
VÆDDEREN
21/3-20/4

Du kommer ud af et år, der ikke
har været det letteste, men det
har til trods for dette budt på mu-
ligheder og forandring. Du kom-
mer ikke til at arbejde så hårdt for
resultaterne i år, du er på rette
kurs, og du vil finde det tilhørsfor-
hold, du længes efter.

Job og økonomi
Har du arbejdet hårdt, kan du nu
høste resultaterne af dine an-
strengelser. Du vil opleve, at alt
bliver meget lettere, og det
egentlig blot er op til dig at finde
den mere positive attitude frem.
Forhindringerne bliver få, så sæt
dig ambitiøse mål og nyd vejen
derhen. Økonomisk bliver det og-
så en god periode, men pas på
med dine mange impulskøb.

Kærligheden og hjemmet
Er du ikke i et forhold, så er det ik-
ke sikkert, at du ønsker at lave om
på det. Der sker dog en masse om-
kring dig, og derfor vil du også
møde spændende, potentielle
partnere. Har du en partner, vil je-
res forhold nogle gange betyde
alt for dig, mens du i andre perio-
der nærmest helt kan glemme
denne. Lav gerne lidt om i din bo-
lig, det skaber fornyet energi, du
kan nå langt med nogle få æn-
dringer.

Årets råd: Fokuser på at samar-
bejde med andre og se på din rol-
le i forskellige sociale relationer.

TYREN
21/4-21/5

Det bliver et år, hvor du vil være
mere egoistisk og målrettet, det
er vigtigt for dig at komme
”frem” og opnå resultater. Glem
ikke de nære ting, din partner og
familien, det er nemlig her, du
henter energi til alt det, du skal.
Du har brug for pauser.

Job og økonomi
Du har det bedst, når du kan be-
stemme. Du har brug for, at du
kan lede og andre så vil følge. Det
er de store gennembrud, du kan
få i år, men det kommer ikke af sig
selv, du må være struktureret,
målrettet og arbejde hårdt. Der er
også mulighed for et jobskifte,
hvis du selv ønsker det. Du kan få
lønforhøjelse eller en anden ge-
vinst, økonomien er god.

Kærligheden og hjemmet
Glem ikke din partner, det er ikke
godt for jeres forhold. Vær åben
om dine planer, og læg fælles mål,
det skal ikke kun være dig, der be-
stemmer kurs og fart. Du har ten-
dens til at gå med og i dine egne
tanker. Er du single, så sæt kærlig-
heden på dagsordenen, hvis du vil
lave om på dette - du kan, hvad
du vil. Du kan føre store boligpro-
jekter ud i livet.

Årets råd: Lad det ikke være ar-
bejde det hele, du må ikke glem-
me det andet sjove og spændende
i livet.

TVILLINGERNE
22/5-21/6

Nytænkning og læring er nøgleor-
dene for dig i år. Alt der har med
uddannelse, kurser og lignende,
vil fange din interesse. En helt ny
verden kan åbne sig for dig, det
kan være, at du kommer ud og
rejse mere, men ellers vil det være
mentalt, det sker.

Job og økonomi
Din intuition er god, og bruger du
den, vil du være i stand til at træf-
fe de helt rigtige beslutninger,
omkring karriere og arbejde. Du
vil opleve, at tingene tager fart, jo
længere hen på året du kommer.
Læg gerne ambitiøse, langsigtede
mål, du kan opnå dem i løbet af
de næste år. Planlægning er vejen
til succes. Din økonomi vil være
status quo. 

Kærligheden og hjemmet
Du nyder at møde nye mennesker,
og du er meget social og udad-
vendt. Efter et år fuld af begræns-
ninger, må der meget gerne ske
noget, efter din mening. Når det
er muligt, vil du gerne ud, og er
du single, kan du nærmest ikke
beslutte dig. Har du en partner, vil
du opleve, at der kommer en stør-
re balance og forståelse. I får løst
eventuelle uenigheder. Boligen
optager dig ikke meget, da du er
tilfreds her.

Årets råd: Hav et åbent sind, bå-
de overfor andres holdninger, og
for at ændre på dine egne møn-
stre. 
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KREBSEN
22/6-22/7

Nye muligheder viser sig, og en
mere impulsiv attitude fra din si-
de, vil bringe spænding og sjov.
Gør status ind i mellem, så du ikke
pludselig afviger for meget fra din
kurs, men også for ikke at gå på
kompromis med dine egne værdi-
er og ønsker.

Job og økonomi
Du er fokuseret, arbejdsmæssigt,
og i stand til at skabe resultater.
Det er dog ikke det, der optager
dig mest, du vil nemlig for en stor
del af tiden være tilfreds med,
hvor du er nu. Det tilfalder hurtigt
dig at gøre alle tilfredse, men det
bliver bestemt ikke let. Heldigvis
er du god til at imødekomme an-
dres behov. Din økonomi foran-
dres ikke meget.

Kærligheden og hjemmet
Kærligheden kommer til dig, når
du mindst venter det. Det kan væ-
re gennem andre, at du får en in-
troduktion, og her skal du bare
kaste dig ud i en blind date. Det
kan hurtigt udvikle sig i romantisk
retning. Hvis du allerede har en
partner, vil dit parforhold til tider
blive testet, det går dog meget
bedre end sidste år. Harmonien
indfinder sig. Boligen tager ikke
meget af din opmærksomhed i
perioden.

Årets råd: Sæt dig for at lære no-
get nyt. Du kan udfolde dig me-
get med en kreativ hobby eller to. 

LØVEN
23/7-23/8

Du kan udvide dit netværk og
samtidig få en god mentor, der vil
hjælpe dig med at nå dine mål.
Vær ikke bange for at bede andre
om hjælp. Du skal også lære at si-
ge fra og sætte grænser, hvilket
du kan have lidt svært ved. Du kan
meget mere, end du tror.

Job og økonomi
Et virkelig spændende år venter.
Uventede muligheder viser sig, og
du kan ikke planlægge, for din vej
bliver først vist, når du er klar. Det
er vigtigt, at du trives i det dagli-
ge, ellers vil du føle dig stresset,
og så er det på tide at finde noget
andet. Det er ikke kun lønnen, der
skal være afgørende, din økonomi
er god, selvom du bruger mange
penge.

Kærligheden og hjemmet
Det er vigtigt, at du og din part-
ner hele tiden sørger for, at I har
en god og åben kommunikation.
Der er skøn fokus på kærligheden,
og I er gode til fælles boligprojek-
ter, men dagligdagen kan stresse
jer begge og give gniderier. Find
på oplevelser, som I kan nyde sam-
men, det skaber glæde og harmo-
ni. Er du single, er du kun til seriø-
sitet, du er nemlig kræsen og øn-
sker en, du kan tale med.

Årets råd: Lad dig inspirere af an-
dre, du kan lære nye ting, der vil
hjælpe dig videre mod dine mål.

JOMFRUEN
24/8-23/9

Der bliver hevet i dig fra rigtig
mange sider, og det er vigtigt, at
du sørger for at tage pauser i det
daglige. Du har brug for at koble
fra, så du ikke brænder dit lys i
begge ender. Slå dig lidt løs, det
skal ikke hele tiden være så se-
riøst.

Job og økonomi
Når du lægger planer, har du ten-
dens til enten at være meget opti-
mistisk eller alt for negativ. Prøv at
finde en balance, hvor du ser forbi
forhindringerne frem til mulighe-
derne. Du vil løbe ind i mere be-
sværlige perioder, hvor du skal
bruge alle dine ressourcer for at
komme igennem, men du skal nok
klare det. Der er ikke de store æn-
dringer, økonomisk.

Kærligheden og hjemmet
Kast dig ud i kreative boligprojek-
ter fra årets begyndelse, du kan
gøre en stor forskel med få midler.
Involver også din partner, denne
nyder at se, hvor glad og entusi-
astisk du er. Vælg dine kampe
med omhu, du kan hurtigt virke ir-
ritabel, og en ellers god stemning
ødelægges af, at du er utilfreds.
Du vil gerne bestemme, men I er
jo to… Er du single, så kan du mø-
de en skøn, potentiel partner i år.

Årets råd: Se, om der ikke er et
par uhensigtsmæssige daglige
mønstre, som du skal have lavet
om på.
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VÆGTEN
24/9-23/10

Det er vigtigt, at du prioriterer og
planlægger godt, når du skal i mål
med opgaver eller projekter. Det
gælder alle områder af dit liv. Tin-
gene kommer ikke let til dig, så du
må arbejde for det. Du skal dog
også gøre plads til noget skønt og
sjovt.

Job og økonomi
Du har, en virkelig god intuition
på dit arbejde, og lytter du til den,
vil du træffe de rigtige beslutnin-
ger. Det virker ikke til, at du øn-
sker at foretage de store skift, det
vigtigste er, at du gør en forskel
og har gode kollegaer. Du vil også
få nogle gode udfordringer, så du
ikke keder dig. Din økonomi er
stabil, der er ikke de store ændrin-
ger.

Kærligheden og hjemmet
Ignorerer I de små gniderier i
hverdagen og bare lader stå til, så
vil det vokse jer over hovedet, og
det er svært at finde harmonien
igen. Se hinanden i øjnene og tal
om tingene, så I kommer på rette
kurs. Din partner vil overraske dig
og forkæle dig, gør det samme for
ham. Er du ikke i et forhold, så er
det dig, der skal være den initia-
tivrige. Du kan skabe de foran-
dringer, du ønsker i din bolig.

Årets råd: Kast dig over kreative
projekter, det får dig til at slappe
af, og giver dig ny energi. 

SKORPIONEN
24/10-23/11

Hvis du ikke har ro på i dit funda-
ment, er der ikke meget, der fun-
gerer for dig. Det gælder familie,
bolig og parforhold. Gør løbende
status og sæt dig herefter nogle
nye mål, eller revider de gamle.
Sådan sikrer du, at du får succes
igennem året.

Job og økonomi
Du vil ikke være så optaget af din
karriere og dit arbejde. Det svin-
ger med energien på dette områ-
de, men alt i alt vil du være til-
freds. Der er andre områder af dit
liv, som optager dig mere. Det er
dog ikke fordi, du ikke kan nå
langt, hvis du vil. Du har overblik
over din økonomi, så du får ingen
problemer, men se om der er ste-
der, du kan spare.

Kærligheden og hjemmet
Du og din partner står meget
stærkt sammen, I har hinandens
ryg, når det gælder. I er gode til at
løse problemer, men der bliver og-
så mulighed for sjove stunder og
mange gode grin. Læg planer og
udforsk nye ting, det bringer jer
endnu tættere på hinanden. Du
behøver ikke forblive single, hvis
det er tilfældet. Du skal bare tage
initiativ og være åben. Du kan
flytte i år, hvis du er interesseret.

Årets råd: Vælg de ting fra, der
skaber støj og ubalance, så du kan
finde ro og nærvær i din hverdag. 

SKYTTEN
24/11-21/12

Året byder på nogle udfordringer.
Du vil opleve, at der opstår aflys-
ninger og planer ændrer sig. Du
må finde din fleksible og optimi-
stiske side frem og tage tingene,
som de kommer, så vil du lettere
komme igennem det. Tålmodig-
hed giver dig løsningerne.

Job og økonomi
Karriere og job er ikke det, der
optager dig mest, men der vil væ-
re gode muligheder igennem året,
hvis du ønsker at skifte stilling el-
ler få nye ansvarsområder. Du er
god til at træffe beslutninger, og
du lader op ved at være sammen
med familie og gode venner. Du
vil have en god og komfortabel
økonomi, men det er en god ide,
hvis du også sparer lidt op.

Kærligheden og hjemmet
Det er vigtigt, at du har det godt
hjemme, din bolig er din helle.
Sørg derfor for, at tingene funge-
rer, og det er et sted, du nyder at
være. Der vil være perioder, der er
udfordrende i dit parforhold, hvor
I er mere på kant med hinanden
end ellers. Sørg for, at fælles plan-
lægning ikke bliver en kamp om
individuelle ønsker. Hvis du er
single, skal du virkelig ville det,
for at lave om på dette.

Årets råd: Fokuser på muligheder
og ikke begrænsninger. Er du po-
sitiv vil du opnå meget mere.
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STENBUKKEN
22/12-20/1

Du er kommet over på den anden
side, efter nogle hårde år. Du vil
opleve, at tingene bliver lettere,
og du bliver mere glad og optimi-
stisk. Du har været ansvarlig og ar-
bejdet uden at pibe, og nu kan du
høste de gode resultater af det,
du har sået. 

Job og økonomi
Mange ting begynder at falde på
plads for dig nu, og du får nogle
gode gennembrud. Arbejdet bli-
ver i højere grad en leg, da der ik-
ke opstår de samme svære situa-
tioner, som du ellers har været
nødt til at gå ind og styre. Kast dig
ud i kreative projekter, du har
mange gode ideer. Din økonomi
er god, du kan få meget ud af lidt,
og forstår at spare. 

Kærligheden og hjemmet
Det har ikke været det letteste år
for dig, og det har også påvirket
din partner, der har stået ved din
side og været vidne til dette. I kan
glæde jer over, at der kommer en
mere legende og let stemning til
dels ved, at I kaster jer ud i nye,
sjove og spændende ting, sam-
men. Er du ikke i et forhold bliver
mulighederne mange, så hold dig
ikke tilbage. I boligen kan du tage
fat og få tingene til at ske. 

Årets råd: Hvad har værdi for
dig? Har du dette i tankerne, vil
det guide dig til de rette beslut-
ninger.

VANDBÆREREN
21/1-19/2

Jo bedre du er til at strukturere og
planlægge, jo flere af dine mål vil
du nå. Det er vigtigt, meget vig-
tigt, at du ikke lukker af og bliver
for negativ og ufleksibel, der skal
være plads til sjov, og du kommer
længere med en positiv attitude
til alt.

Job og økonomi
Du kommer til at arbejde lidt me-
re for resultaterne, men til gen-
gæld vil dine succeser også bliver
større. Ros dig selv, når du gør no-
get godt og læg delmål, så du un-
derbygger din optimisme. Du kan
stresse en del, men her kan du be-
de andre om hjælp. Din økonomi
vil ændre sig positivt, så forkæl
dig selv.

Kærligheden og hjemmet
Det kan komme til gniderier og
større opgør mellem dig og din
partner, især medio og slut året.
Du må være opmærksom på din
partners behov og jeres fælles
værdier, sørg også for, at I har en
god kommunikation, så kan I
nemlig løse udfordringerne. Der
bliver også perioder, der er virke-
lig skønne. Er du single, sker der
ikke rigtig noget, med mindre du
tager initiativ. Du lykkes med dine
boligprojekter.

Årets råd: Sørg for at bryde de
daglige rutiner og find på sjove
ting, det giver dig masser af ny
energi.

FISKENE
20/2-20/3

Se indad og planlæg nye fremad-
rettede tiltag. Hvis du færdiggør
igangværende opgaver, er du fri
til at kaste dig over flere spæn-
dende projekter. Du kan bekymre
dig meget mere end ellers, men
det har du i de fleste tilfælde slet
ikke nogen grund til.

Job og økonomi
Hvis du planlægger godt, vil du
komme langt mod dine mål. Du
kan dog sætte for mange be-
grænsninger for dig selv, og tvivle
på egne evner. Du har også svært
ved at sætte grænser, og derfor
får du sikkert påtaget dig andres
opgaver. Gør status ind i mellem,
så du er sikker på, du er på rette
kurs. Din økonomi vil igennem he-
le året være stabil og god.

Kærligheden og hjemmet
Der er mange skønne stunder i
vente for dig og din partner. Der
opstår til tider uenighed og gnide-
rier, men det er ikke i den alvorli-
ge afdeling. Hæng dig ikke i de-
taljer, det er det store billede, der
gælder, og her er I på samme bøl-
gelængde. Oplev noget spænden-
de sammen. Er du ikke i et for-
hold, så kan et møde udvikle sig i
kærlig retning. Kun, hvis du bliver
nødt til det, ændrer du på din bo-
ligsituation.

Årets råd: Spirituelle interesser
vil udvikle sig. Begynd også at me-
ditere, det giver nemlig ro. 
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