
 
Års horoskoper fra Astrostars 

Se vores kæmpe udvalg af horoskoper skræddersyet helt præcist til dig 

 

Vædderen Generelt 2012 

 
Der er forudsagt fred og ro for dig i år. Mange af dine  indsatser og projekter, der har siddet i back-
brænderen skal komme i forgrunden i år. Tag dig rigelig tid til at fjerne uønskede personer, ting og 
ideer fra dit liv i år. Tempoet i dit liv kan slækkes en smule, men du må ikke miste håbet. Langsomt 
og støt vil du altid vinde i det lange løb. 2012 vil sandsynligvis give dig mere frihed, især i 
parforhold og på det karrieremæssige område. 
 
Dit energi niveau vil svinge en del løbet af året 2012. Følelser og følsomhed kan løbe løbsk i det 
meste af perioden. Du Vil forsøge at holde din vrede under kontrol, da vredesudbrud kan skabe 
uoverskuelige problemer for dig i 2012. Hold kommunikation på et lavt niveau, da uventede og 
uønskede opkald, kan give dig store problemer. 
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Karriere 
 
Din karriere kan forekomme begivenhedsløs i den største del af året, men tager så fart i det sidste 
kvartal. Du skal lære at udvikle dig og afskære dig fra dine fejl. En ændring i karriere, et kursus 
eller nogle chancer for videregående uddannelse eller forskning er også på tegnebrædet. 
Kunstnere er tilbøjelige til at få et nedslående snarere end et opmuntrende år. Du står til at få det 
bedre i dit forhold med myndigheder og kolleger på din arbejds-plads. 
 

 

Økonomi 
 
Find ud af de måder, som ville føre dig ind i en tilstand af finansiel sikkerhed i år. Planeternes 
placering giver dig noget held og lykke på det finansielle område, men forvent ikke en uventet 
gevinst. Det er en oplagt tid til at foretage en justering i din virksomheds ydelser eller tjenester. 
Bedre penge flow forventes i løbet af året, men lejlighedsvis større udgifter kan ikke udelukkes. 
Vær klar til at vise nye sider af dine talenter, hvis det kan give dig bedre økonomisk afkast. 
Overskud er sandsynligt, hvis du baner vejen gennem hårdt arbejde og praktisk ydmyghed i stort 
omfang. 
 
 

 

Kærlighed 
 
Dit kærlighedsliv går ind i en mere rolig og fredelig fase i år 2012 efter en del turbulente perioder 
gennem de sidste år. Glem fortiden og lev i nuet. Du har en masse at byde på med din kærlighed 
og i forholdet til andre. Kanaliser dine følelser og romantik på den bedst mulige måde. Intens 
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lidenskab ligger i kortene for den sidste halvdel af året. Skift dine synspunkter ud og kom til klarhed 
med din partner, hvis du allerede er i et forhold. Så åbn op for i år byder på mange positive 
muligheder for at gøre forholdet bedre og dybere. Giv efter for dine egne ønsker og giv ikke hele 
tiden efter for din partners luner og lyster. Du Må ikke handle i hast som du har gjort i år 2011. 
2012 er en periode, som kræver meget introspektion så vidt, hvad angår parforhold. 
 

 

Helbred 
 
Dit helbred er tilbøjelige til at være en rutsjebanetur, på toppen i en tid og så rører bunden af 
klippen det næste øjeblik. Din følelsesmæssige og mentale tilstand har en masse at spille på i 
denne tid. Det første kvartal af året ser ud til at være lyserødt af sundhed. Men det sidste kvartal 
kunne påkalde nogle uønskede medicinske spørgsmål og udgifter. Du må ikke presse dig selv for 
meget i personlige forhold og i dit daglige arbejde og du skal tage tid til at tage en pause 
indimellem. Vigtigt er at passe bedre på dig selv og din sundhed.  
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Generelt Tyren 2012 
 
Du har oplevet mange ændringer gennem det foregående år, at du er nødt til at foretage dig 
mange forandringer og lave en del modernisering af dit liv. Du vil komme igennem disse 
forandringer uden skader, da der er gode nyheder forude. Lad være med, at lade tankerne køre i 
ring, men sørg for, at fokusere på én ting ad gangen og se så, at klæde dig i flyvende farver. 
Langsigtede projekter kan møde forhindringer, men mist ikke håbet og hjertet. Der er masser af tid 
forude. Det er din tid, til at stille spørgsmål. 
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Karriere 
 
Der er stor forbedring i udsigt i din karriere inden foråret 2012. Det betyder ikke, at det ville være 
en sti fuld af roser. Du er nødt til at udrede en masse knuder inden det skrider som du gerne vil 
have det. Giv af det bedste du har, hvis du ønsker at ændre din karrierevej. Da året er meget 
gunstigt for denne. Kanaliser og fokuser din energi ind i de rette kanaler og du kan rykke ind på et 
meget gunstigt område, til stor overraskelse og ærgrelse for dine kammerater. 
 

 

Økonomi 
 
I år gives en større mulighed for dig, til at tjene penge. Og du vil udvikle strategier, der skal hjælpe 
dig til at købe din drømmebolig eller køretøj i år. Visse finansielle begrænsninger skal dog 
klargøres, for at dine mål kan nås. Et budget, der er fri for alle slags spændinger vil være forberedt 
til det kommende år. Dobbelttjek alle dine finansielle planer, inden det kommende 2012. 
 
 

 

Kærlighed 
 
Dit kærlighedsliv er mere stabilt i år, efter et megen ensformigt 2011. Sørg for, at dine ønsker bliver 
opfyldt af din partner. Gøre alle bestræbelser på at få tættere og mere intim kontakt med din bedre 
halvdel. Jeres forhold skal have en konstruktiv vækst i år. De ugifte skal se nødvendigheden af at 
komme ind i et forhold tidligt i år 2012. Du Må tage noget tid fri fra dine gøremål for at tilbringe 
kvalitetstid sammen med din elskede. Bedre kommunikation vil være nøglen til et varigt forhold til 
dig. 
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Helbred 
 
Bedre styring af din tid med hensyn til øvelser og arbejde er der behov for dette år. Din ændring af 
livsstil kan bringe en del træthed og tab af energi ressourcer. Derfor er det vigtigt, at finde en 
balance her. Pas på ikke at bruge alle dine energireserver på en gang. Undgå uønsket fødevarer, 
der ikke tilfører andet end kalorier. Du må tage nogle vitaminer og kosttilskud samt sørge for sunde 
makro teer for det kommende år. 
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Generelt for Tvillinger i 2012 

 
Året 2012 ville blive et begivenhedsrigt år for Tvillingerne. Nye tiltag tager form med nye ideer og 
nye mål i livet. Du ville komme ud af din skal og skal vove dig ind i ukendte territorier med fornyet 
kraft og styrke. Variation skal krydre dit liv i år. Forhold er yderst gunstige for året 2012. Visse 
kompromiser bør dog gøres i dit personlige og professionelle liv. 
 

 

Karriere 
 
Fred og ro er prognosen på dit faglige område i år. Der vil være en ro efter den vilde storm, der 
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fandt sted sidste år på dette område af dit liv. Tag bestik af din nuværende situation og planlæg, 
hvad der skal gøres i fremtiden for at bedre belønningerne. Den midterste del af året, ser ud til at 
bringe dig ind i en ny fase af din karriere. Økonomisk vil det være et givende år set ud fra din 
karrieres synspunkt. 
 

 

Økonomi 
 
År 2012 begynder på en positiv front hvad angår dine finanser. En noget pessimistisk tilgang 
anbefales dog for at skabe ydereligere forbedring. Konsolidering af din finansielle poster er på den 
sikre side, så derfor behøver du ikke bekymre dig meget om din fremtid, hvad angår penge. Lær at 
balancere dine udgifter og besparelser og styr uden om problemer i det kommende år. 
 

 

Kærlighed 
 
Det vil være et lidenskabeligt år 2012 for Tvillinger. Du føler en trang til at blive elsket og forelsket 
Dine følelser har været i bur i temmelig lang tid. Tålmodighed vil være nøgleordet her. Din 
stemning og følelsesmæssige behov skal opbevares under lås og slå. Undgå alle former for 
konflikter i parforhold og vent på tiltag fra den anden side, i stedet for altid at gøre tingene selv. 
Singler har alle muligheder for at finde deres ideelle mand eller kvinde i livet. Du vil få mulighed for 
at få mere at vide om din partner i år. Selvfølgelig ville der være visse fejl i dit parforhold, men det 
giver ikke anledning negative følelser. 
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Helbred 
 
Med dit helbred er det sandsynligt, at få nogle negative aspekter i år  2012. Fysisk og psykisk 
belastning kan forventes. Tøv ikke med at tage en pause eller slappe af, når tid og økonomi tillader 
det. Kunstnerisk stræben kan blive en mulighed for at lukke dampen ud. Forynge, forny og 
opdatere dit indre og ydre selv for at skabe en sundere dig i år 2012. 
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Generelt for Krebsen i 2012 

 
Større ændringer i dine relationer er i vente i foråret 2012. Nogle af dine nærmeste, er tilbøjelige til 
at drifte fra hinanden og de kan efterlader dig i 1000 stykker. Forsøg at undgå afhængighed af 
andre og  af prestige og glamour. Fred og ro vil så kunne brede sig i dit liv. Mod midten af dette år, 
bliver du måske nødt til at tage en vigtig beslutning i livet i relation til dit personlige eller dit 
professionelle liv. Du kan møde én du måske tror, er din ideelle partner. Men pas på ræve i 
fåreklæder. Nye ideer af alle slags tager form i år. Hold dig cool, og træd i karakter for at opfylde 
dine planer. Succes i juridiske sager er forudbestemt for dette år. 
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Karriere 
 
Der kræves meget arbejde og engagement af dig i det kommende år, for at skabe gode resultater i 
dit professionelle liv. Uundgåelige vanskeligheder kan komme ud af ingenting og efterlade dig i 
ruiner. Tilliden til dig selv, skal hjælpe dig til at afværge eventuelle negative efterveer i karrieren 
bagefter. Du ville forfølge dine længe tilkæmpede ambitioner med fornyet kraft og styrke. Og du vil 
afsløre dine iboende talenter og arbejdsstyrke. Den første halvdel af året ville være meget 
udmattende, mens den anden halvdel ser ud at glide uden større problemer. 
 

 

Økonomi 
 
Finansielt ser det ud til at blive et godt år. Bevar din økonomiske balance på en fornuftig måde. En 
stigning i betalingsstrømmen er sikret, men sørg for at du ikke lægge alle dine æg i én kurv. I 
stedet bør du sprede din portefølje. Du kan indgå i nogle kunstneriske sysler til at forstærke din 
økonomi i år. Det vil give dig den meget tiltrængte mentale og finansielle tilfredshed i livet. Den 
anden halvdel af året vil du se at gammel gæld vil være betalt, det vil være en stor moralsk booster 
for dig. 
 

 

Kærlighed 
 
Meget fred og ro har første prioritet i dine kærlighedsforhold for året 2012. Stabilitet i relationer 
bliver også sikret. Dine idealer i forhold Bliver opfyldt i løbet af denne periode. Det bliver 
velkomment at du åbner dit hjerte til din elskede, være ærlig og forsøg at forstå de følelser din 
partner har. Dette er en oplagt tid til at rydde eventuelle skygger af tvivl af vejen i dit forhold. 
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Generelt et gennemsnitsår for så vidt angår kærlighed og parforhold. 
 

 

Helbred 

Du er sikret et højt energi  niveau dette år. Dit humør vil være stabilt, hvilket det ikke har været længe. 
Dette vil bidrage til dit fysiske og psykiske overskud og gøre dig positiv. Tag en beslutning om at skære ned 
på dine dårlige vaner, som har forfulgt dig de sidste mange år. Tag dig af dit helbred og dine forehavender i 
dette år og så vil det gå godt 
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Generelt for Løven i 2012 

 
Fornyet energi ligger i kortene for dig i år, hvilket skal hjælpe dig med at nå dine lange 
eftertragtede længsler i livet. Dine kreative talenter komme i frontlinjen i år. Dine ønsker og 
forhåbninger skal realiseres. Du burde lave nogle store ofre for familien eller for hjemmets skyld. 
Tag livet som det kommer og lev simpelthen med en positiv indstilling. Noget dovenskab kan 
indstilles i løbet af sidste kvartal af året. Men pas på, for kun stærke tiltag giver gode belønninger i 
livet. 
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Karriere 
 
Der bliver meget at se til i din karriere i år. Selvom personlige problemer kan trække tænder ud på 
dig har du held med, at skabe gode resultater på det professionelle område. Teamwork passer dig 
bedre nu i modsætning til de sidste par år. Forsøg at undgå kampe med autoriteter og med 
myndigheder og kolleger på arbejdspladsen. Den sidste fjerdedel af året får du del af overskuddet 
til din store overraskelse. Nye aftaler og kontrakter kan underskrives i løbet af denne periode. 
 

 

Økonomi 
 
Besparelser er nøgleordet for året 2012. Det vil komme dig til gode på en regnfuld dag. Forbered 
et balanceret budget, og sørg for at holde dig til det. Overskuddet for 2012 kommer kun hvis du 
kan leve med mådehold. Nogle juridiske eller karrieremæssige problemstillinger kan gøre et indhug 
i din økonomi midt på året, pas derfor på dine penge. I slutningen af året vil du være i bedre 
humør, hvad angår din økonomi og finansielle situation. 
 

 

Kærlighed 
 
Du må ikke gabe over mere end du kan klare. Du må ikke begive dig ind i tilfældige forhold.  
Kommuniker dine ønsker til din partner på en sober måde. Nogle problemer skal løses i forhold til 
en partner i år. Du vil få mange sensuelle og intense øjeblikke i dit parforhold i år. Det første kvartal 
af året er gunstigt hvis du er single og på jagt efter en ideel partner. Hvis du allerede er i et fast 
forhold, vil der komme nogle spændinger. Men det vil snart passere som om intet var hændt. 
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Helbred 
 
Du er nødt til at opretholde en balanceret livsstil for at bevare dit gode heldbred i år. hvis ikke du 
gør det, kan du nemt blive smittet med alle mulige forkølelser dette år. Selvfølgelig skal du nyde 
glæderne i livet, men hold dig til et minimum af udskejelser. Du må prøve at gøre dit bedste for at 
vedligeholde din form og vægt i år. Den sidste fjerdedel af året er dit helbred bedre og ligeså dit 
humør. Tag dig rigelig tid til hvile, søvn og dyrk sport, for at holde dig sund og rask. 
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Generelt for Jomfruen 2012 

 
I år skal dine kreative evner ud til omverdenen. Udtryk dig selv så godt så muligt fordi det er tid til 
at vise verden, hvad du dur til. Nogle få smertefulde oplevelser kan ikke undgås. Men du må ikke 
miste modet.  Arbejd hårdt, sæt alle dine bestræbelser i søen og det vil give en positiv energi på en 
givende måde. Gør en indsats for at forbedre din livsstil. Være optimistisk i år og forsøge at undgå 
alle former for nervøsitet og negativitet, der kan krybe ind nu og da. Du skal holde dig væk fra dem, 
der kan medføre, at der vil opstå uoverensstemmelser i dit liv. 
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Karriere 
 
Du må lære at værdsætte dit hårde arbejde i dit professionelle liv dette år. Din indsats skal give 
mærkbare resultater. Beslut dig præcis for, hvad der skal gøres for at forbedre dit faglige felt og 
Skrid så til handling. Strategisk planlægning kan hjælpe dig, på dette område. Lad dine ambitioner 
og handlinger kommer i front. Undgå at spilde din tid på urokkelige projekter og fokuser i stedet på 
den kommercielle del, den der kan give dig et godt afkast som året skrider frem. 
 

 

Økonomi 
 
Vær forsigtig med dit forbrug, undgå at være ekstravagant med midlerne. Administrer din økonomi 
godt, så du ikke havner i vanskelige situationer. Undgå alt unødvendig impulskøb. Tag forsigtige 
og velovervejede beslutninger og undgå overforbrug. Spørg dig selv, om noget er nødvendigt mere 
end én gang. Det første kvartal af regnskabsåret vil give gode afkast. Mod slutningen af året, er 
der lagt op til store udskrivninger. 
 

 

Kærlighed 
 
Dit kærlighedsliv vil blive mere stabilt i år, efter mange op og nedture de sidste par år. 
Omstændigheder eller omgivelser kan få dig til at tvivle på dine relationer, men du skal ikke lytte til 
dem. Du skal hævde din position til din partner og ikke give efter hele tiden.  Åbn dit hjerte og sjæl, 
knus den stærke mur, der er udviklet sig mellem dig og din partner. Gør alle bestræbelser på at 
pløje indhug i din partners hjerte i år. 
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Helbred 
 
Tag år 2012 ved hornene. Det ville være et begivenhedsrigt år fyldt med højt humør og energi til 
alle Jomfru fødte. Pas på, at grænserne for dit helbred og aktiviteter ikke overskrides. Hold dig 
beskæftiget i nogle fysiske aktiviteter gennem hele året. Mobilitet er nøgleordet for dig i år. I år kan 
hjælpe dig med at restituere dig efter flere år med skrantende helbred. 
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Generelt for vægte i 2012 

 
Livet vil blive meget gladere og lettere og vægte vil blive mere tilfredse i 2012. Du vil få langt mere 
frihed end før denne periode. Koncentrer dig om dit indre-selv og gør noget ved din åndelige 
fornyelse. Nye relationer er tilbøjelige til at komme ind i dit liv i denne sæson. Fred og harmoni er 
gældende for det meste af året. Finansielle og juridiske forviklinger kan komme på tale i det 
kommende år og derfor skal du tage vare på konsekvenserne af dine handlinger. Tidsfrister og 
beslutninger vil ikke blive opfyldt, men vil stå og svaje lidt i vinden 
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Karriere 
 
Flere muligheder for vækst og progression på dit karrieremæssige område ligger i kortende for 
2012. Men vær varsom med ikke at bruge for meget af din energi på en og samme ting. Gå 
langsomt til værks, mød de deadlines der er foran dig på rette tidspunkt. Der kan være nogle 
højrisiko ventures, og her skal du passe på og være forsigtig.  Nye kontrakter og aftaler vil 
sandsynligvis blive underskrevet i dit favør i denne periode. Teamwork vil gøre dig godt, og din 
kreativitet vil nå nye højder. Sørg for, at lægge en stor indsats til enhver opgave, der kommer forbi 
på din vej. 
 

 

Økonomi 
 
Stabilitet på dit økonomiske område er forventeligt i år 2012. Men sørg for at du ikke skaber 
uønskede udgifter. Selvfølgelig kan nogle udgifter i forbindelse med sundhedsspørgsmål til 
familiemedlemmer hæmme din økonomiske udvikling, men det kan ikke undgås. Nogle af dine 
udgifter kunne sagtens moderniseres enten dit hus eller din garderobe. Lav en langsigtet plan for 
din økonomi. Invester omhyggeligt undgå alle former for spekulative handler. Slutningen af året 
Ser du dig selv i en langt mere behagelig økonomisk situation end året før. 
 

 

Kærlighed 
 
Dit kærlighedsliv vil se rolige og milde vande i år af 2012. Uanset hvad der skete sidste år, så kan 
det tages som et advarselssignal i dit kærlighedsliv. Tag dig tid til at forstå de følelser din partner 
har og se alle sympatier og antipatier du har til din partner. På den måde kan du styre dine følelser 
og dit begær. Hvis frustrationer og tab af en partner, kommer på tale så mister du ikke dit hjerte. 
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Det er bare en forbigående fase i dit kærlighedsliv. Undgå utålmodighed af alle slags i dette år. 
Hvis der allerede er et forhold i år, vil det modnes i 2012 
 

 

Helbred 
 
Den første halvdel af året har du et godt helbred og humøret er højt. Der ligger i kortene et år med 
fornyet energi og en positiv gnist til livet. Forkæl dig selv med nogle fornøjelige aktiviteter men sørg 
for at du ikke overdriver. Giv dig selv nogle klap på skulderen og trøst dit indre selv, fortæl dig selv 
at du er på rette sundhedsmæssige spor. Noget ømhed, smerter, og mindre sygdomme kan 
forekomme i sidste halvdel af året. Men vær positiv på trods af forhindringerne. 
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Generelt for Skorpioner I 2012 
Nye projekter og ideer vil se dagens lys I 2012. Du vil passere igennem en ny fase af dit liv og 
bliver fri af alle de problemstillinger, der har hjemsøgt dig de sidste måneder eller år. Du skal til at 
nyde en frihed som du får i dit liv som du aldrig før har haft.  Der er mange store beslutninger med 
hensyn til din karriere og dit professionelle liv, der skal tages i år, dog skal du tage imod gode og 
fornuftige råd i denne henseende. Du må ikke blive utålmodig og eller blive doven, for spildt tid kan 
ikke genvindes. Derfor skal du bruge din tid effektivt og få noget fra hånden, så projekter kan blive 
færdiggjort. 
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Karriere 
 
Meget kamp og perioder med utålmodighed ligger I kortene for dette år. Du har behov for et 
gevaldigt skift og en gennemgribende forandring. Dit konkurrencegen vil virkelig slå igennem i år. 
Hvis du vil forandringen, så vil anden halvår være begyndelsen på en nye ara indenfor din karriere. 
Koncentrer dig om dine interessefelter og sæt dem så i søen med trompet og blæsere. Hjælp 
gennem autoriter og netværk vil være indenfor rækkevidde i dette år. 

 

 

Økonomi 

Større finansiel stabilitet vil være muligt I år 2012. Der vil være flere ressourcer at gøre godt med i 
år og økonomien vil stabiliseres. Vær dog opmærksom på alle dine finansielle investeringer og lad 
alt være til at gennemse og overse, ellers kan skattevæsnet være efter dig. Din ærlighed vil 
bestemt tjene dig i det lange løb. Du har held med mange ting i dette år. Der ligger nogle 
investeringer I første fjerdedel af året, som du bør prioritere meget højt. 

  

 

Kærlighed 
 
Nogle stormfulde perioder kan ikke undgås Vær helt sikker på, at båndet til din partner forbliver 
intakt, selvom der er problemer forude. Hvis du ikke er i et forhold, så fortæl tydeligt og klart hvad 
du har brug for i en partner og slå dig så ned med manden i dit liv. Men det at vælge kan være 
svært og derfor også uro i parforhold. Lev fuldt og helt i nuet og lad fremtiden komme af sig selv. 
Du vil få mulighed for at undersøge nye territorier på romantikfronten og i dine følelser i dette år. 
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Helbred 
 
 Dine handlinger og dit energiniveau vil være højt I løbet af 2012. Vær sikker på, at du har fokus på 
et fælles projekt og det er, at forblive sund og rask. Du kan møde en del modstand i din livsstil Vær 
opmærksom på at du spiser efter en afbalanceret diæt. Dyrk en del sport og praktiser nogle sunde 
vaner.  Dit mentale helbred, skal du også være opmærksom på og yde energi på at balancere. Alt 
dette vil give dig et sundere og bedre 2012 
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Generelt for Skytter i 2012 
Dit liv vil blive fri for problemer i modsætning til sidste år. Du står til at vinde meget med hensyn til 
magt og autoritet i år. Din sociale status og dit liv får også plads til ekstraudstyr. Hvis du vil og er 
villig er der også mulighed for ændring af bopæl, karriere eller parforhold. Du vil fyldes med stort 
potentiale og ekstra energi, som vil føre dig ind på vejen til succes i livet. Nogle få tilbageblik vil der 
dog være behov for, for at forstå dit tidligere livs gerninger. Træf beslutninger her og nu og lad 
være med at trække tiden ud. Fortsæt med en optimistisk indstilling i løbet af året. 
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Karriere 
Dette ville være et gennemsnitsår for så vidt angår dine karrieremuligheder. Men den usikkerhed, 
der har været truende sidste år vil forlade dig. Vanskelige og hårde tider er der også prognose for i 
den kommende periode. Nogle ulykker vil du støde på hen ad vejen. Teamwork ville være godt for 
dig selvom du ville finde det vanskeligt at komme ud af det sammen med andre. Den sidste 
fjerdedel af året vil du få noget anerkendelse fra din arbejdsplads. Dette er også en oplagt tid til at 
vove sig ind i nye projekter, der har været lagt en dæmper på i meget lang tid. 

 

 

Økonomi 
 
Din økonomi vil se en voldsom stigning eller forbedring i år 2012. Meget optimisme skal komme til 
dig på denne front. Men det er bedst at du ikke vover dig ind i nye projekter med usikker afkast, da 
det kan skade din økonomi igen. Vent og se tiden an. Udnyt dine penge til at bilægge gamle lån og 
gæld. Bedre og større finansiel tilstrømning forventes hen imod slutningen af året. 

 

 

Kærlighed 
 
Dette år vil have en afgørende betydning i dit kærlighedsliv. Der ville være en total ændring i din 
visualisering af kærlighed, romantik og følelser. Din charme vil kunne tiltrække nye partnere i dit 
område. Det er en velegnet tid til at binde sig til en fast partner eller slå sig ned i et forhold. Du Må 
ikke være for selektiv og kræsen. Der er Kærligheden er i luften! 
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Helbred 
 
Du er velsignet med meget energi og kraft i år. Dette vil tage dig til nye uudforskede steder end du 
hidtil har besøgt. Vær aktiv selvom nogle lejlighedsvise svagheder kan vise sig hen ad vejen. Pas 
på din kost og oprethold en balance. Sørg for at befri dig selv for nogle af de dårlige vaner. Tag dig 
tid til motion, slap af og foryng din ånd. 
 

 

 

  

Få dit helt private årshoroskop hos astrostars.dk 

Se vore kæmpe udvalg af horoskoper 
 

http://astrostars.dk/?page_id=30
http://astrostars.dk/?page_id=30


 
Års horoskoper fra Astrostars 

Se vores kæmpe udvalg af horoskoper skræddersyet helt præcist til dig 

 

 

Generelt for Stenbukken i 2012 

 
I år vil generelt være et år med at holde lav profil for dig. Det hjælper dig til at gøre en indsats for at 
skabe en rolig og fredelig atmosfære. Du kan med held gå ind i noget introspektion og forøge din 
åndelige stræben for dette år. Du vil gøre dig mange tanker om dine fremtidsudsigter. Du er 
tilbøjelige til at opgive nogle af dine projekter og der kan gøres mere rum til dine kære i år. Dine 
ambitioner kan tage pause og indtage en sidste plads Mist ikke modet, og lad optimisme overtage. 
Visse impulsive handlinger bør tages i dit personlige og professionelle liv i år. 
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Karriere 
 
Nye kontrakter og aftaler vil blive underskrevet på dit faglige område. Meget præcision skal holdes 
for at få ført dine planer ud i livet. Vis mod og engagement i alle dine bestræbelser. Vær sikker på 
at du får den velvilje fra danske myndigheder, hvis du vil starte som selvstændig. For nu er det 
rigtige tidspunkt. Dine skjulte talenter vil sandsynligvis komme i forgrunden i år. Det første kvartal 
af året vil bringe nogle forhindringer på din karrierevej. Men du skal ikke tabe modet og holde dig 
selv i gang. 
 

 

Økonomi 
 
Du kan få fast grund under fødderne med hensyn til din økonomi i år. Langsigtede projekter skal se 
dagens lys efter mange forsinkelser og forhindringer i de seneste år. In flow og cirkulation af penge 
ville være tilfredsstillende, selv om du ikke kan forvente en uventet gevinst. Erhvervssysler skal 
belønnes godt i løbet af første kvartal af året. Nogle kunstnerisk stræben ville også kunne generere 
penge i løbet af året. 

 

 

Kærlighed 
 
Dine kærligheds emner er værd at tage op i din kreds i år. Meget følelsesmæssige lykke er på 
tapetet for det kommende år. Du er tilbøjelige til at finde din perfekte følgesvend, hvis du ikke 
allerede er i et forhold. Du ville blive tiltrukket af dem, der forstår dine følelser og din følsomhed. 
Udtryk dine følelser med et åbent hjerte overfor din partner. Dette år, er et år, der går uden større 
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begivenheder eller uheld i dit kærlighedsliv. 
 

 

Helbred 
 
Du må ikke tage mange risici med dine helbredsspørgsmål i det kommende år. Forpligt dig til et 
bedre helbred og bedre vaner og gøremål i år. Administrer dit energiniveau i bedst mulig omfang, 
så du ikke ender med at blive drænet hen imod slutningen af året. Du må ikke udsætte dit besøg 
hos lægen eller tandlægen. Noget slemt kunne lurer omkring hjørnerne. Den sidste fjerdedel af 
året vil du opleve som mere rolig og fredelig og det bliver en tid der er en ideel til at slappe af og 
forny sig i.  
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Generelt for Vandmænd i 2012 

 
Du ville være i stand til at nyde frugterne af dit hårde slid gennem de sidste par år her i år 2012. 
Meget socialisering er forudsagt for dig i dette år. Dog kan du mødes med uberettigede 
konfrontationer i år. Mød op og tag konfrontationerne lige på. Faktisk vil det være godt for dig og 
sundt i en vis forstand. Nogle af dine beslutninger vil få vinger og lande på en sikker grund. Selvom 
lejlighedsvise mindre ulykker kan indtræffe i første kvartal af året, så vil det generelt være et 
rosenrødt år for dig. Dit perspektiv på livet vil gennemgå en stor forandring og du kan gøre god 
brug af din viden og skabe grobund for en givende fremtid. 
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Karriere 
 
I år lander du i en ny fase i dit professionelle liv. Du vil blive givet megen frihed og selvstændighed 
i dit arbejde som aldrig før. Forfølg dine ambitioner med fornyet kraft, og du ville være i stand til at 
opfylde en betydelig del af din stræben. Juridiske personer og autoriteter vil hjælpe dig i dine 
bestræbelser. Pas på folk, der ønsker at skabe problemer for dig. Du må ikke indgå i samarbejde 
med sådanne personligheder. Men forsøge at undgå dem. 
 
 

 

Økonomi 
 
Det ville være et bedre år i forhold til dine tidligere regnskabsår. Bedre indstrømning i indkomsten 
er garanteret taget i betragtning med din karriere præstation. Nogle uønskede udgifter i forbindelse 
med medicinske spørgsmål kan forventes at genere dit humør. Men mist ikke dit håb. Du har lagt 
penge til side til regnfulde dage. Du må ikke være for nærig i dine økonomiske spenderen, men 
også give ud til velgørende formål eller finde en måde at give til velgørenhed på. Du er garanteret 
en fyldt pung i 2012, og kan også få nogle gevinster gennem spekulative tilbud og gennem 
spekulation i fast ejendom. 
 

 

Kærlighed 
 
Året 2012 vil blive mere lidenskabelig og romantisk år for dig så langt som dit kærlighedsforhold er 
berørt. Sørg for at du giver af dit indre selv til din partner uden nogen negative konsekvenser. 
Dette er en oplagt tid til at slå sig ned med en bedre partner end en, der konfronterer dig i alle dine 
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personlige sager med kynisme. Hvis du ikke er i et forhold vil du opleve en bølge af sanselig 
længsel. Du Må ikke lukke dig selv ind i din kokon. Kom ud og vis verden, at også du har bløde 
følelser. I år vil give gode muligheder for at forbedre noget i forhold til anstrengte relationer. 
 
 
 
 

 

Helbred 
 
pas på dit sundhedsbehov og plej det med største omhu, især som årene skrider frem. Praktiser 
bedre vaner og indpod det samme i din familie. Dit moralske liv trænger måske til at kigges efter i 
sømmene. Pas på ikke at falde ind i et dybere hul. Overvåg nøje dine tænder og din mentale 
sundhed i år. Det ville være klogt at gå en lang tur dagligt eller gøre nogle rutinemæssige øvelser 
for at holde dine knogler og muskler stærke og smidige.  
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Generelt for Fisk i 2012 

 
År 2012 ser ud til at blive et roligt og fredeligt år for dig meget af det stress og jag i de foregående 
par år af dit liv synes nu at være overstået. Involver dig selv helhjertet i enhver opgave, som du 
påtager dig, og sikre dig, at det fortsætter og ender på en positiv måde og i en positiv tone. Der vil 
være meget frihed til at tænke dine egne tanker og føre nogle ideer og idealer ud i livet i år. Tiden 
er på din side og gå derfor ikke på kompromis med kvaliteten og mængden af arbejde, der udføres 
denne periode. 
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Karriere 
 
Du ville blive velsignet med megen fred og glæde på din arbejdsplads i år. Men sørg for, at dine 
opgaver følger det rette spor. Visse ufærdige opgaver bør puttes i forgrunden og hovedvægten 
lægges på det. Du skal få den goodwill du har fortjent af dine overordnede i dit erhverv. Tag 
eventuelle udfordringer, der kommer med stoisk ro. Arbejd med positiv beslutsomhed. Tvivl ikke på 
dit indre selv og dit energiniveau Heldet er på din side i år. 
 

 

Økonomi 
 
Bedre økonomi er i kortene i år. Styr dine idealer på dette område af livet. Det første kvartal af året 
skal du se nogle belønninger for din professionelle indsats. Du må ikke give efter for fristelser til at 
købe luksus, der kan komme i midten af året. Selvfølgelig kan du forfølge dem senere. Nu er der 
ikke tid til det. Spekulative handler mødes måske med forhindringer. Du kan få nogle penge 
gennem arv eller goodwill. Vær sikker på at du er økonomisk stærkt i slutningen af året, da det kan 
bringe dig i nogle uønskede udgifter på hjemmefronten. 
 
 

 

Kærlighed 
 
Du ville blive mere blød og rolig hvad angår forhold i år. Men du nødt til at udstråle din positive 
energi. Stol ikke på nogen forbigående partnere eller venner i år, De kan måske gøre dig trist og 
trække for mange veksler på dig i deres egen nød. Dine ønsker og lidenskaber vil være stigende i 
første kvartal af året. Nogle enkelte skal slå sig ned med en fast partner. Du har sandsynligvis 
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mange sår på sjælen efter brudte forhold. Men kanalen til dine følelser er positive og du vil blive 
husket for din godhed. 
 

 

Helbred 
 
Forstå, hvad din krop virkelig har behov for og lad være at give efter for uønskede fristelser. Det er 
med ren kontrol og viljestyrke at et godt helbred er forudsagt for dig. Der vil være en tendens til at 
forsømme din generelle sundhed, men pas på. Den sidste fjerdedel af året, vil vise dit et højt 
energi niveau. Sørg for, at dit helbred og din vægt forbliver stabil uden de store svingninger hele 
året. Generelt et raskt og rørigt år for Fisk i 2012. 
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