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VÆDDEREN

TYREN

TVILLINGERNE

21/3-20/4

21/4-21/5

22/5-21/6

Året starter som det foregående
slutter, i meget højt tempo. Glæd
dig til et helt fantastisk år med
mange, mange muligheder. Du
kan opleve, at du bliver stresset,
men tag fat på at meditere, det
hjælper dig gennem meget, og giver dig en stabil base.

Du lærer meget om dig selv, og
den personlige udvikling vil føre
dig til succes i årene, der kommer.
Test dig selv, gør noget nyt og anderledes, tag nogle chancer og
sørg for at strække dig, du har en
enestående mulighed for at tage
et stort skridt.

Tag dig tid til at gøre status. Hvor

Job og økonomi
Fra årets start er der fokus på karriere og mål, en tendens der fortsætter fra sidste år. Du må være
grundig, arbejde for tingene og
skabe struktur. Der er ingen hurtige løsninger, hvilket kan være
svært for dig. Du får til gengæld
en enestående chance og mulighed for at bygge det stærkeste
fundament til årene, der kommer.
Din økonomi forbedres.

Job og økonomi
Er du åben over for at lære nye
ting, vil du være i stand til at lægge fundamentet for din fremadrettede succes. Det er derfor godt
at tage kurser eller andet, der vil
hjælpe dig. Fra marts til juli vil der
især åbnes op for nye muligheder,
det kan være et nyt job eller mere
ansvar og spændende opgaver,
hvor du er nu. Din økonomi vil
være status quo.

Job og økonomi
I første halvdel af året er du i
stand til at se meget klart, og derfor kan du også komme langt med
det, du ønsker. Det er vigtigt for
dig, at der er en mening med dit
arbejde og dine mål, ellers vil du
føle dig umotiveret. Træd et skridt
tilbage og lyt til andre, dine svar
kan komme igennem dem. Gennemgå din økonomi, du kan opleve nogle begrænsninger.

Kærlighed og hjemmet
Du kan helt glemme at involvere
din partner i dine mange ambitiøse planer, men sætter du romantik
og intimitet på dagsordenen, vil I
få det fantastisk. Det er ikke tid til
stilstand, så din partner må oppe
sig for at følge med dig. Er du
single, så vælger du selv til og fra,
efter som tiden tillader det, du behøver ikke selv at gøre meget. Boligprojekter bliver der ikke mange
af i år, kun lidt fornyelse.

Kærlighed og hjemmet
Dit parforhold kan blive sat på
prøve, men her er det vigtigt, at
du er fleksibel og diplomatisk i
stedet for at være stædig. Sørg
for, at du prioriterer din partner
og jeres forhold, tag om muligt ud
og rejs sammen eller tag på weekendture, her vil I finde harmonien.
Er du single, så er der mulighed
for et seriøst og godt forhold i år. I
din bolig ønsker du sikkert forandring, og så sker det også.

Kærlighed og hjemmet
Der sker en del for din partner, og
det vil påvirke jeres forhold. Det
er vigtigt, at du er der med råd og
støtte, selv når du synes, at det bliver i overkanten. Hvis I finder noget at være fælles om, eventuelt
boligrenovering eller lignende, vil
det styrke jeres forhold og åbne
uformelle timer til snak. Er du
single, kan du være mere tilbageholdende end ellers, og det begrænser dine muligheder.

Årets råd: Læg vægt på det positive og tag ikke tingene så tungt,
der vil altid være bump på vejen.

Årets råd: Fokusér på dine overordnede mål, går du i detaljer, opnår du ikke det, der reelt er muligt.

Årets råd: Giv tid til andre og lyt
til, hvad de har at sige. Du vil opleve, at du er en del af et hele.

er du i forhold til dine ønsker og
værdier, og hvordan passer det
ind med de mennesker, du har
omkring dig. Du kan udvikle nye
sider og opdage, at du har uudnyttede ressourcer. Meditation giver dig mere klarhed.
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KREBSEN

LØVEN

JOMFRUEN

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-23/9

Andre mennesker vil teste dig, det
er bestemt ikke alle, du vil komme
godt ud af det med. Du vil dog udvide dit netværk med personer,
der bringer spænding og nye muligheder. Det er vigtigt, at du sætter grænser og ved, hvor du står
med dine værdier.

Du kommer til at træffe beslutninger omkring dit daglige arbejde,
og din hverdag generelt. Bryd
med rutiner der ikke gør noget
godt og få ændret på de mønstre,
der holder dig tilbage. Der skal
ske noget nyt og spændende, tiden er inde til transformation.

Der er ikke grænser for, hvor mange spændende projekter, du får
mulighed for at kaste dig over. Du
skal dog give slip, hvis du ikke føler de lykkes. Du får stor succes, og
mulighed for at bruge dine mere
kreative evner på en anderledes
og unik måde.

Job og økonomi
Du får travlt i det daglige, på dit
arbejde. Du har masser af overskud og energi, men selv du kan
køre træt, så planlæg pauser. I år
kan du finde på at skifte retning,
der er ikke noget, der er fast eller
sikkert, mulighederne er mange.
Det er op til dig at vælge, når mulighederne er der, og du får succes,
hvis du tager en chance. Din økonomi vil være god, men vær forsigtig med diverse investeringer.

Job og økonomi
Du har en god struktur og gennemslagskraft, så du vil komme i
mål med dine opgaver og projekter. Du bliver værdsat, det kan være i form af en udnævnelse. I det
daglige er du ikke bange for at tage ansvar og for at lede andre.
Find din diplomatiske side frem,
du kommer ikke langt overfor kollegaer, hvis du er for direkte. Du
vil se en bedring i din økonomi,
det kan være i form at lønforhøjelse.

Job og økonomi
Arbejdsprojekter bliver en stor
succes, og du kommer godt ud af
det med dine kollegaer. Du kan
dog opleve, at du kommer til at
kæmpe for dine ting, hvilket indebærer, at du må træde i karakter
og skære igennem, også overfor
dine overordnede. Det er vigtigt
for dig, at du samarbejder godt
med andre. Du holder af at bruge
penge på at forkæle dine nære.

Kærlighed og hjemmet
Det er ikke let for din partner at
stille dig tilfreds, men du kommer
nok til at gå lidt på kompromis, da
denne ikke altid har mange ressourcer. Vær dog åben om dine
følelser og sig fra, når der er behov for det. Find på noget sjovt, I
kan være fælles om. Er du ikke i et
forhold, så har du høje krav, og er
meget selektiv. Det skal du ikke
slække på, det skal nok lykkes. Lav
orden i din bolig.
Årets råd: Find ud af, hvorfor
nogle mennesker trykker på dine
”knapper”, for din egen lærings
skyld.

Kærlighed og hjemmet
Der skal være tid til romantiske og
intime stunder med din partner. I
kan begge have så travlt i det daglige, at I glemmer at sætte pris på
hinanden. I kan heldigvis begge
være meget impulsive, og derfor
finde på spændende, fælles oplevelser, der styrker jeres forhold.
Du vil få mulighed for at flytte, og
er det noget, du ønsker, kan det
også blive en realitet. Ellers find
på lidt fornyelse til boligen.
Årets råd: At finde kompromiser
vil være en fordel, også selvom du
egentlig har retten på din side.

Kærlighed og hjemmet
Der skal helst være stabilitet i dit
parforhold, ellers føler du dig
utryg, så tal om tingene og læg
fælles planer. Din partner kan være for uforudsigelig efter din mening. Fælles boligprojekter bringer jer tættere sammen. Det gælder om at I bliver enige. Er du ikke
i et forhold, så kan du møde kærligheden med en meget romantisk
partner. Det er én du normalt ikke
ville vælge, men det bliver skønt.
Årets råd: Brug din intuition, du
får ret og blive ledt på rette spor,
især når det angår andre mennesker.
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VÆGTEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

24/9-23/10

24/10-23/11

24/11-21/12

Dine mål vil ændre sig nogle gange i løbet af året, eftersom spændende, udefrakommende muligheder viser sig. De nære ting kræver også opmærksomhed. Du bliver mødt med øget ansvar overfor
familien, og der er vigtige beslutninger, der skal træffes.

Du må gerne være lidt egoistisk,
der er nemlig gode muligheder
for masser af selvudvikling. Er der
en uddannelse eller kurser, som
interesserer dig, så vil du få mulighed for at begynde. Alt, der har
med kommunikation at gøre, er
der stort fokus på.

Tempoet er højt allerede fra starten af året, men du har masser af
energi, så har du mål og planer på
plads, så kast dig ud i tingene og
vent ikke på andre. Det er vigtigt,
at du har dig selv med, at det, du
foretager dig, er i linje med dine
værdier.

Job og økonomi
Det bliver muligt for dig at skifte
retning. Det vil ikke nødvendigvis
være noget, du har tænkt over,
men nye chancer dukker op. Det
kan også være, at du ikke har et
valg, da ændringer kommer udefra. Det vil dog vise sig, at ændringer bliver til det bedre, så hav tillid til processen. Du kan også vælge at springe ud som selvstændig.
Økonomien er fin.

Job og økonomi
Du vil sandsynligvis blive på det
job, du har, og udvikle dig videre
her. Du er god til at få tingene til
at fungere for dig i hverdagen, og
du har så meget overskud, at du
sagtens kan være impulsiv. Det
skaber gode muligheder, og gør
det sjovt. Når det kommer til økonomi, er det godt at være konservativ og sparsommelig, du kan
nemlig få uforudsete regninger.

Job og økonomi
Din hverdag bliver uforudsigelig,
spændende projekter og masser
af muligheder dukker op. Samarbejde med andre er vigtigt, det er
her du får dine eminente ideer. Du
har brug for frihed og råderum til
at gøre tingene på din måde. Så
det skal du kommunikere til dine
overordnede. Økonomisk går det
godt, du kan få en god lønforhøjelse eller anden indtægt.

Kærlighed og hjemmet
Du har brug for tryghed og stabilitet, samt at din partner tager over
og løser udfordringerne ind i mellem. Du stiller ikke store krav, men
du er ikke til pjat. Det er vigtigt, at
du ikke føler, du står alene med
tingene, så svinder din kærlighed.
Kom ud og rejs sammen eller tag
på weekendture, det bringer romantik og overskud. Det er vigtigt, at din bolig fungerer optimalt, så tag fat og lav om.

Kærlighed og hjemmet
Det bliver nærmest umuligt at
komme uden om gniderier i dit
parforhold. Det vil komme fra din
partner, da denne har brug for
forandring, og til tider kan være
noget uforudsigelig. Du vil have
svært ved at forstå det, men du
må følge med. Få talt om tingene
og vær fleksibel, så kan I blive
tættere end nogensinde. Er du
single, så er der mange overraskelser på vej. Du kan foretage store
ændringer i boligen.

Kærlighed og hjemmet
Sørg for, at du og din partner får
talt om jeres personlige og fælles
mål. Du har brug for frihed, så du
kan fokusere på de ting, der er
vigtige for dig, men også for fælleskabsfølelsen og romantikken.
Det er de stille stunder, hvor I bare
kan sidde og nyde hinanden og
tale, der skaber harmonien og
glæden. Er det muligt, så lav et
hjørne i boligen, der er helt dit
eget, hvor du kan tage en timeout.

Årets råd: Det er tid til eftertanke, hvad har du lyst til? Tag de
skridt, der føles rigtige for dig.

Årets råd: Lad ikke andre bestemme, hvad du skal og ikke skal.
Det er vigtigt, at du får sat grænser.

Årets råd: Gør status og tænk
over, hvad du har lyst til, og læg så
spændende planer for fremtiden.
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STENBUKKEN

VANDBÆREREN

FISKENE

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

Personlig udvikling er temaet for
hele året. Du kan foretage meget
signifikante ændringer angående
dig selv og dine mål. Føler du, at
du har mistet dig selv i de senere
år, så kan du nu genfinde alt det
sjove, som motiverer og inspirerer
dig.

Der bliver god mulighed for at rejse, både fysisk og mentalt, og det
bliver både spændende og inspirerende. Mere spirituelle emner
og dybere tanker dukker op, og
du vil stille spørgsmålstegn over
for tidligere overbevisninger og
ændre på gamle mønstre

Træd et skridt tilbage og gør status. Det er vigtigt, at du ser på dine mål. Er du stadig dér, hvor du
ønsker at være? Måske skal der
ske noget andet…? Du kan lægge
nogle meget ambitiøse planer, og
du kommer langt, hvis du bruger
din mavefornemmelse.

Job og økonomi
Der er nærmest ikke noget, du ikke kan. Du kan både vælge at rive
ned, det som har været, og bygge
op igen. Det kan være noget helt
andet, men det bliver stort og ambitiøst. Du kan nu skabe et fundament og en succes, der kommer til
at følge dig i årene fremover. Du
tiltrækker penge, så din økonomi
er god. Sælg ud af det, du ikke
bruger, og spar op.

Job og økonomi
I starten af året bør du lægge ambitiøse mål, gerne i samarbejde
med andre. I kommer meget
langt, og det er for en stor dels
vedkommende på grund af dig.
Du kan virkelig arbejde hårdt, og
du har mange gode, personlige
ressourcer. Hjælp gerne andre,
men glem ikke egne opgaver. Du
har en god fornemmelse for investeringer, men pas på du ikke bliver snydt.

Job og økonomi
Der har og vil stadig være stort fokus på karriere og mål. Når du
ved, hvor du vil hen, så har du
energien til at arbejde for tingene. Du vil opnå den succes, du
sætter dig for, men du må også
vælge til og fra – du kan ikke nå
det hele. Generelt vil der være styr
på din økonomi, hvis du holder
igen, og ikke kaster penge efter
for mange projekter.

Kærlighed og hjemmet
Du vil i perioder være noget tilbagetrukket, og det påvirker din
partner. Hvis du er åben om dit
behov for at tænke, så opstår der
ikke udfordringer. Kommunikation er vigtig, og du kommer også
til at være der for din partner, da
denne kan stå overfor forandringer. Er du single, opstår der flere
muligheder for et seriøst forhold. I
din bolig er der mulighed for forandringer, hvis du selv ønsker det.
Årets råd: Hvis du er usikker på,
hvor du skal hen, så tænk over,
hvad du ikke vil, og brug det som
guide.

Kærlighed og hjemmet
Et godt venskab er lige så vigtigt
for dig som romantik, og det gælder både for dig, der er i et forhold og dig, der leder efter en
partner. Få derfor skabt fundamentet til nogle gode snakke,
med din partner, gerne ved at
komme lidt væk hjemmefra. Find
på noget impulsivt, som I kan foretage jer sammen, det bliver sjovt
og skaber harmoni. I din bolig vil
du elske at lave om, og det skal
være sjovt.
Årets råd: Det vil give dig meget,
hvis du begynder at meditere. Du
får nemlig svar på dine spørgsmål.

Kærlighed og hjemmet
Da du er mere social og udadvendt end ellers, skal din partner
også være villig til at komme mere
ud. Der vil også være stunder,
hvor du nyder at samle dig og
slappe af hjemme, så denne skal
også være din klippe her. Kommunikér dine behov, din partner vil
gerne dække dem alle. Da du møder mange mennesker, kan du også let møde en ny partner, hvis du
er single. Det ser ikke ud til mange ændringer i boligen.
Årets råd: Dine beslutninger kan
godt være baseret på intuition,
men de skal også være velovervejede.

