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Dette horoskop er lavet i et program udarbejdet af  

de dygtigste og mest nørdede astrologer vi nogensinde har mødt. 

Det er lavet ud fra dine fødselsdata; Hvor du er født og hvornår du er født. 

Horoskopet beskriver dit kommende år og du vil formentlig opleve at der er dele du ikke straks kan 

relatere til. Dette er helt normalt og skyldes udelukkende at det er muligheder for dit fremtidige år. 

Vi vil invitere dig til at væbne dig med tålmodighed, se hvad der sker og samtidig minde dig om, at du 

altid har din egen frie vilje, til at forme dit liv præcis som du ønsker det. 
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MÅNEDSHOROSKOP FOR jan 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er din energi centreret omkring alle daglige forhold. 
Det er en måned, hvor meget skal laves af nødvendighed og pligt. 
Opgaver fra dagligdagen presser sig på, fordi stort og småt nu skal 
bringes i orden. Det bliver således en måned med meget arbejde 
forstået på den måde, at du ikke længere kan løbe fra en række 
praktiske forhold, der skal bringes i orden. Også på dit arbejde vil 

du lægge megen energi for at bringe en række rutiner i orden. Det 
er også en tid, hvor du skal gøre en indsats for din fysiske og 
mentale sundhed. Ikke sådan at forstå, at du nødvendigvis skal 
blive syg, men snarere er der tale om forebyggende arbejde, hvor 
du gør en indsats for din fysiske og psykiske sundhed. Du vil nemlig 
ofte føle et behov og en lyst til at gøre noget ved disse emner. Du 
er nu mere alvorlig end sædvanlig og har et mindre behov for at 
skeje ud og pjatte tiden væk. Du ønsker at bruge den seriøse 
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indstilling til at få løst en række af dagligdagens forhold med det 
formål at den. Du vil bl.a. i højere grad blive bevidst om, hvordan 
du bruger din tid, og du har nu muligheden for at omlægge nogle af 
dagligdagens arbejdsrutiner for at få en mere effektiv hverdag, der 
giver dig større glæde.  
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Hjem, bolig  
Som du kan se på grafen, er emnet hjem og familie markeret 
overmiddel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at du får en god måned sammen med din familie, eller i 
det mindste en bedre måned end normalt. Du kan lide dit hjem, 
trives godt og er god til at skabe en hyggelig atmosfære, evt. 
sammen med din familie. I er sammen på en god måde og 
stemningen er fredelig - eller fredeligere end normalt. Du føler, at 
du trives hjemme, så i denne måned vil din tilknytning til dit hjem 
stige. Boligens indretning ligger dig mere på sinde end normalt, 
hvorfor du vil gå op i at have det pænt og indrette dig praktisk.   
  
 
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   

  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 
parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 

for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.    
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MÅNEDSHOROSKOP FOR feb 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er parforhold - og din partner- i centrum. Det 
betyder, at du har et stort behov for ømhed, kærlighed, nærhed og 
erotik. Du ønsker at være tættere på din partner og vil gøre meget 
for denne. Din energi bliver i højere grad rettet mod emnet 
parforhold og evt. de problemer, som også måtte være her. Skulle 
der være problemer, er måneden således også god til at arbejde 

med dette. Dit forøgede behov for nærhed, kan dog få dig til at 
blive for krævende eller opmærksomhedssøgende. Du skal derfor 
også forstå at give din partner plads. Du vil også opleve, at din 
partner ønsker at markere sig mere og være mere i fokus.  
  
Er du single, har du også et stort behov for ømhed, kærlighed, 
nærhed og erotik. Du vil således tænke meget over emnet 
parforhold og du er meget indstillet på, at der nu skal ske noget. 
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For det første betyder det, at du sandsynligvis har et problem, fordi 
du længes efter en partner. For det andet at du er meget 
disponeret for en flirt eller måske være sammen med et tilbud, som 
du alligevel ikke ønsker dig. Du skal være klar over, at dine behov 
både kan virke frustrerende og få dig ind i noget, som du måske 
hurtigt fortryder. For det tredje er du nu virkelig åben og dette er 
altid en god forudsætning for at kunne møde en potentiel partner. 
Netop fordi du gerne vil det og fordi du vil gøre noget konkret ved 
sagen, kan der nu ske noget.   
  
  
Et lidt andet emne som også er i fokus i denne måned har med 
"andre" eller det offentlige at gøre. Det er en måned, hvor der vil 
være megen kommunikation med andre mennesker og det er også 
en måned, hvor det offentlige kan komme i fokus. Dels ved at du 
skal kommunikere med en offentlig institution og dels ved, at du 
evt. skal holde foredrag eller på anden måde markere dig i det 
offentlige rum. Det sidste er især aktuelt, såfremt du har et 
arbejde, som giver mulighed for dette. Det er en måned, hvor du 
vil møde mange og kommunikere med flere end normalt.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Erhverv  
Som du kan se, er emnet erhverv i denne måned både positivt og 
dynamisk afbildet. Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at du 
har særdeles blandede indflydelser. Det betyder, at der vil være 
megen fokus på dit erhverv, men også at det bliver en tid med 
blandede oplevelser i forbindelse med dit arbejde. Det kan f.eks. 
være besværligt den ene dag, mens den næste giver fremgang og 
går let. Aspekterne kan dog også vise, at din motivation er meget 
svingende, og at der er nogle ting, som du delvis nu kører træt af - 
indtil problemerne bliver løst senere. Arbejdet er ofte i fokus og 
vigtigt nu. Rent faktisk oplever du noget ganske almindeligt: at 
man skal gøre en indsats for at klare sig, og samtidig høster du 
også frugterne af netop det, som du gør. Og derfor vil der være 
dage, hvor det går af sig selv.   
  
  
Slagkraft  
I denne måned er din slagkraft over middel. Som du kan se på 
grafen er den lige dele rød og grøn. Dette betyder, at du bedre kan 
komme igennem med dine ideer og hvad der ligger dig på sinde. Du 
kan nu markere dig bedre end normalt. Det er muligt, at du må 

tage nogle konflikter med andre for at markere dig - eller få dine 
synspunkter igennem. Du har nu mere vitalitet end sædvanligt 
samt en større trang til at hævde dig. Du vil dog have få dage, hvor 
du overvældes af en art indre modløshed og for megen selvkritik. 
Og disse dage har du ikke så megen lyst til at se andre, som du 
plejer, måske af den simple grund at du føler dig træt og lidt 
nedkørt disse dage.   
  
  
Hjem, bolig  

I denne måned er der mere fokus på hjem og bolig end sædvanligt. 
Det betyder, at der foregår en del i hjemmet, og du er der en del, 
men at harmonien er svingende. Du skiftevis føler, at du oplever 
fred og ro samt en følelse af at være rastløs. Måneden er svingende 
for harmonien i hjemmet. Det er en god tid til at få ryddet op eller 
på anden måde at forbedre hjemmets æstetiske og praktiske 
kvaliteter.  
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Intensitet  
Det bliver en tid, hvor du er intenst optaget af flere emner. Det 
grønne område betyder, at du er optaget af noget på en positiv 
måde, mens det røde område betyder, at ydre forhold tvinger dig til 
at være intens. Hvad angår stress, bliver måneden således 
svingende. Der er en del, som du skal og må forholde sig til. Du 
tænker en del over, hvilke lånemuligheder, du har, men bør være 
kritisk, såfremt du tilbydes noget. Er renter for høje? Kan du betale 
tilbage i det tempo, der forlanges? Som helhed er du mere seksuel 
og lidenskabelig.   
  
 
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  

  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 
parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 

for dig at forsætte din tilværelse som single.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR mar 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er overblik, filosofi, uddannelse eller en rejse i 
centrum. Bag disse mener gemmer der sig et stort behov for at få 
mere overblik og for at arbejde med din livsanskuelse. Du søger 
mentale og filosofiske oplevelser og en rejse kan være en måde at 
få dette på, dvs. du vil bruge rejsen til en måde at arbejde med dig 
selv på og til at filosofere på. Det er en måned, hvor du er mere 

positiv og åben overfor livet end, end du sædvanligvis er. Derfor 
kan du få en række positive oplevelser alene og sammen med 
andre mennesker. Dit behov for viden er nu stort, og meget 
sandsynlig er du nu involveret i dette - eller du skal på nogle kursus 
i denne måned. Du vil gerne lære mere og griber derfor enhver 
lejlighed til at gøre det. Er du i forvejen involveret i intellektuelt 
arbejde, vil det blive en måned, hvor du har meget at se til og hvor 
du virkelig går til den, fordi du føler dig inspireret, f.eks. til at holde 
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kursus, undervise, demonstrere eller arbejde med et projekt, der 
kræver megen tænkning, overblik og erfaring. Måneden er generelt 
heldig for dig, hvilket bl.a. skyldes din egen optimisme. Viden, 
uddannelse og evt. en rejse vil være i fokus i denne måned. Har du 
planer om at rejse, er dette en god måned. Der kan også være tale 
om, at du kommer på en uforudset rejse denne måned.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Filosofi  
Som du kan se er emnet lidt mere markeret end sædvanligt. Det 
røde dominerende område betyder, at du vil være ganske aktiv 
med din livsfilosofi. Du lever nu mere i fremtiden, søger gennem 
ideer og visioner at danne dig et større overblik over dit liv. Føler 
du, at du skal lære mere for at indgå i denne proces, vil du også 
gøre det. Du er derfor mere disponeret for end sædvanligt at være 
opsøgende, f.eks. gå på kursus eller involvere dig i livlige 
diskussioner med mennesker, som du føler, at du kan lære noget 
af. Endvidere længes du mod fjerne horisonter, vil gerne hæve dig 
over dagligdagen, og dette kan få dig til at rejse. Måneden er god 
for rejser, selv om det måske bliver at mindre omfang.   
  
  
Intensitet  
Du er ofte intenst og engageret den kommende måned og det er på 
en god måde, som du bl.a. kan se på grafen. Du er i mindre grad 
tvangsmæssigt engageret i noget, men langt mere har du en hel 
del spændende ting at gå op i. Du har derfor en indre lidenskab, 
som du præger alt med. Du føler derfor ofte god mening med din 
tilværelse gennem den lidenskab, som du har. Måneden er heldig 

for at rydde op i din økonomi, bl.a. ved at du kan låne penge, eller 
ved at noget kommer dig til hjælp. Der vil komme nogle 
økonomiske muligheder og chancer, der forbedrer din økonomi.  
  
  
Erhverv  
Erhvervsfeltet er ganske positivt markeret i denne måned; ikke 
decideret stærkt, men alligevel over middel. Du har det godt med 
dit arbejde og tingene kører som de skal i den retning, du ønsker. 
Det bliver ikke en måned med de store problemer. Alt i alt har du 

det rimeligt godt med dit arbejde og klager ikke. Alt i alt tyder det 
på, at det kører, uden at du tænker for meget over emnet. Er du 
meget ambitiøs eller stræbsom kan du dog gøre nogle fremskridt 
nu.  
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Parforhold  
Din partner synes mere svingende og oplever nogle mindre op- og 
nedture. Eventuelle skærmydsler går hurtigt over, så spænding 
vekselvirker med harmoni og forståelse. Din partner har en del at 
se til og kan være rastløs for tiden. Sandsynligvis har I begge travlt 
og det kan forklare, at måneden bliver præget af, at I er sammen 
på en sporadisk måde. Der bliver ikke tale om, at der kommer 
nogen speciel krise mellem jer.   
  
Er du single, har du lidt bedre kort på hånden end normalt, hvilket 
f.eks. kan betyde, at du er mere ude til selskab, således at du kan 
gøre opmærksom på dig selv. Skal du have noget ud af de 
potentielle mødeaspekter, kræver det dog, at du gør mere ved 
sagen.   
  
  
Venskaber  
Måneden bringer flere sociale aktiviteter end sædvanligt. Du er 
mere udadvendt og opsøgende på dette punkt, bl.a. fordi du er 
irriteret over, at der sker for lidt. Derfor vil du selv gøre en indsats, 
så der sker noget. Du kan risikere, at nogle venner irriterer dig lidt 

for en tid. Ønsker du at markere dig i en forening eller lignende, er 
det den rigtige tid.   
  
  
Frihed  
Du får mere tid til dine fritidsinteresser og til sport og motion, end 
du plejer. Har du ikke tiden, ja, så tager du den, fordi dit behov for 
at kunne nyde dit eget selskab er større end normalt.   
  
  

STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
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Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR apr 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
I denne måned er din energi centreret om dit hjem, din familie og 
et forsøg på at udjævne de konflikter, der måtte være her. Dit 
hjem er vigtig på samme måde som dit arbejde. Begge områder 
forbinder du nu med status, og det er en del af "status", at du vil 
have alle forhold omkring dit hjem til at fungere. Også de ydre 
rammer skal være i orden. Det er en tid, hvor du vil forbedre dit 
hjem, måske udvide din boligform, købe nye ting, male, reparere, 

ordne din have eller på anden måde bringe de ydre rammer i 
orden. Din energi er centreret i hjemmet, fordi der er meget at 
gøre her. Noget af det arbejde, som du udfører, kan også have 
forbindelse med dit arbejde. Det vil gælde i særdeleshed, såfremt 
du har mulighed for at tage dit arbejde med hjem - eller arbejde 
hjemme. Samtidig står du overfor at skulle påbegynde noget nyt. 
Man kan også sige, at såfremt noget nyt starter for dig, en art ny 
livscyklus, ja, så tyder det på, at dette bliver vigtigt mange år frem.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Kommunikation  
Måneden er heldig for kommunikation og studier. Er du studerende, 
vil det være en tid, hvor du føler dig inspireret og hvor du har 
overblik over opgaverne. Er du ikke studerende, vil det være en tid, 
hvor du mere end ellers har lyst til at gå til foredrag, kursus eller 
måske blot kommunikere mere end du plejer. Din nysgerrighed er 
stigende, hvilket kan få dig til at aflægge andre besøg rundt 
omkring. Du er også mere udadvendt end sædvanligt og har i det 
hele taget et overskud, der omsættes i interesser og kontakt til 
andre mennesker.   
  
  
Hjem og bolig  
Det er en meget fin måned for familielivet. Du føler, at I kommer 
hinanden ved og der vil være mange gode stunder, hvor I alle kan 
være sammen på en god måde. I bidrager til hinanden, således at 
de sociale bånd i familien styrkes. Dit forhold til dine forældre kan 
forbedres nu, såfremt der skulle være opstået noget problemer. Er 
der ikke problemer, kan dine forældre hjælpe dig på forskellig 
måde. I det hele taget har du det bedre i dit hjem end normalt. Er 
du single, vil du nyde dit hjem og i højere grad end ellers invitere 

gæster hjem til dig. For alle gælder, at forbedring af boligforhold nu 
også er i fokus.   
  
  
Frihed  
I denne måned kan du med held komme i gang med at bevæge dig 
mere og dyrke mere motion. Måneden er endvidere god for indre 
refleksioner, hvor du bremser op, og tænker over tilværelsen. På 
den måde har du brug for at være helt dig selv og have dit eget 
privatliv, også selv om du skal være sammen med andre. Du får i 

denne måned også mulighed for at nyde det og slappe af samt 
dyrke dine mere åndelige interesser (læse, tænke, høre musik, 
meditere - eller hvad du synes om).   
  
  
Erhverv  
Som du kan se, er emnet stærkere end gennemsnitligt, dvs. mere 
markeret end sædvanlig. Da det røde dominerer betyder det, at du 
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har travlt med dit erhverv, fordi der er en del at se til. Du bliver 
udfordret på dit arbejde og kan risikere overarbejde. Der skal 
hermed bruges energi, og som helhed kan du på en dynamisk 
måde præge dit arbejde. Der vil komme dage, hvor du ikke rigtigt 
gider, så din indsats er svingende, men som helhed er det en 
måned, hvor du vil få meget fra hånden.   
  
  
Økonomi  
Som du kan se på grafen, er emnet økonomi markeret over middel 
i denne måned og den dominerende farve er grøn. Hermed får du 
en god og afslappet måned rent økonomisk forstået på den måde, 
at du ikke behøver bekymre dig. Er du i forvejen bekymret omkring 
din økonomi, vil du under alle omstændigheder kunne trække 
vejret lettere. Nogle vil gerne hjælpe dig og det hjælper alt 
sammen. Du kan regne med at tjene lidt ekstra i denne måned og 
få nogle udgifter ned - eller udskudt. Er du selvstændig, f.eks. ved 
at eje en butik, får du en tilfredsstillende måned rent økonomisk.   
  
  
Fornøjelser  

Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 
sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 
smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
  
  

Parforhold  
Måneden er god for parforhold; den er bedre end normalt eller 
gennemsnitlig, som du bl.a. kan se af den dominerende grønne 
farve. I et parforhold går det godt og har der for nylig været 
konflikter, kan I nu få talt ud og genfinde balancen. Du trives med 
dit parforhold og det gør din partner også. Der er også en måned, 
hvor I får mere tid sammen og der er igen amoriner i luften. 
Yderligere tyder det på, at din partner har det godt med sit arbejde 
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og sine omgivelser. Sammen vil I møde flere mennesker, end I 
plejer, f.eks. ved at blive inviteret af andre eller ved, at I inviterer 
dem hjem til jer.   
  
Som single har du gode aspekter for flere hyggelige stunder 
sammen med det modsatte køn og gør du lidt ved sagen, har du 
også gode møde aspekter. Du vil være omgivet af andres 
opmærksomhed og kan få et tilbud eller to, og så kan du jo selv 
vurdere, om det er noget for dig. Samtidig er du også i ro med dig 
selv, dvs. du har det fint med, at du er single.   
  
  
Venskaber  
Som du kan se på grafen er feltet for sociale aktiviteter og 
venskaber markere positivt i denne måned. Det bliver en god 
måned, hvad angår sociale aktiviteter, venskaber samt evnen til at 
gøre dig gældende i en forening eller offentligt. I disse 
sammenhænge kan du markere dig. Styrken af den grønne farve er 
over middel, og dette betyder, at emnet er i fokus på en god måde. 
Det betyder også, at du kan forstærke de muligheder, som du får. 
Og ved således at yde en art hjælp til den positive indflydelse kan 

du få meget ud af venskaber og andre former for sociale aktiviteter. 
Du vil blive inviteret ud og kan samtidig med held selv tage 
initiativ, såfremt du ønsker det.  
  
 
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 

Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  
Slagkraft: Selv om din slagkraft er normal, dvs. som den plejer, er 
der dog en tendens til, at du bliver mere frigjort. Du skal dog selv 
arbejde med for at styrke denne tendens. Du kan få dage med lav 
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selvkontrol, men kun såfremt du i forvejen har svært ved at styre 
dit temperament. Du har tendenser til at ville lave dit image om og 
har du energien, vil det også kunne ske. Der kan altså blive tale om 
en positiv selvfornyelse, der påvirker din slagkraft og energi til at 
blive større.   
  
  
Fornøjelser: Selv om dette område er normalt markeret i denne 
måned, er tendensen dog, at du vil unde dig selv flere fornøjelser. 
Det kan ske på mange måder alt efter smag og behov. Der er tale 
om, at du gerne vil nyde det mere. Der er også tale om, at du 
ønsker at markere dig mere og så være glad for din egen 
selvrealisation. Tendenser er, at du vil have mere frihed med det 
formål, at få mere tid til dig selv. I denne proces ser du ikke så 
meget på, hvad det koster og du kunne også være villig til at sætte 
stolen for andres dør for ganske enkelt at kunne varetage dine 
egner interesser noget mere. Forelskelse og erotik er også lidt inde 
i  billedet som områder for nydelse og selvrealisation.  
  
  
Effektivitet: Denne er normal, dvs. du opretholder dit gængse 

niveau. Dog er tendensen, at du bliver noget svingende, dvs. der er 
dage, hvor du arbejder inspireret og effektivt, også med det daglige 
hjemlige arbejde, mens du andre dage ønsker at løsrive dig noget 
fra daglige pligter. Her søger du mere frisk luft.   
  
  
Intensitet: I den kommende måned er din generelle intensitet eller 
engagement i en række faktorer gennemsnitlig eller normal. Du 
putter den portion lidenskab og engagement i ting, som du altså 
gør; alligevel er tendensen, at du bliver lidt mere opsat på at gøre 

noget ved det, der interesserer dig. Omvendt vil du gøre lidt mindre 
ved det, der ikke interesserer dig. I nogle sammenhænge bliver du 
mere frigjort og gider ikke gå så højt op i emnet; i andre 
sammenhænge kan du mærke, at det i det mindste periodisk 
interesser dig mere. Dog vil du ikke være intens på en særlig tung 
måde, som ofte skræmmer andre. Alt i alt er tendensen, at du 
frigør en anelse psykologisk energi og derved oplever tilværelsen 
som en anelse lettere og sjovere.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR maj 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er overblik, filosofi, uddannelse eller en rejse i 
centrum. Bag disse mener gemmer der sig et stort behov for at få 
mere overblik og for at arbejde med din livsanskuelse. Du søger 
mentale og filosofiske oplevelser og en rejse kan være en måde at 
få dette på, dvs. du vil bruge rejsen til en måde at arbejde med dig 
selv på og til at filosofere på. Det er en måned, hvor du er mere 

positiv og åben overfor livet end, end du sædvanligvis er. Derfor 
kan du få en række positive oplevelser alene og sammen med 
andre mennesker. Dit behov for viden er nu stort, og meget 
sandsynlig er du nu involveret i dette - eller du skal på nogle kursus 
i denne måned. Du vil gerne lære mere og griber derfor enhver 
lejlighed til at gøre det. Er du i forvejen involveret i intellektuelt 
arbejde, vil det blive en måned, hvor du har meget at se til og hvor 
du virkelig går til den, fordi du føler dig inspireret, f.eks. til at holde 
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kursus, undervise, demonstrere eller arbejde med et projekt, der 
kræver megen tænkning, overblik og erfaring. Måneden er generelt 
heldig for dig, hvilket bl.a. skyldes din egen optimisme. Viden, 
uddannelse og evt. en rejse vil være i fokus i denne måned. Har du 
planer om at rejse, er dette en god måned. Der kan også være tale 
om, at du kommer på en uforudset rejse denne måned.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER   
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Slagkraft  
Det er en god måned for dig generelt, ikke mindst fordi du føler, at 
du er på toppen og god til at sælge dig selv. Du har nemt ved at 
komme i kontakt med andre, få dine meninger markeret og i det 
hele taget gøre opmærksom på dig selv. Du vil nu forlange din ret 
og har der været problemer med andre, fordi de har underkendt 
dig, kan dette nu laves om. Du vil med held løse de udfordringer 
der er og det er en tid, hvor du får flere chancer og muligheder. På 
den måde kan du komme videre med dit liv og din selvtillid vokser, 
når du opdager, at du er vinderen. Du kan risikere at være mere 
forfængelig end sædvanligt og du vil gå mere op i tøj, udseende og 
den måde, du viser dig på for andre. Det er en måned, hvor du kan 
skabe vigtige kontakter.   
  
En væsentlig grund, til at du nu har væsentlig slagkraft, er, at du 
gennem en indre udvikling, der varer i længere tid, ønsker at blive 
mere fri og gå nye veje. Og netop i denne måned er dette stærkt i 
fokus. Energisk vil du kæmpe for dine egne ideer og rettigheder og 
her sprænge grænser, måske tabuer, som du normalt er underlagt. 
Andre oplever dig som stærk, ungdommelig, spændende og 
karismatisk. Selv kan du føle dig noget rastløs, men det er langt fra 

hele det billede andre nu har af dig. Du kan overrumple venner og 
fjender med dine forslag og dit gå på mod for at realisere egne 
planer. Du er yderst opsat på, at der skal ske noget nu og at du 
skal ud af ethvert dødvande, der måtte eksistere. Samtidig er du 
mere iderig end sædvanlig, hvilket også præger din optræden og 
udstråling.  
  
  
Økonomi  
Måneden er heldig for din økonomi. Det kan betyde, at du tjener 

godt i denne måned, men det kan også betyde, at du har færre 
udgifter. Facit bliver således, at du får flere penge mellem 
hænderne. Er du selvstændig, vil især salg af tidligere produkter, 
slå mere an, men under alle omstændigheder bliver overskuddet 
større. Er du lønmodtager, kan der være tale om lønforhøjelse eller 
en bonus, der udløses. Ønsker du at købe noget, er måneden også 
fin, men sund fornuft og kritisk sans bør altid være med i ethvert 
køb.   
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Hjem og bolig  
Det er en meget fin måned for familielivet. Du føler, at I kommer 
hinanden ved og der vil være mange gode stunder, hvor I alle kan 
være sammen på en god måde. I bidrager til hinanden, således at 
de sociale bånd i familien styrkes. Dit forhold til dine forældre kan 
forbedres nu, såfremt der skulle være opstået noget problemer. Er 
der ikke problemer, kan dine forældre hjælpe dig på forskellig 
måde. I det hele taget har du det bedre i dit hjem end normalt. Er 
du single, vil du nyde dit hjem og i højere grad end ellers invitere 
gæster hjem til dig. For alle gælder, at forbedring af boligforhold nu 
også er i fokus.   
  
  
Fornøjelser  
I denne måned står det i selvrealisationens tegn. Du kan nu med 
held blive involveret i en sag, et projekt eller et arbejde, hvor du 
kan markere dig på en positiv måde. Samtidig er det en tid, der 
bringer glæder og mange fornøjelser. Du kommer i fokus og 
ligeledes kan du her lægge frøene til videre muligheder for dig selv 
i fremtiden. Ofte vil du føle høj livsglæde og energi og du vil have 
flere lykkelige stunder. Dine evner kommer på prøve, men på en 

god måde. Det er også en tid, hvor din selvtillid kan stige. 
Yderligere har du et overskud, som du kan investere i din fritid og 
her få en række meget positive oplevelser. Har du børn, er det 
principielt en heldig måned for dem eller mindst een af dem. Dels 
kan et evt. problem blive løst, og dels kan måneden være direkte 
heldig for dem, f.eks. ved at noget vigtigt for dem lykkes. Ønsker 
du det og er du single, kan du i denne måned få et par gode, men 
uforpligtende oplevelser. Din sanselig og erotiske parathed er stærk 
i denne måned.  
  

  
Kommunikation  
Som du kan se på grafen, er emnet kommunikation markeret over 
middel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at måneden bliver mere rig på kommunikation end 
normalt. Ofte vil du være sammen med andre og på en livlig måde 
snakke og diskutere. Dine intellektuelle sanser er mere skærpede 
end sædvanligt og det gavner dig i studier, læsning eller 
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sammenhænge, hvor du skal forstå en række ting. Det kan meget 
nemt også gavne dit erhverv. Du kommer på nogle mindre 
indenlandske rejser eller kommer mere rundt end sædvanlig, fordi 
du er nysgerrig og gerne vil ud og opleve. Du er i det hele taget lidt 
mere livlig end normalt. Forholdet til eventuelle søskende vil være 
bedre end normalt.   
  
  
Effektivitet  
Du vil være ganske effektiv i dit daglige arbejde, men på en 
afslappet måde. Som du kan se på grafen, er den over middel 
stærk og domineret af grøn. Det betyder, at du får en del fra 
hånden, at du arbejder effektivt og generelt har en god 
planlægning med det, som du gør. I hjemmet, på arbejde og i 
andre sammenhænge, hvor du er involveret, er du god til at lægge 
de rette tidsplaner og organisere. Endvidere har du lyst til at 
arbejde og især se, at du får noget fra hånden. Ved netop at 
planlægge og organisere kan du også få en del tid til dig selv og 
bl.a. bruge denne tid på motion, sport, helse og psykologiske 
aktiviteter, som du ved gavner din mentale sundhed.   
  

  
Parforhold  
Måneden er god for parforhold; den er bedre end normalt eller 
gennemsnitlig, som du bl.a. kan se af den dominerende grønne 
farve. I et parforhold går det godt og har der for nylig været 
konflikter, kan I nu få talt ud og genfinde balancen. Du trives med 
dit parforhold og det gør din partner også. Der er også en måned, 
hvor I får mere tid sammen og der er igen amoriner i luften. 
Yderligere tyder det på, at din partner har det godt med sit arbejde 
og sine omgivelser. Sammen vil I møde flere mennesker, end I 

plejer, f.eks. ved at blive inviteret af andre eller ved, at I inviterer 
dem hjem til jer.   
  
Som single har du gode aspekter for flere hyggelige stunder 
sammen med det modsatte køn og gør du lidt ved sagen, har du 
også gode møde aspekter. Du vil være omgivet af andres 
opmærksomhed og kan få et tilbud eller to, og så kan du jo selv 
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vurdere, om det er noget for dig. Samtidig er du også i ro med dig 
selv, dvs. du har det fint med, at du er single.   
  
  
Filosofi  
Måneden er god for rejser, såfremt du ønsker det. Indflydelsen er 
nok ikke kraftig nok til, at du vil rejse med mindre, det er planlagt 
god tid i forvejen. Det er en måned, hvor du er meget videbegærlig 
og du vil gerne opleve med det formål at lære. Du vil læse mere 
end sædvanligt, opsøge kursus eller mennesker, som du føler, at 
du kan lære noget af. I det store og hele er den en tid, hvor du har 
et godt overblik, og hvor du lægger nye planer for fremtiden.   
  
  
Erhverv  
Erhvervsfeltet er ganske positivt markeret i denne måned; ikke 
decideret stærkt, men alligevel over middel. Du har det godt med 
dit arbejde og tingene kører som de skal i den retning, du ønsker. 
Det bliver ikke en måned med de store problemer. Alt i alt har du 
det rimeligt godt med dit arbejde og klager ikke. Alt i alt tyder det 
på, at det kører, uden at du tænker for meget over emnet. Er du 

meget ambitiøs eller stræbsom kan du dog gøre nogle fremskridt 
nu.  
  
  
Venskaber  
Som du kan se på grafen er feltet for sociale aktiviteter og 
venskaber markere positivt i denne måned. Det bliver en god 
måned, hvad angår sociale aktiviteter, venskaber samt evnen til at 
gøre dig gældende i en forening eller offentligt. I disse 
sammenhænge kan du markere dig. Styrken af den grønne farve er 

over middel, og dette betyder, at emnet er i fokus på en god måde. 
Det betyder også, at du kan forstærke de muligheder, som du får. 
Og ved således at yde en art hjælp til den positive indflydelse kan 
du få meget ud af venskaber og andre former for sociale aktiviteter. 
Du vil blive inviteret ud og kan samtidig med held selv tage 
initiativ, såfremt du ønsker det.  
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Frihed  
Feltet for frihed er markeret positivt i denne måned, som du kan se 
på grafen. Det betyder, at du får tid til at dyrke de interesser, som 
du dyrker alene. Det er altså interesser eller aktiviteter, som du er 
alene om. Det handler om at kunne være helt dig selv, midlertidig 
isoleret fra andre og således udelukkende have tid til dig selv. Der 
kommer altså timer, som du kan tilbringe i enerum med dig selv.   
  
 
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  
Effektivitet: Denne er normal, dvs. du opretholder dit gængse 
niveau. Dog er tendensen, at du bliver noget svingende, dvs. der er 

dage, hvor du arbejder inspireret og effektivt, også med det daglige 
hjemlige arbejde, mens du andre dage ønsker at løsrive dig noget 
fra daglige pligter. Her søger du mere frisk luft.   
  
  
Filosofi: Livsanskuelse og filosofi er i denne måned ikke særlig 
markeret. Det er status quo, men dog er der en tendens til, at du 
bliver mere nysgerrig. Du ønsker i højere grad at være autodidakt 
eller din egen lærer og autoritet. Dette hindrer på ingen måde, at 
du ønsker at komme på kursus. Det betyder, at du vil tænke mere 

selvstændigt og selv bearbejde dine informationer. Du vil præge 
dem med din egen livsfilosofi. Tendensen er, at du varmer op til at 
kaste dig over et emne, der har din interesse. Din nysgerrighed kan 
også få dig til at rejse for på den måde at opleve og lære. Der 
bliver nok tale om en mindre rejse.  
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Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
  
  
Erhverv: Dit erhverv er nu ikke særlig markeret. Det betyder, at 
området er status quo. Du skal altså ikke forvente de store 
ændringer. Det går altså stort set, som det plejer. Dog er 
tendensen, at enten kommer du til at arbejde lidt mere 
selvstændig, eller at du i højere grad bliver bedre til og ønsker 
større selvstændige udfordringer. Kan dit nuværende situation ikke 
give disse muligheder, kan du måske på længere sigt blive 
utilfreds. Nogle dage kan der være meget at lave, men det er 
mindre i andre perioder i denne måned.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR jun 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er overblik, filosofi, uddannelse eller en rejse i 
centrum. Bag disse mener gemmer der sig et stort behov for at få 
mere overblik og for at arbejde med din livsanskuelse. Du søger 
mentale og filosofiske oplevelser og en rejse kan være en måde at 
få dette på, dvs. du vil bruge rejsen til en måde at arbejde med dig 
selv på og til at filosofere på. Det er en måned, hvor du er mere 

positiv og åben overfor livet end, end du sædvanligvis er. Derfor 
kan du få en række positive oplevelser alene og sammen med 
andre mennesker. Dit behov for viden er nu stort, og meget 
sandsynlig er du nu involveret i dette - eller du skal på nogle kursus 
i denne måned. Du vil gerne lære mere og griber derfor enhver 
lejlighed til at gøre det. Er du i forvejen involveret i intellektuelt 
arbejde, vil det blive en måned, hvor du har meget at se til og hvor 
du virkelig går til den, fordi du føler dig inspireret, f.eks. til at holde 
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kursus, undervise, demonstrere eller arbejde med et projekt, der 
kræver megen tænkning, overblik og erfaring. Måneden er generelt 
heldig for dig, hvilket bl.a. skyldes din egen optimisme. Viden, 
uddannelse og evt. en rejse vil være i fokus i denne måned. Har du 
planer om at rejse, er dette en god måned. Der kan også være tale 
om, at du kommer på en uforudset rejse denne måned.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  



 

~ Side 35 af 78 ~ 
 

Kommunikation  
I denne måned skal du have megen fokus på alt, hvad du siger og 
skriver under på, som du kan se på grafen. Du vil blive involveret i 
megen kommunikation og mange diskussioner. Måneden bliver 
hektisk og ofte uforudsigelig. Ligesom du troede, at du kan 
planlægge, hvad der sker, indtræder der nogle overraskelser. Det 
er en tid, hvor du kan skabe problemer ved at holde på alt for 
fastgroede meninger og synspunkter. Du skal sikkert lære at se 
nogle problemstillinger fra en ny synsvinkel. Du vil blive involveret i 
nogle forrygende diskussioner. Du skal også passe på, at du ikke 
lover mere, end du kan holde. Fortrolighed og diskretion er vigtige 
temaer i denne måned. Kan du på den anden side undgå at gå over 
gevind, undgå at være for stædig og på den anden side for 
spontan, vil det blive en måned, hvor du kommunikerer godt 
mange mennesker. Det bliver også en måned, hvor du når til større 
indsigt i nogle væsentlige problemstillinger. Du søger erkendelse og 
ønsker nu at finde ud af, hvor du står.  
  
Underviser du eller holder foredrag, kommer der meget gang i den. 
Det bliver en måned, hvor der er bud efter dig. Du er meget ivrig 
efter at præsentere nogle synspunkter og kan provokere andre. 

Modtager du undervisning, er pointerne af en art, som du skal 
tygge meget på og du har en tendens til at være uenig.  
  
  
Effektivitet  
Dette er en måned, hvor du vil være ganske effektiv i dagligdagen 
og således får du meget fra hånden og får løst mange problemer - 
som du kan se på grafen. Du er tilfreds med dit daglige arbejde og 
der hersker en god stemning på din arbejdsplads. Har der tidligere 
været problemer med nogle kollegaer, vil disse nu kunne finde 

deres løsning. Det er en tid, hvor du generelt får meget fra hånden 
også privat. Din hverdag er konstruktiv og du kan lide at gøre 
noget både hjemme og på dit arbejde. Det er yderligere en måned, 
hvor du bliver mere bevidst om, hvad der for dig er psykisk og 
fysisk helse.   
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Slagkraft  
Som du kan se på grafen, er emnet slagkraft markeret overmiddel i 
denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det betyder, at 
du på en rolig og fredelig måde forstår at gøre opmærksom på dig 
selv. Du kan påvirke dine omgivelser mere end normalt, og i denne 
måned har du god held med at møde mennesker. Er det vigtigt for 
dig at holde et møde, præsentere dig eller gøre indtryk, ja, så er 
det tiden at gøre det i. Og du behøver ikke mase på, men blot være 
dig selv. Denne evne og holdning gavner også forholdet til det 
modsatte køn.  
  
  
Økonomi  
Som du kan se på grafen, er emnet økonomi markeret over middel 
i denne måned og den dominerende farve er grøn. Hermed får du 
en god og afslappet måned rent økonomisk forstået på den måde, 
at du ikke behøver bekymre dig. Er du i forvejen bekymret omkring 
din økonomi, vil du under alle omstændigheder kunne trække 
vejret lettere. Nogle vil gerne hjælpe dig og det hjælper alt 
sammen. Du kan regne med at tjene lidt ekstra i denne måned og 
få nogle udgifter ned - eller udskudt. Er du selvstændig, f.eks. ved 

at eje en butik, får du en tilfredsstillende måned rent økonomisk.   
  
  
Hjem, bolig  
Som du kan se på grafen, er emnet hjem og familie markeret 
overmiddel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at du får en god måned sammen med din familie, eller i 
det mindste en bedre måned end normalt. Du kan lide dit hjem, 
trives godt og er god til at skabe en hyggelig atmosfære, evt. 
sammen med din familie. I er sammen på en god måde og 

stemningen er fredelig - eller fredeligere end normalt. Du føler, at 
du trives hjemme, så i denne måned vil din tilknytning til dit hjem 
stige. Boligens indretning ligger dig mere på sinde end normalt, 
hvorfor du vil gå op i at have det pænt og indrette dig praktisk.   
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Fornøjelser  
Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 
sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 
smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
  
  
Erhverv  
Erhvervsfeltet er ganske positivt markeret i denne måned; ikke 
decideret stærkt, men alligevel over middel. Du har det godt med 
dit arbejde og tingene kører som de skal i den retning, du ønsker. 
Det bliver ikke en måned med de store problemer. Alt i alt har du 
det rimeligt godt med dit arbejde og klager ikke. Alt i alt tyder det 
på, at det kører, uden at du tænker for meget over emnet. Er du 
meget ambitiøs eller stræbsom kan du dog gøre nogle fremskridt 
nu.  
  

  
Frihed  
Feltet for frihed er markeret positivt i denne måned, som du kan se 
på grafen. Det betyder, at du får tid til at dyrke de interesser, som 
du dyrker alene. Det er altså interesser eller aktiviteter, som du er 
alene om. Det handler om at kunne være helt dig selv, midlertidig 
isoleret fra andre og således udelukkende have tid til dig selv. Der 
kommer altså timer, som du kan tilbringe i enerum med dig selv.   
  
  

Parforhold  
Din partner synes mere svingende og oplever nogle mindre op- og 
nedture. Eventuelle skærmydsler går hurtigt over, så spænding 
vekselvirker med harmoni og forståelse. Din partner har en del at 
se til og kan være rastløs for tiden. Sandsynligvis har I begge travlt 
og det kan forklare, at måneden bliver præget af, at I er sammen 
på en sporadisk måde. Der bliver ikke tale om, at der kommer 
nogen speciel krise mellem jer.   



 

~ Side 38 af 78 ~ 
 

Er du single, har du lidt bedre kort på hånden end normalt, hvilket 
f.eks. kan betyde, at du er mere ude til selskab, således at du kan 
gøre opmærksom på dig selv. Skal du have noget ud af de 
potentielle mødeaspekter, kræver det dog, at du gør mere ved 
sagen.   
  
  
Venskaber  
Måneden bringer flere sociale aktiviteter end sædvanligt. Du er 
mere udadvendt og opsøgende på dette punkt, bl.a. fordi du er 
irriteret over, at der sker for lidt. Derfor vil du selv gøre en indsats, 
så der sker noget. Du kan risikere, at nogle venner irriterer dig lidt 
for en tid. Ønsker du at markere dig i en forening eller lignende, er 
det den rigtige tid.   
  
  
Frihed  
Du får mere tid til dine fritidsinteresser og til sport og motion, end 
du plejer. Har du ikke tiden, ja, så tager du den, fordi dit behov for 
at kunne nyde dit eget selskab er større end normalt.   
  

  
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  

  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
  



 

~ Side 39 af 78 ~ 
 

MÅNEDSHOROSKOP FOR jul 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er flere emner i fokus. For det første vil du være 
meget bevidst om dine psykiske ressourcer og du vil arbejde på at 
genopbygge eller forstærke dem. For det andet er det en måned, 
hvor du ofte tænker på, om dine handlinger og reaktioner er 
rationelle og fornuftige. Du lever nu intenst, men er også presset 
og til tider stresset. For det tredje ønsker du at gøre op med nogle 

sider, som irriterer dig, og måneden er særdeles god til at arbejde 
"terapeutisk" med dig selv. Dette skyldes også, at det er en måned 
med stress og mange intense oplevelser. Derfor ønsker du også 
konstant at stresse af. Et fjerde emne som optager dig meget er 
sex og erotik. Du har nu et større behov for dette end sædvanligt 
og lever du samtidigt i et fast forhold, vil der komme forøget fokus 
på emnet. Skulle I have problemer på dette område, vil du 
konfrontere disse problemer og gøre noget ved dem. Ofte er du 
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intens og lidenskabelig. I en bredere forstand er du også særdeles 
engageret i dit arbejde, som du arbejder yderst koncentreret med. 
Du ønsker ikke at blive forstyrret i dette, men have lov til at passe 
dig selv.   
  
I forbindelse med dit arbejde med dine psykiske ressourcer kan 
emner som f.eks. psykologi, religion eller terapi også optage dig i 
denne måned, hvis det så at sige er emner, som du har sympati 
for. Har du ikke, vil du alligevel prøve på at være din egen 
psykolog.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Kommunikation  
I denne måned skal du have megen fokus på alt, hvad du siger og 
skriver under på, som du kan se på grafen. Du vil blive involveret i 
megen kommunikation og mange diskussioner. Måneden bliver 
hektisk og ofte uforudsigelig. Ligesom du troede, at du kan 
planlægge, hvad der sker, indtræder der nogle overraskelser. Det 
er en tid, hvor du kan skabe problemer ved at holde på alt for 
fastgroede meninger og synspunkter. Du skal sikkert lære at se 
nogle problemstillinger fra en ny synsvinkel. Du vil blive involveret i 
nogle forrygende diskussioner. Du skal også passe på, at du ikke 
lover mere, end du kan holde. Fortrolighed og diskretion er vigtige 
temaer i denne måned. Kan du på den anden side undgå at gå over 
gevind, undgå at være for stædig og på den anden side for 
spontan, vil det blive en måned, hvor du kommunikerer godt 
mange mennesker. Det bliver også en måned, hvor du når til større 
indsigt i nogle væsentlige problemstillinger. Du søger erkendelse og 
ønsker nu at finde ud af, hvor du står.  
  
Underviser du eller holder foredrag, kommer der meget gang i den. 
Det bliver en måned, hvor der er bud efter dig. Du er meget ivrig 
efter at præsentere nogle synspunkter og kan provokere andre. 

Modtager du undervisning, er pointerne af en art, som du skal 
tygge meget på og du har en tendens til at være uenig.  
  
  
Hjem, bolig  
Som du kan se på grafen, er emnet hjem og familie markeret 
overmiddel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at du får en god måned sammen med din familie, eller i 
det mindste en bedre måned end normalt. Du kan lide dit hjem, 
trives godt og er god til at skabe en hyggelig atmosfære, evt. 

sammen med din familie. I er sammen på en god måde og 
stemningen er fredelig - eller fredeligere end normalt. Du føler, at 
du trives hjemme, så i denne måned vil din tilknytning til dit hjem 
stige. Boligens indretning ligger dig mere på sinde end normalt, 
hvorfor du vil gå op i at have det pænt og indrette dig praktisk.   
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Frihed  
Feltet for frihed er markeret positivt i denne måned, som du kan se 
på grafen. Det betyder, at du får tid til at dyrke de interesser, som 
du dyrker alene. Det er altså interesser eller aktiviteter, som du er 
alene om. Det handler om at kunne være helt dig selv, midlertidig 
isoleret fra andre og således udelukkende have tid til dig selv. Der 
kommer altså timer, som du kan tilbringe i enerum med dig selv.   
  
 
STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 

parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 
for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
  

Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR aug 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned vil du arbejde meget. Motivet er ikke nødvendigvis, 
at du har meget at se til, hvilket du sandsynligvis har, men snarere, 
at du er meget optaget af dit arbejde som karriere. Derfor tænker 
du meget over dit arbejde og hvad det fører til på længere sigt. Dit 
arbejde vil være i fokus, således at du ofrer emnet megen tid. 
Måneden kan vise sig at blive vigtig, dvs. du tager nogle afgørende 

beslutninger. Det er også muligt, at du i denne måned skal have 
meget fra hånden. Man kan sige, at i denne måned optager erhverv 
og arbejde langt det meste af din tid. Der er meget at lave. Du kan 
nu lægge langsigtede planer for din videre karriere, og samtidig 
skal du regne med, at du er indstillet på at gå til den, bruge dine 
muligheder eller løse de problemer, der måtte være her.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Filosofi  
Det bliver en måned, hvor du vil opleve af intellektuel og filosofisk 
art. Du vil videre med din livsanskuelse, så du på længere sigt kan 
sætte dig overordnede mål, der handler om livsfilosofi. Intellektuelt 
har du meget at se til og bearbejde. Din nysgerrighed er meget 
stor, og du har god energi i sammenhænge, hvor man skal lære 
noget, men du er ikke hele tiden lige koncentreret. Dette skyldes, 
at du nu også har et stort behov for at opleve, bevæge dig væk og 
rejse. Har du muligheden for at rejse, vil dette ske. Du får en 
meget intens rejse, hvor meget af det, som du oplever, først 
bearbejdes i de efterfølgende måneder. Du kommer ikke til at 
glemme, hvad du oplever, og det gør et varigt indtryk på dig. Du 
ønsker nu at få overblik over dit liv, se større sammenhænge, og 
en rejse kan netop opfylde dette formål, nu og på lidt længere sigt, 
når indtrykkene lægger sig. Skal du ikke ud og rejse er det en tid, 
hvor du vil være opsøgende. Måske ved at være sammen med 
mennesker, som du mener, kan lære dig noget, eller ved at gå til 
kurser eller andet. Og du kan møde noget her, der for alvor 
påvirker din livsanskuelse - også i flere måneder frem.   
  
  

Kommunikation  
Måneden er heldig for kommunikation og studier. Er du studerende, 
vil det være en tid, hvor du føler dig inspireret og hvor du har 
overblik over opgaverne. Er du ikke studerende, vil det være en tid, 
hvor du mere end ellers har lyst til at gå til foredrag, kursus eller 
måske blot kommunikere mere end du plejer. Din nysgerrighed er 
stigende, hvilket kan få dig til at aflægge andre besøg rundt 
omkring. Du er også mere udadvendt end sædvanligt og har i det 
hele taget et overskud, der omsættes i interesser og kontakt til 
andre mennesker.   

  
  
Hjem og bolig  
Det er en meget fin måned for familielivet. Du føler, at I kommer 
hinanden ved og der vil være mange gode stunder, hvor I alle kan 
være sammen på en god måde. I bidrager til hinanden, således at 
de sociale bånd i familien styrkes. Dit forhold til dine forældre kan 
forbedres nu, såfremt der skulle være opstået noget problemer. Er 
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der ikke problemer, kan dine forældre hjælpe dig på forskellig 
måde. I det hele taget har du det bedre i dit hjem end normalt. Er 
du single, vil du nyde dit hjem og i højere grad end ellers invitere 
gæster hjem til dig. For alle gælder, at forbedring af boligforhold nu 
også er i fokus.   
  
  
Frihed  
I denne måned kan du med held komme i gang med at bevæge dig 
mere og dyrke mere motion. Måneden er endvidere god for indre 
refleksioner, hvor du bremser op, og tænker over tilværelsen. På 
den måde har du brug for at være helt dig selv og have dit eget 
privatliv, også selv om du skal være sammen med andre. Du får i 
denne måned også mulighed for at nyde det og slappe af samt 
dyrke dine mere åndelige interesser (læse, tænke, høre musik, 
meditere - eller hvad du synes om).   
  
  
Økonomi  
I denne måned skal du have nogen fokus på din økonomi, som du 
kan se på grafen. Det røde område betyder, at der er flere forhold, 

der gør, at måneden ikke er god. Dels kan du tjene mindre, end du 
plejer, eller også har du bare ikke så mange penge mellem 
hænderne. Der er flere udgifter end beregnet og de uforudsete 
udgifter betyder, at måneden bliver præget af stram økonomisk. 
Det er vigtigt, at du blander sund fornuft ind i din økonomi og 
modvirker den dårlige tid ved at lægge fornuftige budgetter. Kan du 
bevare overblikket og holde igen, bliver det en måned, hvor 
økonomi er i centrum og som måneden går, bliver det på en mere 
og mere positiv måde. Din økonomi er ikke ekstremt meget i fokus, 
som dårlig eller besværlig, men der er forhold, som du skal være 

opmærksom på. Og det er især, at du ikke vil holde udgifter nede 
på et rimeligt niveau.  
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STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 
parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 
for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  

  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR sep 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er overblik, filosofi, uddannelse eller en rejse i 
centrum. Bag disse mener gemmer der sig et stort behov for at få 
mere overblik og for at arbejde med din livsanskuelse. Du søger 
mentale og filosofiske oplevelser og en rejse kan være en måde at 
få dette på, dvs. du vil bruge rejsen til en måde at arbejde med dig 
selv på og til at filosofere på. Det er en måned, hvor du er mere 

positiv og åben overfor livet end, end du sædvanligvis er. Derfor 
kan du få en række positive oplevelser alene og sammen med 
andre mennesker. Dit behov for viden er nu stort, og meget 
sandsynlig er du nu involveret i dette - eller du skal på nogle kursus 
i denne måned. Du vil gerne lære mere og griber derfor enhver 
lejlighed til at gøre det. Er du i forvejen involveret i intellektuelt 
arbejde, vil det blive en måned, hvor du har meget at se til og hvor 
du virkelig går til den, fordi du føler dig inspireret, f.eks. til at holde 
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kursus, undervise, demonstrere eller arbejde med et projekt, der 
kræver megen tænkning, overblik og erfaring. Måneden er generelt 
heldig for dig, hvilket bl.a. skyldes din egen optimisme. Viden, 
uddannelse og evt. en rejse vil være i fokus i denne måned. Har du 
planer om at rejse, er dette en god måned. Der kan også være tale 
om, at du kommer på en uforudset rejse denne måned.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Filosofi  
Det bliver en måned, hvor du vil opleve af intellektuel og filosofisk 
art. Du vil videre med din livsanskuelse, så du på længere sigt kan 
sætte dig overordnede mål, der handler om livsfilosofi. Intellektuelt 
har du meget at se til og bearbejde. Din nysgerrighed er meget 
stor, og du har god energi i sammenhænge, hvor man skal lære 
noget, men du er ikke hele tiden lige koncentreret. Dette skyldes, 
at du nu også har et stort behov for at opleve, bevæge dig væk og 
rejse. Har du muligheden for at rejse, vil dette ske. Du får en 
meget intens rejse, hvor meget af det, som du oplever, først 
bearbejdes i de efterfølgende måneder. Du kommer ikke til at 
glemme, hvad du oplever, og det gør et varigt indtryk på dig. Du 
ønsker nu at få overblik over dit liv, se større sammenhænge, og 
en rejse kan netop opfylde dette formål, nu og på lidt længere sigt, 
når indtrykkene lægger sig. Skal du ikke ud og rejse er det en tid, 
hvor du vil være opsøgende. Måske ved at være sammen med 
mennesker, som du mener, kan lære dig noget, eller ved at gå til 
kurser eller andet. Og du kan møde noget her, der for alvor 
påvirker din livsanskuelse - også i flere måneder frem.   
  
  

Frihed  
I denne måned kan du med held komme i gang med at bevæge dig 
mere og dyrke mere motion. Måneden er endvidere god for indre 
refleksioner, hvor du bremser op, og tænker over tilværelsen. På 
den måde har du brug for at være helt dig selv og have dit eget 
privatliv, også selv om du skal være sammen med andre. Du får i 
denne måned også mulighed for at nyde det og slappe af samt 
dyrke dine mere åndelige interesser (læse, tænke, høre musik, 
meditere - eller hvad du synes om).   
  

  
Slagkraft  
Som du kan se på grafen, er emnet slagkraft markeret overmiddel i 
denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det betyder, at 
du på en rolig og fredelig måde forstår at gøre opmærksom på dig 
selv. Du kan påvirke dine omgivelser mere end normalt, og i denne 
måned har du god held med at møde mennesker. Er det vigtigt for 
dig at holde et møde, præsentere dig eller gøre indtryk, ja, så er 
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det tiden at gøre det i. Og du behøver ikke mase på, men blot være 
dig selv. Denne evne og holdning gavner også forholdet til det 
modsatte køn.  
  
  
Økonomi  
Som du kan se på grafen, er emnet økonomi markeret over middel 
i denne måned og den dominerende farve er grøn. Hermed får du 
en god og afslappet måned rent økonomisk forstået på den måde, 
at du ikke behøver bekymre dig. Er du i forvejen bekymret omkring 
din økonomi, vil du under alle omstændigheder kunne trække 
vejret lettere. Nogle vil gerne hjælpe dig og det hjælper alt 
sammen. Du kan regne med at tjene lidt ekstra i denne måned og 
få nogle udgifter ned - eller udskudt. Er du selvstændig, f.eks. ved 
at eje en butik, får du en tilfredsstillende måned rent økonomisk.   
  
  
Kommunikation  
Som du kan se på grafen, er emnet kommunikation markeret over 
middel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at måneden bliver mere rig på kommunikation end 

normalt. Ofte vil du være sammen med andre og på en livlig måde 
snakke og diskutere. Dine intellektuelle sanser er mere skærpede 
end sædvanligt og det gavner dig i studier, læsning eller 
sammenhænge, hvor du skal forstå en række ting. Det kan meget 
nemt også gavne dit erhverv. Du kommer på nogle mindre 
indenlandske rejser eller kommer mere rundt end sædvanlig, fordi 
du er nysgerrig og gerne vil ud og opleve. Du er i det hele taget lidt 
mere livlig end normalt. Forholdet til eventuelle søskende vil være 
bedre end normalt.   
  

  
Hjem, bolig  
Som du kan se på grafen, er emnet hjem og familie markeret 
overmiddel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at du får en god måned sammen med din familie, eller i 
det mindste en bedre måned end normalt. Du kan lide dit hjem, 
trives godt og er god til at skabe en hyggelig atmosfære, evt. 
sammen med din familie. I er sammen på en god måde og 
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stemningen er fredelig - eller fredeligere end normalt. Du føler, at 
du trives hjemme, så i denne måned vil din tilknytning til dit hjem 
stige. Boligens indretning ligger dig mere på sinde end normalt, 
hvorfor du vil gå op i at have det pænt og indrette dig praktisk.   
  
  
Fornøjelser  
Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 
sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 
smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
  
  
Effektivitet  
Du vil være ganske effektiv i dit daglige arbejde, men på en 
afslappet måde. Som du kan se på grafen, er den over middel 
stærk og domineret af grøn. Det betyder, at du får en del fra 

hånden, at du arbejder effektivt og generelt har en god 
planlægning med det, som du gør. I hjemmet, på arbejde og i 
andre sammenhænge, hvor du er involveret, er du god til at lægge 
de rette tidsplaner og organisere. Endvidere har du lyst til at 
arbejde og især se, at du får noget fra hånden. Ved netop at 
planlægge og organisere kan du også få en del tid til dig selv og 
bl.a. bruge denne tid på motion, sport, helse og psykologiske 
aktiviteter, som du ved gavner din mentale sundhed.   
  
  

Parforhold  
Måneden er god for parforhold; den er bedre end normalt eller 
gennemsnitlig, som du bl.a. kan se af den dominerende grønne 
farve. I et parforhold går det godt og har der for nylig været 
konflikter, kan I nu få talt ud og genfinde balancen. Du trives med 
dit parforhold og det gør din partner også. Der er også en måned, 
hvor I får mere tid sammen og der er igen amoriner i luften. 
Yderligere tyder det på, at din partner har det godt med sit arbejde 
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og sine omgivelser. Sammen vil I møde flere mennesker, end I 
plejer, f.eks. ved at blive inviteret af andre eller ved, at I inviterer 
dem hjem til jer.   
  
Som single har du gode aspekter for flere hyggelige stunder 
sammen med det modsatte køn og gør du lidt ved sagen, har du 
også gode møde aspekter. Du vil være omgivet af andres 
opmærksomhed og kan få et tilbud eller to, og så kan du jo selv 
vurdere, om det er noget for dig. Samtidig er du også i ro med dig 
selv, dvs. du har det fint med, at du er single.   
  
  
Erhverv  
Erhvervsfeltet er ganske positivt markeret i denne måned; ikke 
decideret stærkt, men alligevel over middel. Du har det godt med 
dit arbejde og tingene kører som de skal i den retning, du ønsker. 
Det bliver ikke en måned med de store problemer. Alt i alt har du 
det rimeligt godt med dit arbejde og klager ikke. Alt i alt tyder det 
på, at det kører, uden at du tænker for meget over emnet. Er du 
meget ambitiøs eller stræbsom kan du dog gøre nogle fremskridt 
nu.  

  
  
Venskaber  
Som du kan se på grafen er feltet for sociale aktiviteter og 
venskaber markere positivt i denne måned. Det bliver en god 
måned, hvad angår sociale aktiviteter, venskaber samt evnen til at 
gøre dig gældende i en forening eller offentligt. I disse 
sammenhænge kan du markere dig. Styrken af den grønne farve er 
over middel, og dette betyder, at emnet er i fokus på en god måde. 
Det betyder også, at du kan forstærke de muligheder, som du får. 

Og ved således at yde en art hjælp til den positive indflydelse kan 
du få meget ud af venskaber og andre former for sociale aktiviteter. 
Du vil blive inviteret ud og kan samtidig med held selv tage 
initiativ, såfremt du ønsker det.  
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STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 
parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 
for dig at forsætte din tilværelse som single.   
  
Intensitet: I den kommende måned er din generelle intensitet eller 

engagement i en række faktorer gennemsnitlig eller normal. Du 
putter den portion lidenskab og engagement i ting, som du altså 
gør. Tendensen er dog, at du bliver en anelse mere sjælelig eller 
spirituel. Du kunne især være interesseret i et arbejde med dine 
åndelige ressourcer og hvad der for dig er værdier. At du mere 
måske vil definere dig selv som et åndeligt væsen, vil så gradvis 
smitte af på dine aktiviteter. Det kan også handle om etik. 
Omvendt kan det måske irritere dig, hvis et engagement (dit 
arbejde f.eks.) ikke kan leve op til dine åndelige og etiske 
forventninger. Som helhed bliver du ikke mere intenst 

følelsesmæssigt, men mere engageret på en åndelig og etisk måde.  
  
Erhverv: Det mest præcise man kan sige om denne måned rent 
arbejdsmæssigt er, at din situation er status quo. Det forløber 
altså, som det plejer. Omvendt tyder det på, at det har du det fint 
med. Ønsker du ikke, at dette skal være tilfældet, kræver det, at 
du gør en stor indsats. Og det synes du heller ikke at være indstillet 
på. Du ønsker at lægge den indsats for dagen, som du er vant til.    



 

~ Side 57 af 78 ~ 
 

MÅNEDSHOROSKOP FOR okt 2022  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 
månedshoroskoper efter hinanden.   
  

Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 
område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 

emne.  
  
I denne måned er kommunikation, studier eller intellektuelle 
opgaver og en mindre rejse i fokus, f.eks. til nogle venner eller 
familiemedlemmer. Det er en levende måned med mange alsidige 
oplevelser og en tid, hvor du ikke skal regne med at kunne 
planlægge, hvad der sker. Alt kan skifte fra dag til dag og hvad der 
så lovende ud den ene dag, kan vise sig at give problemer den 
næste - for dernæst igen at forbedre sig. Det er en måned, hvor du 
vil være mere udadvendt end sædvanlig. Alle aktiviteter som 
tilbyder stimulation og nytænkning interesserer dig og du vil 
sandsynligvis kaste dig ud i mange oplevelser. På trods af den 
levende stemning er det også en måned, hvor intellektuelle 
opgaver står for døren og skal løses. Du har inspirationen til det, 
men skal yderligere selv mobilisere koncentrationsevnen. Det bliver 
således en måned med intellektuelle udfordringer. Endvidere er alle 
former for kommunikation i centrum, både de seriøse og de mere 
selskabelige. Din nysgerrighed og åbenhed gør, at du kommer ud 
på en større eller mindre rejse.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.  
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Slagkraft  
Det er en god måned for dig generelt, ikke mindst fordi du føler, at 
du er på toppen og god til at sælge dig selv. Du har nemt ved at 
komme i kontakt med andre, få dine meninger markeret og i det 
hele taget gøre opmærksom på dig selv. Du vil nu forlange din ret 
og har der været problemer med andre, fordi de har underkendt 
dig, kan dette nu laves om. Du vil med held løse de udfordringer 
der er og det er en tid, hvor du får flere chancer og muligheder. På 
den måde kan du komme videre med dit liv og din selvtillid vokser, 
når du opdager, at du er vinderen. Du kan risikere at være mere 
forfængelig end sædvanligt og du vil gå mere op i tøj, udseende og 
den måde, du viser dig på for andre. Det er en måned, hvor du kan 
skabe vigtige kontakter.   
  
En væsentlig grund, til at du nu har væsentlig slagkraft, er, at du 
gennem en indre udvikling, der varer i længere tid, ønsker at blive 
mere fri og gå nye veje. Og netop i denne måned er dette stærkt i 
fokus. Energisk vil du kæmpe for dine egne ideer og rettigheder og 
her sprænge grænser, måske tabuer, som du normalt er underlagt. 
Andre oplever dig som stærk, ungdommelig, spændende og 
karismatisk. Selv kan du føle dig noget rastløs, men det er langt fra 

hele det billede andre nu har af dig. Du kan overrumple venner og 
fjender med dine forslag og dit gå på mod for at realisere egne 
planer. Du er yderst opsat på, at der skal ske noget nu og at du 
skal ud af ethvert dødvande, der måtte eksistere. Samtidig er du 
mere iderig end sædvanlig, hvilket også præger din optræden og 
udstråling.  
  
  
Økonomi  
Måneden er heldig for din økonomi. Det kan betyde, at du tjener 

godt i denne måned, men det kan også betyde, at du har færre 
udgifter. Facit bliver således, at du får flere penge mellem 
hænderne. Er du selvstændig, vil især salg af tidligere produkter, 
slå mere an, men under alle omstændigheder bliver overskuddet 
større. Er du lønmodtager, kan der være tale om lønforhøjelse eller 
en bonus, der udløses. Ønsker du at købe noget, er måneden også 
fin, men sund fornuft og kritisk sans bør altid være med i ethvert 
køb.   
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Effektivitet  
Dette er en måned, hvor du vil være ganske effektiv i dagligdagen 
og således får du meget fra hånden og får løst mange problemer - 
som du kan se på grafen. Du er tilfreds med dit daglige arbejde og 
der hersker en god stemning på din arbejdsplads. Har der tidligere 
været problemer med nogle kollegaer, vil disse nu kunne finde 
deres løsning. Det er en tid, hvor du generelt får meget fra hånden 
også privat. Din hverdag er konstruktiv og du kan lide at gøre 
noget både hjemme og på dit arbejde. Det er yderligere en måned, 
hvor du bliver mere bevidst om, hvad der for dig er psykisk og 
fysisk helse.   
  
  
Filosofi  
Som du kan se, er emnet (livs)filosofi i denne måned både positivt 
og dynamisk afbildet. Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at 
du har særdeles blandede indflydelser. Alt i alt betyder det, at du 
rastløs, videbegærlig, optimistisk, til tider for forventningsfuld og 
måske for blåøjet. Du ønsker nu at tænke de store tanker, men kan 
også på denne måde komme videre med dit liv. Du søger overblik 
og helhed. Skal du ud at rejse tegner det til at blive en spændende 

og anderledes oplevelse.  
  
  
Fornøjelser  
Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 
sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 

smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
  
  
Parforhold  
Måneden er god for parforhold; den er bedre end normalt eller 
gennemsnitlig, som du bl.a. kan se af den dominerende grønne 
farve. I et parforhold går det godt og har der for nylig været 
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konflikter, kan I nu få talt ud og genfinde balancen. Du trives med 
dit parforhold og det gør din partner også. Der er også en måned, 
hvor I får mere tid sammen og der er igen amoriner i luften. 
Yderligere tyder det på, at din partner har det godt med sit arbejde 
og sine omgivelser. Sammen vil I møde flere mennesker, end I 
plejer, f.eks. ved at blive inviteret af andre eller ved, at I inviterer 
dem hjem til jer.   
  
Som single har du gode aspekter for flere hyggelige stunder 
sammen med det modsatte køn og gør du lidt ved sagen, har du 
også gode møde aspekter. Du vil være omgivet af andres 
opmærksomhed og kan få et tilbud eller to, og så kan du jo selv 
vurdere, om det er noget for dig. Samtidig er du også i ro med dig 
selv, dvs. du har det fint med, at du er single.   
  
  
Erhverv  
Erhvervsfeltet er ganske positivt markeret i denne måned; ikke 
decideret stærkt, men alligevel over middel. Du har det godt med 
dit arbejde og tingene kører som de skal i den retning, du ønsker. 
Det bliver ikke en måned med de store problemer. Alt i alt har du 

det rimeligt godt med dit arbejde og klager ikke. Alt i alt tyder det 
på, at det kører, uden at du tænker for meget over emnet. Er du 
meget ambitiøs eller stræbsom kan du dog gøre nogle fremskridt 
nu.  
  
  
Venskaber  
Som du kan se på grafen er feltet for sociale aktiviteter og 
venskaber markere positivt i denne måned. Det bliver en god 
måned, hvad angår sociale aktiviteter, venskaber samt evnen til at 

gøre dig gældende i en forening eller offentligt. I disse 
sammenhænge kan du markere dig. Styrken af den grønne farve er 
over middel, og dette betyder, at emnet er i fokus på en god måde. 
Det betyder også, at du kan forstærke de muligheder, som du får. 
Og ved således at yde en art hjælp til den positive indflydelse kan 
du få meget ud af venskaber og andre former for sociale aktiviteter. 
Du vil blive inviteret ud og kan samtidig med held selv tage 
initiativ, såfremt du ønsker det.  
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STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  
Parforhold: Dette emne er nu ganske neutralt, dvs. det går "som 
det plejer". Det betyder, at der ikke specielt er megen fokus på 
parforhold, fordi det er der ingen grund til. Plejer dit forhold at gå 
godt, ja, så fortsætter det. Er det anspændt, ja, så skal du ikke 
regne med, at det bliver radikalt anderledes i denne måned.  
  
Er du single, skal du gøre en stor indsats for at lave dette om, 
såfremt du ønsker en ændring her. Der kan også være tale om, at 
du ikke går så meget op i emnet i denne måned, dvs. at det er ok 
for dig at forsætte din tilværelse som single.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR nov 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er overblik, filosofi, uddannelse eller en rejse i 
centrum. Bag disse mener gemmer der sig et stort behov for at få 
mere overblik og for at arbejde med din livsanskuelse. Du søger 
mentale og filosofiske oplevelser og en rejse kan være en måde at 
få dette på, dvs. du vil bruge rejsen til en måde at arbejde med dig 
selv på og til at filosofere på. Det er en måned, hvor du er mere 

positiv og åben overfor livet end, end du sædvanligvis er. Derfor 
kan du få en række positive oplevelser alene og sammen med 
andre mennesker. Dit behov for viden er nu stort, og meget 
sandsynlig er du nu involveret i dette - eller du skal på nogle kursus 
i denne måned. Du vil gerne lære mere og griber derfor enhver 
lejlighed til at gøre det. Er du i forvejen involveret i intellektuelt 
arbejde, vil det blive en måned, hvor du har meget at se til og hvor 
du virkelig går til den, fordi du føler dig inspireret, f.eks. til at holde 
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kursus, undervise, demonstrere eller arbejde med et projekt, der 
kræver megen tænkning, overblik og erfaring. Måneden er generelt 
heldig for dig, hvilket bl.a. skyldes din egen optimisme. Viden, 
uddannelse og evt. en rejse vil være i fokus i denne måned. Har du 
planer om at rejse, er dette en god måned. Der kan også være tale 
om, at du kommer på en uforudset rejse denne måned.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  



 

~ Side 66 af 78 ~ 
 

Filosofi  
Det bliver en måned, hvor du vil opleve af intellektuel og filosofisk 
art. Du vil videre med din livsanskuelse, så du på længere sigt kan 
sætte dig overordnede mål, der handler om livsfilosofi. Intellektuelt 
har du meget at se til og bearbejde. Din nysgerrighed er meget 
stor, og du har god energi i sammenhænge, hvor man skal lære 
noget, men du er ikke hele tiden lige koncentreret. Dette skyldes, 
at du nu også har et stort behov for at opleve, bevæge dig væk og 
rejse. Har du muligheden for at rejse, vil dette ske. Du får en 
meget intens rejse, hvor meget af det, som du oplever, først 
bearbejdes i de efterfølgende måneder. Du kommer ikke til at 
glemme, hvad du oplever, og det gør et varigt indtryk på dig. Du 
ønsker nu at få overblik over dit liv, se større sammenhænge, og 
en rejse kan netop opfylde dette formål, nu og på lidt længere sigt, 
når indtrykkene lægger sig. Skal du ikke ud og rejse er det en tid, 
hvor du vil være opsøgende. Måske ved at være sammen med 
mennesker, som du mener, kan lære dig noget, eller ved at gå til 
kurser eller andet. Og du kan møde noget her, der for alvor 
påvirker din livsanskuelse - også i flere måneder frem.   
  
  

Slagkraft  
Det er en god måned for dig generelt, ikke mindst fordi du føler, at 
du er på toppen og god til at sælge dig selv. Du har nemt ved at 
komme i kontakt med andre, få dine meninger markeret og i det 
hele taget gøre opmærksom på dig selv. Du vil nu forlange din ret 
og har der været problemer med andre, fordi de har underkendt 
dig, kan dette nu laves om. Du vil med held løse de udfordringer 
der er og det er en tid, hvor du får flere chancer og muligheder. På 
den måde kan du komme videre med dit liv og din selvtillid vokser, 
når du opdager, at du er vinderen. Du kan risikere at være mere 

forfængelig end sædvanligt og du vil gå mere op i tøj, udseende og 
den måde, du viser dig på for andre. Det er en måned, hvor du kan 
skabe vigtige kontakter.   
  
  
En væsentlig grund, til at du nu har væsentlig slagkraft, er, at du 
gennem en indre udvikling, der varer i længere tid, ønsker at blive 
mere fri og gå nye veje. Og netop i denne måned er dette stærkt i 
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fokus. Energisk vil du kæmpe for dine egne ideer og rettigheder og 
her sprænge grænser, måske tabuer, som du normalt er underlagt. 
Andre oplever dig som stærk, ungdommelig, spændende og 
karismatisk. Selv kan du føle dig noget rastløs, men det er langt fra 
hele det billede andre nu har af dig. Du kan overrumple venner og 
fjender med dine forslag og dit gå på mod for at realisere egne 
planer. Du er yderst opsat på, at der skal ske noget nu og at du 
skal ud af ethvert dødvande, der måtte eksistere. Samtidig er du 
mere iderig end sædvanlig, hvilket også præger din optræden og 
udstråling.  
  
  
Økonomi  
Måneden er heldig for din økonomi. Det kan betyde, at du tjener 
godt i denne måned, men det kan også betyde, at du har færre 
udgifter. Facit bliver således, at du får flere penge mellem 
hænderne. Er du selvstændig, vil især salg af tidligere produkter, 
slå mere an, men under alle omstændigheder bliver overskuddet 
større. Er du lønmodtager, kan der være tale om lønforhøjelse eller 
en bonus, der udløses. Ønsker du at købe noget, er måneden også 
fin, men sund fornuft og kritisk sans bør altid være med i ethvert 

køb.   
  
  
Hjem og bolig  
Det er en meget fin måned for familielivet. Du føler, at I kommer 
hinanden ved og der vil være mange gode stunder, hvor I alle kan 
være sammen på en god måde. I bidrager til hinanden, således at 
de sociale bånd i familien styrkes. Dit forhold til dine forældre kan 
forbedres nu, såfremt der skulle være opstået noget problemer. Er 
der ikke problemer, kan dine forældre hjælpe dig på forskellig 

måde. I det hele taget har du det bedre i dit hjem end normalt. Er 
du single, vil du nyde dit hjem og i højere grad end ellers invitere 
gæster hjem til dig. For alle gælder, at forbedring af boligforhold nu 
også er i fokus.   
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Effektivitet  
Dette er en måned, hvor du vil være ganske effektiv i dagligdagen 
og således får du meget fra hånden og får løst mange problemer - 
som du kan se på grafen. Du er tilfreds med dit daglige arbejde og 
der hersker en god stemning på din arbejdsplads. Har der tidligere 
været problemer med nogle kollegaer, vil disse nu kunne finde 
deres løsning. Det er en tid, hvor du generelt får meget fra hånden 
også privat. Din hverdag er konstruktiv og du kan lide at gøre 
noget både hjemme og på dit arbejde. Det er yderligere en måned, 
hvor du bliver mere bevidst om, hvad der for dig er psykisk og 
fysisk helse.   
  
  
Parforhold  
Måneden er god for parforhold - som du kan se på grafen. Nogle 
tidligere problemer kunne nu blive løst, og det er en god tid til at 
snakke sammen. Generelt kommer I tættere på hinanden og I får 
mere tid sammen. Yderligere tyder det på, at det er en tid, hvor din 
partner er heldig og har succes, f.eks. med sit arbejde eller i en 
fritidsinteresse. Er du single, er det måneden, hvor du kan møde en 
partner. Du bør være aktiv, da du har en del held og gode 

muligheder. Yderligere har du held med at møder andre 
mennesker, der kan betyde noget for dig, eller en person, der i 
fremtiden kan blive din ven eller spille en stor rolle. Skal du f.eks. 
til jobsamtale, kan dette blive ganske betydningsfuldt.   
  
  
Intensitet  
I denne måned kan du genfinde dit overskud og din indre selvtillid - 
som du kan se på grafen. Det bliver en måned, hvor du regenerer 
fysisk og mentalt. Det er endvidere en tid, hvor du føler, at livet er 

intenst, og hvor du på en engageret måde kan forholde dig til 
omverdenen. Måneden er god for parforhold, især for den mere 
lidenskabelige side af tilværelsen. Det er også en tid, hvor du kan 
blive mere bevidst om dine egne fejl og se dine egne svagheder - 
uden at det går ud over din selvfølelse. Du kan være heldig denne 
måned og få penge, som du ikke har arbejdet dig til. Der kan være 
tale om en gavne, overskud af eventuelle investeringer, legater 
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eller måske tilskud fra det offentlige. På den måde, som arbejdsfrie 
indtægter, er denne måned meget i fokus.   
  
  
Noget meget vigtigt ved denne måned er, at du vil regenerere 
meget. Du vil finde fornyet energi og en styrke, som du ikke havde 
regnet med. Der er tale om en art stærk indre selvtillid og tro på 
dig selv og dine gøremål. Derfor vil du handle og gå efter dine 
målsætninger på en ansvarlig og dedikeret måde.   
  
  
Venskaber  
Måneden er særdeles fin for venskaber og sociale aktiviteter. Det er 
også en måned, hvor du kan markere dig, evt. mere offentligt. Du 
er social aktiv, enten fordi du har mere tid eller mere lyst til at 
være sammen med dine venner. Er du ellers åben overfor det, er 
det også en tid, hvor du kan møde nye mennesker, der senere kan 
blive venner eller bekendte. Måneden kan også byde på spændende 
foreningsarbejde, hvor du kan fremme en sag - eller blot dine egne 
interesser. Ønsker du det, har du mulighed for at tjene ekstra. 
Tiden er god til at vise andre, hvem du er, altså til at markere dig 

og på den måde komme mere frem i rampelyset.   
  
  
Frihed  
I denne måned kan du med held komme i gang med at bevæge dig 
mere og dyrke mere motion. Måneden er endvidere god for indre 
refleksioner, hvor du bremser op, og tænker over tilværelsen. På 
den måde har du brug for at være helt dig selv og have dit eget 
privatliv, også selv om du skal være sammen med andre. Du får i 
denne måned også mulighed for at nyde det og slappe af samt 

dyrke dine mere åndelige interesser (læse, tænke, høre musik, 
meditere - eller hvad du synes om).   
  
  
Erhverv  
Som du kan se, er emnet erhverv i denne måned både positivt og 
dynamisk afbildet. Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at du 
har særdeles blandede indflydelser. Det betyder, at der vil være 
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megen fokus på dit erhverv, men også at det bliver en tid med 
blandede oplevelser i forbindelse med dit arbejde. Det kan f.eks. 
være besværligt den ene dag, mens den næste giver fremgang og 
går let. Aspekterne kan dog også vise, at din motivation er meget 
svingende, og at der er nogle ting, som du delvis nu kører træt af - 
indtil problemerne bliver løst senere. Arbejdet er ofte i fokus og 
vigtigt nu. Rent faktisk oplever du noget ganske almindeligt: at 
man skal gøre en indsats for at klare sig, og samtidig høster du 
også frugterne af netop det, som du gør. Og derfor vil der være 
dage, hvor det går af sig selv.   
  
  
Kommunikation  
Som du kan se på grafen, er emnet kommunikation markeret over 
middel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at måneden bliver mere rig på kommunikation end 
normalt. Ofte vil du være sammen med andre og på en livlig måde 
snakke og diskutere. Dine intellektuelle sanser er mere skærpede 
end sædvanligt og det gavner dig i studier, læsning eller 
sammenhænge, hvor du skal forstå en række ting. Det kan meget 
nemt også gavne dit erhverv. Du kommer på nogle mindre 

indenlandske rejser eller kommer mere rundt end sædvanlig, fordi 
du er nysgerrig og gerne vil ud og opleve. Du er i det hele taget lidt 
mere livlig end normalt. Forholdet til eventuelle søskende vil være 
bedre end normalt.   
  
  
Fornøjelser  
Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 

sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 
smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
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MÅNEDSHOROSKOP FOR dec 2022  
  
FIKTIV PERSON  
f.  6. jan 1986 kl 17:43 Zone  1  0 Ø  
56  9'N  10 12'Ø  
  
MÅNEDENS TEMA  
I månedshoroskoper kan, hvad der står for en måned, f.eks. april, 
forskyde sig lidt. Man skal derfor regne med plus, minus 1 måneds 
usikkerhed. På den måde er det bedst, at man får flere 

månedshoroskoper efter hinanden.   
  
Først noget om et livsområde som i denne måned vil være i fokus 
for dig. Det er et område, som især psykologisk vil optage dig 
meget og et område som denne måned centrerer sig om. Den 
psykologisk optagethed betyder, at du ikke rigtigt kan slippe 
området, fordi det er vigtigt for dit liv af flere grunde, som vil blive 
belyst i det følgende. Månedens tema er især beregnet ud fra en 
række psykologiske og eksistentielle faktorer, der betyder, at dette 
emnet er det vigtigste for dig at forholde dig til. Det bliver det 

område, der kræver mest af din opmærksomhed. Psykologisk vil 
det hjælpe på dit velbefindende, at du er fokuseret på følgende 
emne.  
  
  
I denne måned er din energi centreret omkring fornøjelser, 
romantik og kreative eller sportslige aktiviteter. Du ønsker nu at 
nyde livet, være udadvendt og få så meget ud af din tilværelse som 
muligt. Du vil gerne vise, hvem du er og har mere livsmod end 
sædvanligt. Ofte er dit humør højt og selv om der kan være noget 
planløst over din selvudfoldelse hører det med, når nydelse og 

kreativitet skal være i centrum. Uanset hvor ambitiøs og 
hårdtarbejdende du ellers er, vil du søge andres selskab, udfolde 
dig gennem fritidsinteresser, sætte erotiske nydelser i centrum og i 
det hele taget give dig tid til, hvad der for dig er forbundet med 
livsglæde og nydelse. Du vil sætte dig selv mere i fokus og kan 
risikere at blive for egocentrisk. Måneden er god til at tage fat på 
forhold, der kræver mod og selvtillid, fordi du ganske enkelt har 
mere af disse egenskaber i den kommende tid. Nogle bruger deres 
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fornyede mod til at søge nyt arbejde, andre til at sælge sig selv 
bedre, f.eks. i romantiske sammenhænge. Du har i denne måned et 
stort behov for erotik og vil derfor være mere aktiv på dette 
område end sædvanligt.   
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GRAFISK FREMSTILLING AF EN RÆKKE LIVSOMRÅDER  
I det følgende ses en grafisk fremstilling af en række livsområder 
og efter grafen følger en række kommentarer. Grafen skal forstås 
på følgende måde:   
  
Jo større grafen er (rødt + grønt), des flere udfordrende og 
harmoniske sider har emnet i denne måned. Det røde område viser 
spænding, udfordring og energi, undertiden problemer. Det grønne 
område viser harmoni, held og fremdrift - uden den store indsats. 
På den måde kan man selv vurdere områder i forhold til hinanden, 
men samtidig kommer der i det følgende også en række 
kommentarer. Du ser en række stikord ved grafen, men i den 
aktuelle beskrivelse kan der godt være indblandet flere emner, 
f.eks. kan emnet "rejser" være omtalt i forbindelse med emnet 
"filosofi". Er et emne ikke omtalt i teksten, skal du ikke regne med, 
at det er specielt i fokus i den kommende måned.  
  
Ofte vil du se, at Månedens Tema, som er beskrevet i det forrige, 
ikke er den stærkeste på grafen. Dette skyldes, at der i beregning 
af Månedens Tema tages hensyn til en række neutrale faktorer, 
dvs. de er hverken grønne eller røde, der danner nogle 

psykologiske og eksistentielle bevæggrunde. Og disse 
bevæggrunde betyder alt i alt, at Månedens Tema er det vigtigste 
for dig at beskæftige dig med.   
























         = udfordringer og dynamik  

         = harmoni og held  

         = livsområdets vigtighed i denne måned  
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Slagkraft  
Det er en god måned for dig generelt, ikke mindst fordi du føler, at 
du er på toppen og god til at sælge dig selv. Du har nemt ved at 
komme i kontakt med andre, få dine meninger markeret og i det 
hele taget gøre opmærksom på dig selv. Du vil nu forlange din ret 
og har der været problemer med andre, fordi de har underkendt 
dig, kan dette nu laves om. Du vil med held løse de udfordringer 
der er og det er en tid, hvor du får flere chancer og muligheder. På 
den måde kan du komme videre med dit liv og din selvtillid vokser, 
når du opdager, at du er vinderen. Du kan risikere at være mere 
forfængelig end sædvanligt og du vil gå mere op i tøj, udseende og 
den måde, du viser dig på for andre. Det er en måned, hvor du kan 
skabe vigtige kontakter.   
  
En væsentlig grund, til at du nu har væsentlig slagkraft, er, at du 
gennem en indre udvikling, der varer i længere tid, ønsker at blive 
mere fri og gå nye veje. Og netop i denne måned er dette stærkt i 
fokus. Energisk vil du kæmpe for dine egne ideer og rettigheder og 
her sprænge grænser, måske tabuer, som du normalt er underlagt. 
Andre oplever dig som stærk, ungdommelig, spændende og 
karismatisk. Selv kan du føle dig noget rastløs, men det er langt fra 

hele det billede andre nu har af dig. Du kan overrumple venner og 
fjender med dine forslag og dit gå på mod for at realisere egne 
planer. Du er yderst opsat på, at der skal ske noget nu og at du 
skal ud af ethvert dødvande, der måtte eksistere. Samtidig er du 
mere iderig end sædvanlig, hvilket også præger din optræden og 
udstråling.  
  
  
Økonomi  
Måneden er heldig for din økonomi. Det kan betyde, at du tjener 

godt i denne måned, men det kan også betyde, at du har færre 
udgifter. Facit bliver således, at du får flere penge mellem 
hænderne. Er du selvstændig, vil især salg af tidligere produkter, 
slå mere an, men under alle omstændigheder bliver overskuddet 
større. Er du lønmodtager, kan der være tale om lønforhøjelse eller 
en bonus, der udløses. Ønsker du at købe noget, er måneden også 
fin, men sund fornuft og kritisk sans bør altid være med i ethvert 
køb.   
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Parforhold  
Måneden er god for parforhold - som du kan se på grafen. Nogle 
tidligere problemer kunne nu blive løst, og det er en god tid til at 
snakke sammen. Generelt kommer I tættere på hinanden og I får 
mere tid sammen. Yderligere tyder det på, at det er en tid, hvor din 
partner er heldig og har succes, f.eks. med sit arbejde eller i en 
fritidsinteresse. Er du single, er det måneden, hvor du kan møde en 
partner. Du bør være aktiv, da du har en del held og gode 
muligheder. Yderligere har du held med at møder andre 
mennesker, der kan betyde noget for dig, eller en person, der i 
fremtiden kan blive din ven eller spille en stor rolle. Skal du f.eks. 
til jobsamtale, kan dette blive ganske betydningsfuldt.   
  
  
Venskaber  
Måneden er særdeles fin for venskaber og sociale aktiviteter. Det er 
også en måned, hvor du kan markere dig, evt. mere offentligt. Du 
er social aktiv, enten fordi du har mere tid eller mere lyst til at 
være sammen med dine venner. Er du ellers åben overfor det, er 
det også en tid, hvor du kan møde nye mennesker, der senere kan 
blive venner eller bekendte. Måneden kan også byde på spændende 

foreningsarbejde, hvor du kan fremme en sag - eller blot dine egne 
interesser. Ønsker du det, har du mulighed for at tjene ekstra. 
Tiden er god til at vise andre, hvem du er, altså til at markere dig 
og på den måde komme mere frem i rampelyset.   
  
  
Intensitet  
Som du kan se, er emnet intensitet i denne måned både positivt og 
dynamisk afbildet. Det er ikke en tilfældighed, men skyldes, at du 
har særdeles blandede indflydelser. Alt i alt betyder det, at du ikke 

keder dig denne måned. Alt opleves intenst og du skal måske passe 
på dine stærke følelser. Du er optaget af et eller flere projekter, der 
virkelig interesserer dig. Hvad, du skal passe på, er ikke at blive for 
intenst i alt, hvad du foretager dig. Er du i et nyt forhold, kan det 
blive for intenst. Det er desværre også en måned, hvor du kan 
dramatisere alle dine konflikter. Du skal passe på med ikke at 
udleve dine negative sider. Det er en tid, hvor du også er sanselig 
og erotisk og specielt den side af parforhold kan nu forbedre en del.   



 

~ Side 76 af 78 ~ 
 

Erhverv  
Som du kan se, er emnet stærkere end gennemsnitligt, dvs. mere 
markeret end sædvanlig. Da det røde dominerer betyder det, at du 
har travlt med dit erhverv, fordi der er en del at se til. Du bliver 
udfordret på dit arbejde og kan risikere overarbejde. Der skal 
hermed bruges energi, og som helhed kan du på en dynamisk 
måde præge dit arbejde. Der vil komme dage, hvor du ikke rigtigt 
gider, så din indsats er svingende, men som helhed er det en 
måned, hvor du vil få meget fra hånden.   
  
  
Kommunikation  
Som du kan se på grafen, er emnet kommunikation markeret over 
middel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at måneden bliver mere rig på kommunikation end 
normalt. Ofte vil du være sammen med andre og på en livlig måde 
snakke og diskutere. Dine intellektuelle sanser er mere skærpede 
end sædvanligt og det gavner dig i studier, læsning eller 
sammenhænge, hvor du skal forstå en række ting. Det kan meget 
nemt også gavne dit erhverv. Du kommer på nogle mindre 
indenlandske rejser eller kommer mere rundt end sædvanlig, fordi 

du er nysgerrig og gerne vil ud og opleve. Du er i det hele taget lidt 
mere livlig end normalt. Forholdet til eventuelle søskende vil være 
bedre end normalt.   
  
  
Hjem, bolig  
Som du kan se på grafen, er emnet hjem og familie markeret 
overmiddel i denne måned, og den dominerende farve er grøn. Det 
betyder, at du får en god måned sammen med din familie, eller i 
det mindste en bedre måned end normalt. Du kan lide dit hjem, 

trives godt og er god til at skabe en hyggelig atmosfære, evt. 
sammen med din familie. I er sammen på en god måde og 
stemningen er fredelig - eller fredeligere end normalt. Du føler, at 
du trives hjemme, så i denne måned vil din tilknytning til dit hjem 
stige. Boligens indretning ligger dig mere på sinde end normalt, 
hvorfor du vil gå op i at have det pænt og indrette dig praktisk.   
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Fornøjelser  
Du får overskud og tid til fornøjelser. Som du kan se på grafen, er 
emnet fornøjelser lidt stærkere end gennemsnitlig. Det grønne 
dominerende område betyder, at du har held med at opleve noget 
sjovt og spændende og at du vil bruge en del tid på, hvad du kan 
lide. Du føler overskud til at være erotisk, humoristisk og kreativ. 
Du vil også pleje dine interesser. Dit overskud medfører, at du 
smitter og oplader andre, således at de gerne vil være sammen 
med dig.   
  
  
Filosofi  
Måneden er god for rejser, såfremt du ønsker det. Indflydelsen er 
nok ikke kraftig nok til, at du vil rejse med mindre, det er planlagt 
god tid i forvejen. Det er en måned, hvor du er meget videbegærlig 
og du vil gerne opleve med det formål at lære. Du vil læse mere 
end sædvanligt, opsøge kursus eller mennesker, som du føler, at 
du kan lære noget af. I det store og hele er den en tid, hvor du har 
et godt overblik, og hvor du lægger nye planer for fremtiden.   
  
 

STATUS QUO  
Som du kan se på grafen, er nogle livsområder ikke særlig 
markeret. Det betyder, at området er "neutralt", dvs. status quo. 
Det er områder, hvor det "går som det plejer", og som heller ikke 
optager dig mere end normalt, dvs. end områderne plejer at gøre. 
Disse livsområder er relativt i ro og ikke fyldt med de store 
udfordringer. På den anden side er det livsområder, som du selv 
skal gøre en ekstra indsats for at påvirke.   
  
  

Kommunikation: Selv om dette område er normal, dvs. som det 
plejer, er tendensen dog, at du bliver mere åben og mere tør sige, 
hvad du har på sinde. Du er også mere nysgerrig og kan have lyst 
til at være åbenmundet for at provokere andre. Du udsættes 
omvendt for nye input, f.eks. gennem mennesker du møder. Det er 
et år, hvor du gør dig mange tanker om, hvordan du kan komme 
videre. Nye interesser kunne også være med til at gøre din 
kommunikation lidt mere åben og spændende.  
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Effektivitet: Denne er normal, dvs. du opretholder dit gængse 
niveau. Dog er tendensen, at du bliver noget svingende, dvs. der er 
dage, hvor du arbejder inspireret og effektivt, også med det daglige 
hjemlige arbejde, mens du andre dage ønsker at løsrive dig noget 
fra daglige pligter. Her søger du mere frisk luft.   


