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INDLEDNING
Astro Vision Årshoroskop adskiller sig fra andre EDB-horoskoper ved, at programmet laver en
syntese fra alle de aspekter, du måtte have indenfor det kommende år, inden en udskrift finder
sted. Endvidere ved, at det ikke kun er det progressive horoskop og aspekter fra transit planeter,
der tages i betragtning, men selve fødselshoroskopet indrages også i tydningen. Herved
efterleves en vigtig astrologisk regel, nemlig at transitter og progressioner kun kan udløse, hvad
der allerede ligger som muligheder i fødselshoroskopet.
Programmet udtaler sig derfor ofte meget konkret, fx om du flytter eller ej. Da den konkrete
astrologi er vanskeligere at arbejde med end den psykologiske, som er en mere udviklet del af
astrologien, er de konkrete udsagn ikke sikre, men holder med 70-80 procents nøjagtighed.
Årshoroskopet falder i tre dele. Første del indeholder for det meste psykologiske informationer. Anden del fortæller om vigtige perioder i året, såvel de gunstige som de mere vanskelige og
seriøse. Sidste del beskriver, hvordan året forløber inden for en række vigtige livsområder.
Tolkningen af dit årshoroskop er udarbejdet for den et-årige periode, der begynder den 2.
marts 2009. Vi ønsker dig god fornøjelse med gennemlæsningen af horoskopet.
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FØRSTE DEL
ET BETYDNINGSFULDT ÅR
Det kommende år er meget vigtigt for dig efter vores bedømmelse af horoskopet. Dette skyldes
et markant årshoroskop, der viser at nogle livsområder er meget i fokus på en heldig måde. Det
drejer sig om følgende:
Indgå i et parforhold. Dette gælder naturligvis kun, såfremt du ikke allerede har et
parforhold.
Endvidere er året markant, fordi der er tale om megen personlig vækst, men dette beskrives
nærmere i næste afsnit.

PERSONLIG VÆKST
Det kommende år er vigtigt for dig, fordi det byder på nogle udviklingsmuligheder, hvor du kan
udvikle nogle egenskaber, der i årene fremover kommer til at præge din personlighed. Der er
således tale om en indflydelse, der har en vedvarende virkning på din personlighed, der her ikke
begrænser sig til det næste år alene. I en anden forstand er der tale om stærke muligheder, som du
kan forstærke ved selv at arbejde med.
Større indblik og forståelse
Din udvikling består i, at du bliver bedre til at forene tænkning med selvstændighed. Du vil
udvikle en stærk friheds-impuls, der måske kan karakteriseres som en art 'oprørs-impuls'. Du kan
blive temmelig rastløs og er i perioder indenfor det næste år mere impulsiv end sædvanligt. Du
skal passe på at handle for hurtigt for du kan nu gøre en del, som du senere fortryder. Du vil
anlægge en del nye perspektiver på din tilværelse, og kan bedre åbne dig for muligheder, der
byder sig.
Din trang til at gøre oprør kan føre til fornyet og forøget frihed, men kan også føre til en del
konflikter med dine omgivelser. Du skal passe på med ikke at være kort for hovedet og
provokere. Du ønsker nu selv at drage dine egne konklusioner og kan stædigt fastholde dine
synspunkter, også selv om disse ikke nødvendigvis er rigtige. Din ivrighed kan være større end
din objektive sans. Det kommende år tænker du personligt og subjektivt, og det er en styrke i den
forstand, at du kan markere dig mere og bedre kræve din ret.
Du er også i færd med at finde nye interesser. Interesser der kan være med dig i flere
kommende år, og som skal stimulere dine selvstændige sider. Som du bliver mere sikker i at drage
dine egne konklusioner og stå ved dine synspunkter, således bliver du sikrere i valg af interesser.
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Dit følelsesliv nuanceres
Tiden byder nu på en mulighed for at få mere intensitet ind i dit følelsesliv, og dermed mere
dybde. På en behagelig måde, skal du så at sige påvirkes eller rammes følelsesmæssigt, så
intensiteten stiger. Der er dog en tendens til, at du kan fortabe dig i sensuel mystik og erotisk
selvoptagethed, fordi din længsel efter det ideale sexliv er for urealistisk.
En anden virkning af denne proces er, at du bliver mere risikovillig hvorved du tiltrækkes
nemmere, og du stimuleres lettere følelsesmæssigt som seksuelt, også selv om det skulle
indebære en potentiel risiko for tab og smerte.
Du kan også opleve lidenskab i en anden betydning. Det er lidenskab som en villighed til
virkelig at engagere sig med noget, fordi muligheden nu er at du kan finde noget, du hundrede
procent kan gå ind for. Processen betyder, at du bliver mere helhjertet og finder en vej eller et
engagement, der virkelig betyder noget.
Da din vækst også handler om, at du nu vil vedkende dig dine inderste følelser, kan der ske det,
at du for en tid det næste år overvældes af dit eget følelsesliv, og bl.a. skal du se dine mere
negative følelser i øjnene, men sådan vil alle mennesker i din situation også have det. Du kan
igennem dette ændre på dig selv og således udrense flere uønskede følelser. Temaet er bl.a. om
andre kan lide dig, eller det du laver. Sandsynligvis tør du nu se i øjnene, at ikke alle kan, men alt
tyder på, at du formår at holde fast i dit eget liv af den grund. Måske du skal lære, at man ikke kan
behage alle. På den anden side vil du (fra andre) opleve positiv kritik og blive klar over, at de
holder af dig.
P.g.a. forskellige astrologiske faktorer i dit fødselshoroskop, er du heldig med denne proces,
fordi den er med til, at du finder noget, du virkelig kan engagere dig selv i, du kan nu bedre bruge
dine ressourcer, få dybere evner frem, eller dybere sider frem, der er med til at stabilisere din
tilværelse. Du kan fx. få nyt arbejde, eller en ny livsstil. Der kan være mange muligheder, her
afhængig af hvad du har brug for.

PSYKOLOGISKE FORHOLD
I det følgende beskrives nogle psykologiske stemninger og påvirkninger, som det næste års tid vil
præges af.
Personlige forhold
Omkring april 2009 vil der være en tendens til utilfredshed eller 'opgør' fra din side. Du vil
være mere aggressiv og irritabel end sædvanlig, og omvendt bør du også komme ud med det, der
trykker dig, men du kan sige det på en rimelig afslappet måde. Kan du ikke styre dine
aggressioner i denne periode, skal du passe på med en tendens til blot at ville rive ned, eller være
selvdestruktiv. Dette tidspunkt viser, at opsparet aggression, vrede og irritation meget nemt
bryder frem. Du vil altså reagere i forhold til, hvor meget du på denne måde har sparet op - og i
forhold til dit temperament. Bliver du i dette tidsrum forkølet, får influenza eller en anden
uskyldig sygdom, tyder det på, at du har opsamlet en del spændinger, stress og vrede.
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Selvtillid
De tidligere omtalte psykologiske forhold påvirker din selvtillid, og her er en omtale af,
hvordan denne er det kommende år.
Den er i det kommende år normal eller gennemsnitlig, således at du kan klare de udfordringer,
du stilles overfor, og skulle disse være store eller nye for dig, ja, så kan du ved at tro på dig selv
opnå den grad af selvtillid, der skal til.

ÅNDELIG VÆKST
Nu beskrives nogle åndelige og følelsesmæssige impulser, der påvirker dig det kommende år. Du
kan få åndelig vækst, fordi nogle åndelige sider i din karakter stimuleres meget.
Det kommende år er også vigtigt for dig, fordi et tema fra dit fødselshoroskop aktiveres det
kommende år. Du er ofte for idealistisk, for godtroende overfor andre mennesker, også i
parforhold og kærlighed. Ligeledes kan du være for beskeden, kan tage overdrevent hensyn til
andres situation og følelser, når du skal være udadvendt. Du er god til at skabe ro og fredfyldte
omgivelser. Det kommende år er en test på din venlighed overfor andre. Er du for godtroende,
hvad meget som sagt tyder på, kan du risikere at blive skuffet også i kærlighed. Det er tegn på, at
du bør lære at blive mere realistisk, uden at du mister din naturlige venlighed. Kan du lære at sige
fra, men bibeholde din venlighed er der tale om sand åndelig vækst.
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ANDEN DEL
VIGTIGE PERIODER OG MULIGHEDER
Nu beskrives en række vigtige perioder i dit horoskop for det kommende år. Hver periode har sin
specielle indflydelse. Du skal betragte det følgende som et resumé over de forskellige energier,
der hersker i dit årshoroskop. Andre steder i teksten er nogle af disse perioder indarbejdede, men
her nævnes de i deres rene form. Opgives en enkelt måned kan indflydelsen starte måneden før og
strække sig til måneden efter.

Omkring august 2009 kan du få økonomisk stramning p.g.a. uforudsete vanskeligheder. Det
er en tid, som du må igennem. Skylder du penge, fx. i skat, kan dette typisk være en periode, hvor
du må begynde at tilbagebetale. Måneden kan bringe bøvl med dit arbejde, eller være en tid med
megen arbejde.
Omkring oktober 2009 vil du kunne føle dig mentalt træt, måske føle stress. Dette kan
skyldes, at du står midt i store opgaver, der stiller mange intellektuelle krav, eller at du netop er
blevet færdig med et større projekt. Har du ikke arbejde, er dette en tid, hvor du kan bekymre dig
langt mere end godt er.
Du har muligheden for at uddybe din viden det kommende år, men det kræver, at du har viljen
til at lære mere.
Fra oktober 2009 til november 2009 kan dine følelser stabiliseres, og perioden er god til at
udvikle ro og tålmodighed i. Har du et parforhold viser perioden stigende stabilitet, og en del
vækst og modning af forholdet, mest gennem udvikling af følelser som tryghed og loyalitet.
Tiden omkring januar 2010 er generelt heldig og især for studier, kurser, mindre rejser, samt
for kommunikation og bindende skriftlige aftaler (men, vi kan ikke garantere, at du ikke skriver
under på noget dumt. Det afhænger af, hvor realistisk du plejer at være). Tiden er god til
ansøgninger, at sælge dig selv.
Hvis der i det foregående er nævnt en måned, som både er heldig og vanskelig, så er det ikke,
fordi der er en fejl. Der er i så fald tale om en tid med blandede indflydelser, og der vil da meget vel
i den pågældende måned kunne optræde positive begivenheder, der begynder at løse op for de
problemer, der er omtalt for denne måned.
Inden vi slutter dette afsnit, bliver du præsenteret for en række muligheder; muligheder du kan
gribe og udnytte, og som også giver dig stigende selvtillid. Du skal forstå disse muligheder som
noget, der kommer, primært såfremt du er åben eller tror på dem. De skabes gennem tillid og
positive tanker. Der er altså ikke tale om, at du skal arbejde meget for disse muligheder, snarere
have tillid. Det er din indre holdning (åbenhed, tro, tillid), der vil skabe resultaterne.
Du er inde i en tid det kommende år, hvor du vil have vækst i din intuition. Perioden er gunstig
for personlig vækst, hvilket medfører større evne, til at være den du er på godt og ondt. Stigende
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bedring af din selvfølelse i disse år. Ikke som noget der sker måned til måned, snarere en proces,
der virker stille og roligt. Du er derfor ved bedre at afklare, hvem du er, og hvad du vil.
Du vil nu kommunikere mere end sædvanligt, ligeledes er det vigtigt for dig at vise dine evner
og færdigheder. Du er nysgerrig, vil opleve, have indtryk, måske fra studier, måske fra rejser,
eller gennem megen kommunikation med andre. Der kan komme perioder, hvor du er ukoncentreret, og der kan være tendens til overfladiskhed, fordi din tålmodighed er lavere end sædvanlig.
Året er godt for rejser.
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TREDIE DEL
TANKEVIRKSOMHED
Her beskrives nogle indflydelser og psykologiske forhold, der især vedrører dit intellekt. Disse
indflydelser vil kunne gøre sig gældende på områder som fx skriftligt arbejde og kommunikation,
læreprocesser og studier.
Dit intellekt påvirkes det næste år med en række intuitive stemninger. Hermed vil du få mere
intuition ind i din tænkning, og ikke bare anvende logiske præmisser.
Gennem kommunikation kan du nu løse mange af de problemer. Altså: kommuniker!
Endvidere vil du møde flere mennesker end sædvanligt det kommende år, der enten giver dig
positiv feedback, eller som du spontant er på bølgelængde med. Du vil i højere grad møde og søge
ligesindede, altså mennesker der har de samme interesser eller de samme moralske og etiske
holdninger som dig. Nu gælder: lige tiltrækker lige.
Dine ord vil være mere levende, din tale mere inspirerende, og dine intentioner mere
visionære, hvorfor du ikke bør holde dig selv tilbage fra at kommunikere. Er du i forvejen et
talende vandfald synes denne tendens ikke at blive forstærket, fordi du i højere grad vil lægge
mærke til, hvad du egentlig siger.
En af årsagerne til din forøgede intellektuelle slagkraft er, at kommunikation ikke blot er et
spørgsmål om ord, men også om kropssprog, om følelser i ordene etc. Og det er på disse punkter,
at du bliver mere levende og fængslende.
En anden virkning er, at du kommer andre nærmere. Dette skyldes dels stigende behov herfor,
og dels at du bedre kan klare fortrolighed og intimitet. Åndelig genklang er nu meget vigtig for
dig. Du søger ligesindede, mennesker hvis følelsesmæssige eller åndelige kvaliteter, du værdsætter.
Du er mere udadvendt end sædvanligt, hvorved din lyst til at snakke med andre, såvel som
evnen til det forbedres. Skal du på kursus eller (videre)uddannelse, vil dette ikke være specielt
krævende for dig. Dog gælder: Studerer du logiske fag, som fx. naturvidenskab, har du mere lyst
til kreativ tænkning, og skal så gøre en indsats for at koncentrere dig med de logiske analyser.
Studerer du derimod et kunstnerisk eller kreativt område, vil du føle dig særdeles inspireret, og
kan yde meget.
Du får perioder, hvor du kommunikerer godt med andre, du har tillid til din evne til at få en
samtale i gang. Åben og opsøgende vil du på denne måde møde en del mennesker. Lever du af at
kommunikere (fx.: du er sælger), vil dette bidrage til, at du kan klare udfordringerne. Er du i tvivl,
skal du kommunikere. Du kan møde flere mennesker end du plejer, fordi din tale er mere levende.
HVIS DU ER STUDERENDE:
Du har det fint med dine studier, men bør passe på, at du ikke tager udfordringerne for nemt.
Principielt set er du rimelig heldig, men dette bør ikke få dig til at sjuske med indsatsen.
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KÆRLIGHED OG PARFORHOLD

HVIS DU HAR ET PARFORHOLD:
Du vil have flere gode perioder indenfor det kommende år, perioder hvor din tillid til dine egne
følelser, og hvad du er værd, vil stige. Dette betyder, at du og partneren har mange oplevelser, der
skaber gensidig tillid, f.eks. kan I hygge jer sammen, eller skabe stimulerende dialoger.
Du vil opleve stigende stabilitet og tryghed i dit forhold det kommende år. Det er ikke en tid,
hvor dine følelser er specielt aktive eller farverige. Du skal derfor ikke regne med den store
romantik, men en art tilfredshed med tingenes tilstand. Du er seriøs, tager megen ansvar for dit
forhold, bidrager med konstruktive problemløsninger og tager din del af byrden.
Året er alt i alt normalt for parforhold. Du er hverken specielt heldig eller uheldig. Dit
parforhold vil derfor bestå og opføre sig som det plejer, men havde du krise sidste år, er forholdet
på vej ind i en forbedring.
HVIS DU IKKE HAR ET PARFORHOLD:
Du vil få nogle positive oplevelser, der stimulerer din tro på et kommende parforhold.
Vi har allerede omtalt, at du vil møde en partner det kommende år, men regn samtidig med
følgende: At forholdet er realistisk. At det virkelig er bæredygtigt. Det kommende år er derfor
ikke godt for løse forhold eller romantiske eventyr. Du skal regne med, at forholdet vil starte
langsomt op, og at der i starten måske direkte er tale om, at du og den anden er tilbageholdende
overfor hinanden, og kun langsomt nærmer hinanden, som om I begge ved, at dette er enten eller. Enten noget yderst bæredygtigt eller ingenting. Du modnes meget det kommende år, og får
en stigende følelsesmæssig ligevægt baseret på voksende forståelse og erkendelse af dine sande
behov. Du udvikler mere tolerance, og kan droppe nogle af dine tidligere høje krav, så du nu
kommer mere i overensstemmelse med virkeligheden. Denne virkelighed kan nu irritere dig
noget, men vil ikke gøre det som tiden går indenfor det kommende år.
Som sagt vil du møde en partner indenfor det kommende år, som du vil blive glad for.
Dit Sexliv
Dette afsnit sluttes med en vurdering af dit sexliv for det kommende år.
Du skal regne med, at dit sexliv vil være noget svingende, at der er perioder, hvor det måske
går i stå. Dette skyldes andre problemer end forholdet mellem jer, fx. for meget arbejde eller
økonomiske overvejelser. Du skal også overveje, hvilke behov du har, og på hvilken måde dit
sexliv skal fungere. Det synes som om, at noget skal laves om før det fungerer optimalt. Der kan
fx. være tale om, at du skal ud af nogle rutineprægede vaner. Du bør derfor arbejde på at blive
mere bevidst omkring din seksualitet.
Som helhed vil du have et velfungerende sexliv det kommende år, og du vil blive mere åben og
turde mere. Du vil blive dine egne erotiske drifter mere bekendt. Du bliver bedre til at vise din
krop, som den er.
Har du ikke en partner nu, kan du, såfremt du ønsker det, få en elskerinde. Du bliver bedre til at
acceptere din krop og dine erotiske drifter, og gennem denne accept kan du også vise din krop på
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en mere ligefrem måde.

ERHVERV OG ØKONOMI
For at opnå større nøjagtighed, skriver vi i det følgende prognosen for det erhvervsmæssige
område i flere versioner, inddelt efter de forskellige muligheder for din erhvervsmæssige status.
Vi anvender til dette formål følgende kategorier:
LEDER: Hermed forstås et arbejde, hvor du er mellemleder eller decideret leder, altså har
andre under dig, men uden selv at eje firmaet. En arbejdsformand, bankfuldmægtig eller direktør
er fx. leder.
SELVSTÆNDIG: Du ejer selv dét, der giver dig din indtægtskilde. Det er ligegyldigt, hvor
mange ansatte du har. Du kan eje en mindre forretning eller et stort multinationalt firma. Læs
også, hvad der står under "Du er Leder", når du læser horoskopet.
LØNMODTAGER: Du er ikke leder, eller på et lavt niveau, hvor du fx. kun har 1-3 under dig.
Skulle dette være tilfældet, læs da også, hvad der står under "Du er Leder". Er du arbejdsmand,
kontordame, servitrice el. lign., er du lønmodtager.
KUNSTNER: Du kan være musiker, skuespiller, forfatter, maler, grafiker, designer, billedhugger, danser, eller have et arbejde, der er meget kreativt, hvor du skal finde-på eller opfinde.
ARBEJDSFRI: Du er uden arbejde, men tilknyttet arbejdsmarkedet, hvorved du er arbejdssøgende, men er du fx. hjemmegående og ikke har lyst til andet, læs da under "Lønmodtager".
STUDERENDE: Du er i gang med en uddannelse, måske du går i skole, på HF, gymnasie,
EFG, er elev, står i lære, går på universitetet eller tager en mellemuddannelse, som fx. pædagog
eller teknikker. Det er ikke afgørende om du er SU-berettiget eller ej.
HVIS DU ER LEDER:
Året er meget positivt for dig, og du fungerer godt med de udfordringer, du har. Du vil være
på højde med de situationer, der opstår, vil formå at løse problemerne, og du skal regne med
nogen ekspansion på det område, som du arbejder med. Der kommer flere chancer eller gode
muligheder, som du kan gribe, situationer der er et resultat af tidligere indsatse.
HVIS DU ER SELVSTÆNDIG:
Året er som helhed ganske givende for dig. Det vil gå godt, og du vil forøge omsætningen i
forhold til sidste år. Var forrige år vanskeligt, vil der nu være tale om stor fremgang og
stabilisering af din virksomhed.
HVIS DU ER LØNMODTAGER:
Året er meget givende for dig rent arbejdsmæssigt. Du fungerer godt med dine udfordringer,
og kan forvente fremgang. Skulle du ønske at skifte arbejde, er der gode muligheder for dette,
dog bør du ikke forlade det nuværende arbejde, før du har fundet et nyt. Du er motiveret og yder
en god indsats. Året er som helhed meget stabilt for dig, der er udfordringer, men de er rimeligt
forudsigelige, således at der ikke er noget, der kommer bag på dig.

Årshoroskop for Kronprins, udskrevet af Astro.dk

11

HVIS DU ER ARBEJDSFRI:
Året er heldigt for dig, hvilket betyder, at du kan finde et givende arbejde, såfremt du ønsker
det. Og ønsker du det ikke, er der flere muligheder for andre aktiviteter, der involverer dig på en
givende måde, og som er med til at stabilisere din selvfølelse. Der er ikke noget, der tyder på, at du
er i en kritisk tilstand. Faktisk vil du få det udmærket med dit manglende arbejde.
HVIS DU ER KUNSTNER:
Året er meget givende for dig og giver større indtægter. Der er flere chancer det kommende
år, og du kan regne med god feedback på dine produkter og præstationer. Ønsker du at blive
kunstner, og gerne vil ind på f.eks. en uddannelse, har du megen held det kommende år, hvorfor
du under alle omstændigheder bør prøve. Er du i forvejen en anerkendt kunstner vil året være
meget succesrigt for dig. For alle gælder, at året er præget af fremgang og givende højdepunkter.
HVIS DU ER STUDERENDE:
Søger du arbejde ved siden at dine studier, er året meget heldigt. Ligeledes vil det gå godt med
et evt. nuværende deltidsarbejde. Du kan forbedre dine arbejdsmæssige vilkår. Du har store
potentialer for at klare dig godt med dit arbejde.
De enkelte måneder
I nogle årshoroskoper er der en graf over, hvordan de enkelte måneder bliver i forhold til
hinanden. Dette er ikke teknisk muligt at lave i dit årshoroskop. Den astrologiske forklaring er, at
du har meget få saturn- og jupiteraspekter i det kommende år. Vurderingen er dog, at januar 2010
bliver den bedste måned. Samt at september 2009 bliver den vanskeligste. Denne vurdering er
uafhængig af, hvad der er dit erhverv.
Økonomi
HVIS DU ER SELVSTÆNDIG:
Du har et særdeles godt år rent økonomisk. Du har fremgang med dit erhverv, og det smitter
meget af rent økonomisk. Du kan opbygge en del ressourcer, samtidig med, at du kan afdrage evt.
lån som aftalt.
HVIS DU ER LØNMODTAGER:
Året er særdeles positivt økonomisk. Du får flere penge mellem hænderne, kommer til at tjene
mere, bl.a. gennem den fremgang du har arbejdsmæssigt.
Der vil være perioder, hvor din økonomi har det bedre, men du synes så også straks at sætte
forbruget op. Der kommer mulighed for at tjene ekstra.
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ANDRE LIVSOMRÅDER
Venskaber & sociale aktiviteter
Året er rimelig godt for venskaber, dvs. året er hverken specielt godt eller dårligt, snarere
middel. Du vil derfor bevare de venskaber, du har i forvejen, men ønsker du nye, bør du selv gøre
en bevidst indsats for dette.
Du oplever perioder, hvor du er meget åben, har lyst til at nærme dig andre, og vil her have
held med dine sociale kontakter.
Lidt om dagligdagen
Vi har allerede omtalt, at dit arbejde det kommende år går godt. Dette betyder selvfølgelig, at
du har de bedste forudsætninger for at få noget ud af din hverdag.
Om rejser
Det er svært at sige præcist, om en person kommer ud at rejse, fordi opvækst og den kulturelle
baggrund spiller med ind i vurderingen. Du har rent faktisk 'rejseaspekter' i det kommende år,
hvorfor vi vil vurdere, at du kommer til udlandet, såfremt du plejer at rejse mindst hvert 3-4 år. Er
det 10 år siden, du sidst har været på rejse, ja, så vil vi vurdere, at der max. er 50% chance for, at
du kommer det. Vi vil vurdere, at du vil beslutte dig, og så rejse hurtigt derefter, eller at en af dine
rejser foretages ganske impulsivt.
Boligforhold
Du vil sandsynligvis ikke flytte i det kommende år, men det kan ikke udelukkes, at du vil
foretage forandringer i dit hjem.
Du vil åbne dit hjem for andre, og vil mere end sædvanligt invitere gæster, søge at skabe en fri
atmosfære. Du vil ofte nyde din bolig, og vil forbedre den noget, fx. ved at købe nye ting til
hjemmet.
Som det næste års tid skrider fremad, vil du i stigende grad føle dig mere og mere sikker på dit
hjem, føle en stigende tilknytning til det, og vil selv foretage nogle forbedringer. Du vil slappe af
og vil nok invitere andre, men foretrækker at være dig selv.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
I det forrige blev forskellige livsområder analyseret fra en mere "skæbnemæssig" synsvinkel. Her
følger en supplerende omtale af nogle forhold i forbindelse med forskellige livsområder. Der
drejer sig om muligheder, som du med en lille indsats kan virkeliggøre. Du kan virkeliggøre disse
muligheder, såfremt du ønsker det, og omvendt kan du lade være, såfremt du ikke ønsker denne
udvikling.
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Det kommende år vil du ofte føle en positiv og tillidsfuld indstilling i dit sind. Med mere
optimisme, kan du nu forene kritisk sans med tro på fremtiden. Dette gør dig driftig, planer
realiseres langsomt, men med tillid. Året bringer perioder med fremgang, tingene vender, såfremt
de synes dårlige. Du vil anvende dine egne såvel som andres ressourcer effektivt. En tid, hvor
dette er i fokus, kan fx. være omkring januar 2010.
Et år med stigende intuition, stigende indlevelsesevne i andre, men hvor du kan finde på at
foretage dig dispositioner, som andre ikke forstår - og som du måske heller ikke selv forstår
bagefter. Du vil have perioder med følelsesmæssige nedture, små-depressive tilstande, men også
perioder, hvor du danner fornyede visioner.
Det kommende år viser bedre harmoni med dig selv, mere psykisk ro. Samtidig forbedret
forhold til de fleste medlemmer af din familie, eller det vedbliver med at være et godt forhold.
Endvidere kan du have held med boligforhold, måske forbedre din bolig, male, indrette den
bedre.
Du kan forbedre dit forhold til dine nærmeste, fordi du vil være (mere) tilknyttet familieforhold, og vil seriøst påtage dig det ansvar, der er brug for. Du har mulighed for at forbedre dine
boligforhold gennem egen indsats eller arbejde.
Du vil forandre dig lidt, du kan forandre nogle holdninger og vaner, der måske nok tidligere,
da du var yngre, var ok, men som nu trænger til at blive justeret. Disse processer sker i dig selv, og
principielt er du ikke herre over dem. I perioder kan du føle, at du ikke helt kender dig selv, som
du plejer, og det er netop fordi du er ved at forandre dig. Sådanne perioder kan føles som værende
i en art ingen-mands-land.
Et andet vigtigt formål er, at du i denne periode vil stifte bekendtskab med alle dybere og
stærkere følelser. Det er følelser som fx. vrede, afmagt, magt, frygt og seksualitet. Du kommer i
kontakt med sådanne følelser eller energier hos dig selv, og det kan undertiden være overvældende, især hvis du normalt ikke ser på disse sider hos dig selv. Des højere din selvbevidsthed er
omkring dette i forvejen, des mindre vil du blive overrasket.
Hermed slutter vi tolkningen af dit årshoroskop.

Årshoroskop for Kronprins, udskrevet af Astro.dk

14

