem de kommende par år vil vidne om
denne dybe sandhed. Vi lever i en epoke, hvor vores forhold til
hinanden  som  dele  af  den  menneskelige  familie  ændrer  vores
definition af virkeligheden og giver basis for, at de kommende
generationer vil kunne opfatte livet på en mere global og rumme-
lig måde end nogensinde tidligere. Alle fødsler indebærer en vis
kamp og lidelse, og kun meget naive mennesker kan tro, at den
slags store ændringer på det spirituelle, sociale, teknologiske og
videnskabelige område, som vi oplever i dag, kan glide glat og
uden smerte eller ofre. Men vi er ikke "brikker i gudernes skak-
spil". Det er op til hvert enkelt individ at tage astrologiske kon-
figurationer som opstår i det 21. århundrede, og arbejde med hvad
de symboliserer på en så bevidst og konstruktiv måde som muligt.
Intet planetaspekt er i sig selv "dårligt", og selv de, der afspejler
perioder med personlig tvivl og konflikter, kan frembringe positive
resultater, som beriger tilværelsen.

Modstillingen af ændringen af astrologisk tidsalder og ændringen
i den menneskelige kalender til et nyt årtusinde har givet og vil
fortsat give hver enkelt af os nogle meget store udfordringer. I
værste fald gør vi måske det, som mennesker altid har gjort -
søger  frelse  i  ydre  politiske  og  spirituelle  autoriteter,  lægger
skylden for vore vanskeligheder på andre og nægter at påtage os
ansvaret for vore egne personlige valg og dilemmaer. I bedste fald
udnytter vi måske de langsomtgående planeters placeringer til at
udvide vores syn, erkende den større helhed, som hver enkelt af os
tilhører, og yde det bedst mulige, personlige bidrag til denne store
menneskehed. Der findes en gammel talemåde, som siger, at al
velgørenhed begynder derhjemme - dvs. i vores eget indre. Foran-
dring begynder også i vores eget indre, og at udfolde disse tiders
dynamiske energi på en kreativ måde betyder først og fremmest, at
man lever den ud i sit eget liv på sin egen måde og i overensstem-
melse med sine egne største værdier. Hvis vi hver især er i stand
til at gøre bare en lille smule af dette, så kommer vi måske til at se
det kæmpeskridt i den menneskelige udvikling, som planeternes
placeringer nu symboliserer og angiver som mål.
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                                                              APPENDIKS

Forslag til yderligere læsning

Om planeternes kredsløb og bevægelser:
"The Gods of Change" af Howard Sasportas (Uranus', Neptuns og Plutos transitter)
"Transitter" af Betty Lundsted
"Planets in Transit" af Robert Hand

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

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

Andre Astro*Intelligence rapporter skrevet af Liz Greene kan øge værdien af denne rapport, for jo
større din forståelse af dig selv er, desto mere forstandigt kan du arbejde med tidens mening. Med
henblik på en dybtgående analyse af dit fødselshoroskop kan du bestille Psykologisk Horoskop Ana-
lyse. Horoskopet Karriere & Erhverv kan hjælpe dig meget med at planlægge og udvikle din profes-
sionelle karriere. Med henblik på en dybere indsigt i dit forhold til andre kan rapporten Samlivshoro-
skop tilbyde dig et nyt perspektiv. Og med henblik på større påskønnelse af dit barns unikke person-
lighed eller din egen barndom kan du bestille et Børnehoroskop.

En mere detaljeret analyse af dine personlige udsigter og indre, sjælelige temaer i en periode på 12
måneder gives i Årsanalyse. Denne rapport indeholder noget af det samme tekstmateriale, som du
finder i kapitel III i  Langtidsanalyse, men fordi den kun fokuserer på et enkelt år, er den meget mere
detaljeret.

Du kan bestille disse rapporter fra det samme salgssted, hvorfra du modtog den rapport, som du
sidder og læser nu, eller fra en af de mange andre licensdistributører i mange lande i verden.
På Internettet vil du finde flere oplysninger om disse rapporter og andre værdifulde astrologiske til-
bud på den webadresse, som står anført på denne rapports forside, eller ved at søge under nøg-
leordene "astro*intelligence" eller "Liz Greene".
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Tekniske oplysninger
For at skabe din Langtidsanalyse skal følgende astrologiske faktorer undersøges:
- Uranus', Neptuns og Plutos transitter gennem tegn og huse og deres vigtigste aspekter til dit fød-
selshoroskop,
- de større progressive aspekter fra Solen, Månen, Ascendanten, MC, Merkur, Venus og Mars til
fødselshoroskopets planeter og akser.
- Saturns transitter, som er vigtige for din indre udvikling,
- de ydre planeters transitter hen over typiske generationsplaceringer.

Den rapport, som er resultatet af disse overvejelser, er sammensat af nogle udvalgte, tydnings-
relaterede tekstafsnit. Da horoskopet Langtidsanalyse dækker en periode på seks år, er kun de vig-
tigste stillinger medtaget i den trykte rapport, og kun dem, der er udvalgt efter Liz Greenes tolk-
ningsmodel. Ellers - med en mere detaljeret dækning som f.eks. i Årsanalyse - ville rapporten blive
200 sider lang og snarere fremkalde forvirring end afklaring.

Som ved alle arbejder af Liz Greene er hussystemet Placidus benyttet. I kapitel III indgår noget af
det samme tekstmateriale som i horoskopet Årsanalyse, mens hele den øvrige tekst er unik for horo-
skopet Langtidsanalyse.

Transitgraferne
Tidspunkterne  for  transitter  og  progressioner  inden  for  den  periode,  som  nærværende  rapport
fokuserer på, fremgår visuelt af 'transitbjælkerne'. De er trykt i den grafiske oversigt på side 4 og
nederst på de enkelte sider, hvor tolkningen af en transit eller progression er anført.

En transitbjælke begynder på det tidspunkt, hvor en planet for første gang træder inden for en fød-
selsplanets orbis, og den slutter der, hvor planeten endegyldigt forlader denne orbis og ikke vender
tilbage til den (før under det næste, fulde kredsløb). Når planeten er inden for orbis, er bjælken re-
præsenteret ved en fuldt optrukket linje. En planet kan forlade orbis og senere vende tilbage til orbis.
I denne periode er bjælken repræsenteret ved en stiplet linje. En planet kan ændre bevægelsesret-
ning; når den bliver retrograd, er det pågældende tidspunkt markeret med et 'sr' for 'stationært retro-
grad'. Når den atter bliver direkte, er tidspunktet markeret med 'sd' for 'stationært direkte'. Det øje-
blik, hvor en transit (eller progression) bliver eksakt, er markeret med et lille ' øverst på transit-
bjælken.
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