Få dit helt unikke parforholdshoroskop på astrostars.dk. Læs både Ven & kærester
og parforholdshoroskopet

Dette er en GPS for kærlighed og romantik.
Folk vil have svar her og nu, hvis de har ondt i parforholdet eller i hjertet. Det er lige som at gå til lægen,
med en blødende finger. De kan ikke vente med at få ordnet deres blødende finger, eller for den sags skyld
hjertet til lægen har tid ugen efter, eller psykologen har en ledig tid om 3 uger. De vil have svar nu. Den
mest personlige genvej til at lære om vores egne skygger er igennem parforhold, ingen andre steder vil vi
have større mulighed for at udforske os selv end gennem en tæt relation til en vi elsker. I vores
kærlighedsforhold ligger nøglen til mysteriet om os selv. Ting vi ikke selv har opdaget om os selv. Men når vi
bliver opmærksomme på vores egen andel af vores dramaer, så bliver vi også mere forstående overfor
vores partner og på hvilken måde, et parforhold kan tjene os, på bedst mulig måde. . Lad os antage, at alle
de mennesker vi indgår i et parforhold med ikke er en tilfældighed. Men et symbol på en mulighed for at
vokse og udvikle os som mennesker. På en måde kan man sige, at forhold er blevet givet til os som en gave
indeholdende lykke. At det ikke er personen selv, der er gaven, men personen indeholder nøglen til,
hvorfor vi har tiltrukket lige netop dette menneske ind i vores liv. Kærlighedsskopet er den nøgle der giver
dig mulighed for at forstå dig selv og hvorfor lige præcis du har tiltrukket lige præcis denne person ind i dit
liv.

Vædderens kærlighedsbarometer
Vædderen bringer en rygsæk med ind i deres forhold, hvor de skal bevise deres styrke og kræfter. Det er
ikke fordi de er svage og usikre, så de behøver, at imponere dig med deres kraft. Nærmere således, at de
bare har behov for at vide, at de bliver opfattet som stærke og fysisk fitte og de har brug for mere end dine
ord for at internalisere disse følelser. Væddere skal bevise deres værd, hver eneste dag og ligesom det er
gældende for enhver kriger, så måler de det ved de krige de vinder og de liv de redder. Hvis de ikke kan få
deres daglige dosis i den ydre verden, så begynder de at skabe deres krige med dig, eller hvem der ellers er
i deres nærhed. De kunne være ved, at finde en fejl ved dig, eller beskylde dig for noget du ikke har gjort og
alt afhængig af din reaktion, så kan det udarte sig til en hel tirade af skuffelser, de har fået ved noget helt
andet i deres liv. Uanset hvilken form konfrontationen tager, så er målet at få dig til at deltage i kampen.
Det er helt naturligt for en vædder, at de ønsker deres partnere skal være stærke og modige og i stand til at
stoppe dem, når de kører med fuld kraft fremad. Men der er en side af en vædder der er forelsket, der hele
tiden som en stemme indeni spørger dem, ”Er jeg værdig til at blive elsket”.
Vær forberedt på, at en vædder altid er på farten, enten indeni eller i det ydre. Nogle tegn finder denne
konstante faren omkring og andre finder det ganske simpelthen udmattende. Men ligegyldig hvad, så er
vædderen bare sig selv og har ikke brug for at spørge dig om du har lyst til denne forandring af dit
aktivitetsniveau. Nogle gange kan mennesker, der er født i vædderen, fremstå som hårde og krævende og
andre gange åbne o g accepterende. Men de giver dig sjældent kredit for de ting som du gør. De går udfra
som givet, at du gør de ting som du har lyst til, nøjagtig ligesom de gør hvad de har lyst til.
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Vædderens udfordringer
•
•
•
•
•

Skal bevise deres værd
Elsker en god kamp
Få hjælp, når de har behov for det
Udfordrer den svage part
Skal styrte autoriteterne

Hvad for en vædder til at løbe hornene ind i væggen
•
•
•
•
•

Regler
Aftaler
At arbejde for andre
Ordre
Almindelig forkølelse

Hvad får en vædder til at vokse
•
•
•
•
•

Udfordringer/konkurrence
Frihed
Solskin
Sport
Robuste debatter

Tyrens kærlighedsbarometer
Nu da du lever sammen med et jordtegn, der sætter pris på kvalitetsprodukter og trives med at blive
værdsat. Så er der noget vigtigt, du skal huske på. Uanset hvor tæt du synes du er på din tyrepartner og
hvor meget på bølgelængde du føler dig med vedkommende. Så vil tyren ikke være enig med dig om noget
som helst, førend den får lov til at lade det synke ind i sit sind i sit eget tempo. Tyre er virkelig ubøjelige, på
dette område. Det er ikke en pointe for dem. Det er hele deres væsens rytme. Det betyder ikke, at de ikke
elsker dig, eller ikke er enig med dig. Men de kan kun rykke i deres eget tempo. Hvis du ikke er helt klar
over dette, så kan det frustrere dig. Men på den anden side, hvis du er tålmodig, så vil du opdage, at de
allerede ved at de har et indbygget fejlkodnings system indbygget i deres system. Giv dem en besked eller
insister på, at de skal tage et langt varmt bad, for at vise dem at du forstår deres indre gennemtænknings
system, som de simpelthen må igennem. Din belønning vil være en livslang partner, som kan give dig
sikkerhed, vejledning og bjerge af gensidig værdsættelse, som kun få andre kan matche. Tyrenes faste
modalitet, betyder, at de kan lide deres rutiner og det at vide, at der ikke kommer nogen overraskelser,
undtagen på deres fødselsdag eller en ny bil, som bliver sendt til dem som gave. Hvis du skændes med dem,
så lad være med at bitche . lad tingene komme til en blid konklusion, som giver din tyr mulighed for at
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komme dig i møde i rette tid. Husk at de er fast jord, så det kan tage dem et stykke tid, at komme over
deres vrede, men det vil ske med tiden. På et dybere plan, tæt på deres eget indre sår, er der et lille barn,
som bare venter på, at du skal blive skuffet over dem. Tillid vil komme med tiden, og når den kommer så vil
du finde ud af, at det er et af de mest loyale af alle tegnene i zodiakken.
Tyrens svage sider
•
•
•
•
•

De må lære at tæmme deres dyriske lyster
De har en tendens til at være forlystelsessyge
De bærer på en dyb usikkerhed om de nu også ser smarte nok ud
De siger nej som en udvej til at få mere betænkningstid
De har talent for at bruge smigrer og forførelse.

Hvad får en tyr op af stolen
•
•
•
•
•

Kunstigt læder
Take away food
Hurtigt snakkende mennesker
Hurtige knald
Nærige venner

Hvad kan få en Tyr til at lyse op
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyr mad
Smigrer
Fod massage
Tørklæder
Favorit stole
Dit kredit kort
Instruktioner
Total kontrol
Behagelige sko

Tvillingens kærlighedsbarometer
Der er en ting, der er værd at være opmærksom på, når man er i forhold med disse luftige eksistenser, de
kan absolut ikke klare noget der bare minder om et bur. De er sammensat af bevægelig luft tanker og deres
ideer render rundt i hovedet på dem som lysets hastighed. Tvillinger har brug for at blive stimuleret på alle
tider af døgnet, enten af dig eller fjernsynet, en bog, eller igennem telefonen, de er altid i mental turbo fart.
Prøv at gribe om den luft der omgiver dem og se hvad du fanger. Klart, at luft ikke kan gribes om, ligesom
en øl kan, det har behov for at flyde, men hvis du trækker hånden tilbage til dig selv, så skabe det en brise
der kommer hen i mod dig. Det er sådan det er med tvillinger, De svæver hen imod dig, så væk fra dig, så
tilbage, og sådan er deres mønster. De er lige her og nu, og i næste nu er de på farten og i skiftende tempi.
Selv når de er stille, er deres hjerner på arbejde. Som Kahlil Gibran, så elegant siger det, og lad vinden fra
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himlen danse mellem dig. Tvillinger glemmer følelsesmæssige situationer meget hurtigt. De kan ikke huske,
at du havde en spændende samtale natten før med dem og du skynder dig hjem for at fortsætte den, de
nød den mens den varede. De der er født i tvillingerne elsker at være i et forhold og vil højest sandsynlig
have mange venner og højest sandsynlig flirte med dem alle, som de gør med de fleste mennesker. Deres
følelser kan let såres hvis du skærer din kommunikation af med dem. Tvillingernes intention vil altid være
klar og der er en tendens hos dem, at de fortæller dig, hvad du har behov for at høre, specielt hvis de føler
at jorden brænder under dem. De er gode til ord. Så brug sætningen Handling siger mere end ord, hvis du
skal handle med dem.
Tvillingernes svage punkter
•
•
•
•
•

De skal lære at lave en bro mellem den mentale og følelsesmæssige del af dem selv
De har en stærk følelse af udødelighed
De har en stærk følelse af depression, deres dødelige side
De projekterer den mørke side af dem selv over på situationer
En tendens til at kede sig let og konstant søge nye horisonter

Hvad får en tvilling til at stritte helt imod
•
•
•
•
•

At tale om deres følelser
Aftaler
Intense følelser
Isolation
Lange historier

Hvad får en tvilling til at stråle
•
•
•
•
•

Gadgets
At lære noget nyt og spændende
At konversere
Bøger
Sprog

Krebsens kærlighedsbarometer
Krebse tager deres forhold meget seriøst. På den negative side kan de fremstå meget kontrollerende og
dominerende. De mener at vide, at de ved hvad der er bedst for dig. Lige fra at beslutte om du skal have
halstørklæde og handsker på til at forbyde dig at købe noget som du virkelig ønsker dig. De forsøger ikke
kun at være kontrollerende overfor dig, det de forsøger, er, at kontrollere din opfattelse af dem som
værende beskyttende og støttende. Denne opførsel opstår fordi, de har et stort behov for at der er brug for
dem, måske som en slags forsikring for at dække over en dyb indre usikkerhed. Krebse mener, at de
mennesker der er i deres umiddelbare nærhed er meget specielle og de vil gøre hvad som helst for at højne
deres status i deres omgangskreds øjne. Det handler bare ikke specielt om dig, men for at se at du kan
agere på samme måde som de. Det er meget lig en skuespiller mor, der vil have hendes barn til at få succes,
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der hvor hun ikke fik det. Men når alt kommer til alt, så kan du helt sikkert nyde den varme som krebse
indeholder og så tænde det op med værdsættelse af deres bestræbelser. Det vil hjælpe dem til at slappe af
indtil de finder noget andet i deres bagland fyldt med kreativitet, som venter på at komme til udfoldelse.
Krebsens udviklings sider
•
•
•
•
•

De skal løse deres mødres problemstillinger
De skal yde omsorg, fordi de tror at de kender den storhed, der ligger begravet indeni dig
De kan fuldstændig sætte den følelsesmæssige stemning i et rum
De har altid en eller anden slags familie
De er meget humørsyge

Hvad kan få en krebs til at krympe sammen
•
•
•
•
•

Mangel på anerkendelse
Børnemishandling
At tage på camping uden førstehjælpskassen
At blive gjort flove
Mennesker der alene lever efter logikkens regler

Hvad kan få en krebs til at stråle
•
•
•
•
•

Venner i nød
Børn
Penge i banken
Humor
At reparere umulige ting

Løvens Kærlighedsbarometer
De faste tegn Løve vandmand skorpion og tyr, er grundlæggende trofaste tegn, men de er faste, de gør
intet hurtigt, og heller ikke på parforholdsområdet. Det tager et stykke tid for en løve at lukke dig ind i
varmen, men når først du er lukket ind, så bliver de altid glad for at se dig igen. Hvis du synes om dem og
kan udtrykke det, så er den næsten sikker. Husk Løver elsker drama og størstedelen af jeres samvær vil
være passioneret. Uanset om det er blomster, som de kommer med til dig, en restaurant som de foreslår,
eller de historier de fortæller dig, jo lykkeligere de er, jo mere spænding vil der være i deres historier.
Formålet med dramaet er, at underholde og det gør de ganske glimrende. Det at løven er et fast tegn, gør
dem meget comittet og besiddende og de vil gøre alt for at beskytte deres stolthed og alle deres
familiemedlemmer. De er ikke bange for at invitere folk over på en spontan middag og sætte en ukendt film
på og lave fest for hele familien. De har en tendens til at være meget stolte af dem som er tæt på dem,
selvom de ofte glemmer at fortælle dem de er stolte af om det. Husk på at smiger er guld, så lad være med
at komplimentere dem på et falsk grundlag, for det bliver opfattet som løgn og de vil tage dig idet. Det er
de simpelthen bygget til. Når din løve bliver såret, så kan du forvente en kold skulder i et stykke tid og når
de er vrede, så kan det blive meget højrøstet og angstprovokerende. Men det går hurtigt over.
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Løvens udfordringer:
•
•
•
•
•

De skal løse deres fædres problemstillinger
De har en tidlig spirituel oplevelse
De er meget stolte over det de gør
De søger konstant anerkendelse
De kan have perioder med meget stor generøsitet

Hvad gør en løve brølende rasende
•
•
•
•
•

Offentlig ydmygelse
Kritik
Hvis du taler om dig selv
Hvis du beklager dig
Overskyet dage

Hvad får en løve til at brøle af lykke
•
•
•
•
•

Beundring
Optimisme
En god lytter
At spille og konkurrere
At være romantisk

Jomfruens kærlighedsbarometer
Nogle vil sige at jomfruens parforhold er et modsætningsfyldt ord. Det er sandt at jomfruer elsker deres
alene tid og sagtens kunne bruge størstedelen af deres dage på jorden, muret inde i deres egne hjem, fordi
det ikke er et pinefuldt sted for dem at opholde sig. Der er ikke rod og skidt de skal rydde op efter andre
end dem selv og når stedet er sat i stand, så forbliver det således. Men selvom jomfruer bruger meget
mund om det at leve alene, så er det vigtigt at huske på den dualitet der ligger dybt inde i dem. For hver
eneste argument de forholder sig til i en samtale, er der en tilsvarende stemme indeni dem, der siger det
modsatte. Så ja, der er en side ved dette stjernetegn, der elsker at være i et forhold og kunne relatere til
andre mennesker. Jomfruer er generøse med deres tid i parforhold, først og fremmest fokuserer de mest
deres opmærksomhed på deres partnere og demonstrere en styrke som støtte for andre mennesker. Men
som tiden går, så begynder de at trække sig ind i deres verden af alenehed, men så føler de sig skyldige
over at de ikke er der nok for deres partnere. Så de finder ofte fejl ved deres partnere, så de ikke behøver
at føle sig så skyldige over at fortrække til deres egen verden. Denne ind og ud cyklus er ikke unormal for
nogen af de bevægelige tegn, tvillingerne, skytten, jomfruen og fisken. Og det bliver for det meste anset for
bare at være deres specielle karaktertræk.
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Jomfruens udfordringer
•
•
•
•
•

De elsker deres alenetid
De har en forkærlighed for små dyr og folk der ikke er helt så selvhjulpne
De har et kritisk øje, men kan ikke selv fordrage kritik
De hader bakterier
De er nærige

Hvad kan få en jomfru ud af fatningen
•
•
•
•
•

Offentlig udvisning af kærlige følelser
Dårlig hygiejne
Uærlighed
Pest
Samboende

Hvad får en jomfru til at funkle og skinne
•
•
•
•
•

Nye papirbæger til at drikke af
Kæledyr
Tøjbørster
Hånd hygiejne servietter
Halspastiller

Vægtens kærlighedsbarometer
Vægte har behov for partnerskab. Og hvis du er udvalgt til at være den, så har du passeret de første 2 tests.
Du har udvist at du besidder uafhængighed, de har brug for den udfordring det er at lære dig at kende, og
du er for dem at se attraktiv at se på, du bliver nødt til at leve op til nogle ydre skønhedsnormer. Disse
sociale væsner elsker at sætte en konversation i gang og holde en kalender fuld med fremtidige aktiviteter
som de skal deltage i, og du bliver højest sandsynlig indlagt til også at deltage.De elsker mennesker og
elsker at fremvise deres Guld, som er deres partnere til alt og alle, selvom verden er interesseret i deres
charme, så gemmer de noget af deres mest charmerende islæt kun til dig, når de først har fået tiltro til dig,
det var de gode nyheder og de dårlige er, at du også bliver tiltroet at se deres knap så charmerende sider.
Bag de lukkede døre vil din vægte partner lade håret blive løst og tale mere ærligt med dig, end med nogen
andre mennesker, Hvis telefonen ringer mens tingene er ved at blive lidt højrøstet i jeres diskussion, så kan
de vende på en tallerken og skrue deres vægte charmerende stemme på og ingen i den anden ende af røret
er klar over, at der er noget galt og situationen er på kogepunktet. Og det kan de gøre så let som at blinke
med øjet. Hvis du har behov for, at din vægt skal holde med dig i en bestemt sag, så er hemmeligheden at
bruge omvendt psykologi, husk at din vægt er retfærdig og skal sætte vægtskålene i balance, så hvis du
fortæller dem, hvorfor du har ret, så vil de på nemmeste vis, fortælle dig, hvorfor du er forkert på den.
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Vægten udfordringer
•
•
•
•
•

Elsker at snakke om og handle på at få et parforhold
Har et ufejlbarligt syn på skønhed
Er umulige til at vælge, medmindre deres gevinst skriger dem ind i hovedet
De elsker at føle, at de er charmerende
De kan blive for diplomatiske

Hvad kan få en vægt totalt ud af balance
•
•
•
•
•

Uretfærdighed
Billeder der hænger skævt
Folk der ikke har nogen smag
Folk der har hang til depressioner
Vulgære mennesker

Hvad kan få en vægt til at være helt i balance
•
•
•
•
•

Modeblade
Dyre stormagasiner
Menuer hvor der kun er fem retter at vælge imellem
Ridderlighed
Skønhed

Skorpionens kærlighedsbarometer
Skorpionen baserer ikke seksuel tiltrækning på de almindelige standarder. Lige modsat, de kan kun føle sig
tiltrukket af dig, hvis det, du besidder, passer til deres psyke. For dem er der enten kemi, eller der er Ikke
kemi, det er sort eller hvidt det her med dem. Det kritiske punkt hos dem, er, at de må have ærlighed i
deres relationer, det er vitalt for dem, Selvom du ikke føler du får hele molevitten af dem, så sørg for altid
at give det til dem. De kan altid finde ud af om du forsøger at vige udenom noget og de er smarte nok til at
stille dig et testspørgsmål. Hvis de bliver såret, så vil en skorpion altid huske alt det du har gjort mod dem
som ikke var fair eller sødt og de vil fortælle dig det op i dit åbne ansigt. Prøv at huske dette når de er
vrede. De er blevet såret, så nu er det deres tur til at såre dig. Når det er passeret, så bliver de ofte fyldt
med anger og flovhed. Prøv at se dette som deres mulighed for at komme af med en masse indestængte
følelser, for det er sikkert det de skal, for de elsker dybt og loyalt.
Skorpionens svage sider
•
•
•
•

De er på togt for at skaffe selvaccept
Bruger andres problemstillinger for at forstå deres egne
Gør arbejde eller parforhold genstand for undersøgelse af hvor passioneret de føler for det eller
dem
De har altid en hemmelighed
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•

Glemmer aldrig den uret der er blevet begået imod dem

Hvad kan få en skorpion helt ud af chaketten
•
•
•
•
•

Uærlighed
Utroskab
Overfladiskhed
For meget ligegyldighed
For mange overfladiske klapsalver og ros

Hvad tænder en skorpions passion
•
•
•
•
•

SEX
Farverne sort og rød
Skrækfilm og mysterier
Clairvoyance
Mystik

Skyttens kærligheds horoskop
Skytter er ikke vilde med at slå sig ned og derfor skaber de også situationer rent ubevidst, der skaffer dem
et parforhold på nakken. Graviditet, økonomisk tryghed, ja selv depression er nogle af de årsager, som
presser dem ind i langvarige parforhold. Det er helt klart at nogle af dem synes det er helt ok at indgå i
monogame forhold, men hvis noget taler imod at de bliver i deres forhold for anden årsag end kærlighed,
så bliver det svært at finde en skytte, der er villig til at forblive i et forhold. Hvis du starter et forhold til en
skytte, så vær klar over, at de altid vil være i aktivitet. Måske har de lyst til at deltage i et aftenskolekursus,
der lærer dem mere om universets hemmeligheder, eller måske er de dem der flygter ind i filmenes verden.
Nogle få af dem, vil endda føles sig så godt tilpas, at de bliver hjemme, men så vil de højest sandsynlig have
en bog i hånden eller noget andet der indprenter læring. At rejse er for dem, hvad mad er for tyren det
giver dem tryghed og de kan mærke universets ekspansive størrelse. Når det kommer til sex kan din skytte
være noget vild, og du skal ikke regne med at kunne kæle og kramme bagefter. Chancen for, at når de er
færdige med elskoven, så skal de læse, eller se en film i fjernsynet, Sex er en udladning af den enorme
mængde af energi, som de ophober i deres system. Dette er et tegn der altid vil have mere, som erstatning
for alle de følelser de allerede har følt. Hvis du holder dem i en lidt stram snor, så vil du finde ud af, at de
har det bedre med modstand end med en for lang line. Vær ikke bange for at være den strenge i forholdet,
fordi din skytte har brug for at skabe modstand mod noget, fordi det er den eneste måde de kan stoppe op
og bruge deres magi på dem selv og deres elskede. Du kan lade din skytte forsvinde ind i sin mytologiske
verden og du kan regne med at blive inviteret med ind nu og da, men hvis det begynder at begrænse deres
arbejde og andre pligter, så er du nødt til at give dem et strengt wake‐up call.
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Skyttens udfordringer
•
•
•
•
•

Elsker at bringe deres magi ind i den almindelige verden
Elsker at dele deres visdom og deres ceremonier
Føler sig privilegerede
Holder af at fortælle sandheden til folk
Skaber altid modstand

Hvad får en skytte til at spænde buen
•
•
•
•
•

Begrænsninger
Rutiner
Monotoni
At blive overset
At tage fejl

Hvad elsker en skytte
•
•
•
•
•

Spiritualitet
At lære noget nyt
At dele en AHA oplevelse
Ferier
At blive spurgt om deres mening

Stenbukkens kærlighedsbarometer
Stenbukke går ind i deres forhold med et formål, faktisk gør de alting med et formål, hvis du er involveret i
en af disse bukke, så vil du blive spurgt om hvad dit formål med at være i forholdet er, på et eller andet
tidspunkt. Først vil du finde ud af, at din buk er ret så traditionsbundet. Som ønsker at ting bliver gjort på en
langsom men respektfuld måde. Først skal der dates, så skal der snakkes, og så skal der analyseres om dette
nu også er en god investering over tid. De forsøger at finde ud af, om de kan udfylde en funktion i dit liv og
om I vil have en fremtid sammen, At få børn, skabe en familie, at lave penge, kunne arbejde sammen er alt
sammen eksempler på formål for et forhold med dem. Og hvis din buk finder ud af, at ingen af ovenstående
formål kan opfyldes sammen med dig, så går de deres vej. At være et kardinal tegn betyder, at de ikke er
bange for aktivitet, men at deres tid skal bruges formålstjenstligt. Stenbukke ser alt som værende deres og
kan ikke lide at dele ting som er vigtige for dem. De er loyale partnere og som forholdet udvikler sig, så vil
du se mere og flere af deres sårbare sider, når først de føler sig sikre og trygge. Men hvis der er områder,
hvor de føler sig meget sårbare og udsatte for angreb, så kan de bygge høje mure omkring dem selv. Som
faktisk er uigennemtrængelige. Hvis de bliver såret eller bange, så kan de se på dig som om de aldrig har
mødt dig eller kender dig, hvilket er en underlig fornemmelse.
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Stenbukkens udfordringer
•
•
•
•
•

De er født voksne og bliver yngre med alderen
De er besiddende
De besidder et igangsættergen
De er traditionsbundne
De er modne

Hvad kan få en stenbuk til at stange
•
•
•
•
•

Small talk
Genveje til toppen
Kredit kort
Spillesyge
At bryde reglerne

Hvad får en stenbuk til at sole sig på bjerget
•
•
•
•
•

At få gennemført et mål og komme til vejs ende
Et formål
At arbejde
Tage ansvar
Lave penge

Vandmandens kærlighedsbarometer
Selvom følelser skræmmer dem, så kender vandmænd betydningen af et løfte, hvis de lover at de er
trofaste, så kan du for det meste regne med at de holder deres ord. Fordi, det er livsvigtig at stå ved en
deklaration, det er selve deres essens. Husk at vandmænd går ind for ideelle tilstande. Hvis du altid kan
identificere hvad din vandmand prøver at fortælle dig under overfladen, så vil du aldrig miste den person
som du forelskede dig i. Bag denne mentale person, gemmer der sig en person med en ægte vison af den
perfekte verden og det perfekte forhold. Et partnerskab er ultimativt det en vandmand ønsker, men deres
stærke sind, kan nemt overbevise dem om, at der er en sag i verden, de lige må tage sig af først. Du kan
forvente en stærk partner i din vandmand, det betyder at du højest tænkeligt vil have en ven som vil
forblive din ven resten af livet. Men vær på vagt overfor deres mere diktatoriske skygge side, for her kan de
blive alt det de kæmper med at nedbryde i den ydre verden. Vandmænd kan godt lide anderledes
tænkende mennesker og vil være mere end lykkelig for, at komme ind i dit liv og føle at du godt kan lide
dem som de er, nemlig anderledes. Lad dem altid fortælle dig, deres side af sagen, det vil hjælpe dig med at
navigere i et forhold med dem.
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Vandmandens udfordringer
•
•
•
•
•

De har et stort behov for at hjælpe verden
De elsker menneskeheden, men ikke mennesker
De er excentriske
De er revolutionære
De er geniale

Hvad kan få en vandmand til at skrige
•
•
•
•
•

En til én konversationer
Traditioner
Regler
At man er uenig med dem

Snæversynethed

Hvad kan få en vandmand til at funkle i pæren
•
•
•
•
•

At samle fondsmidler til dem i nød
Alternative mennesker og løsninger
Den vej der er mindst benyttet
Den højeste mode
Opfindelser

Fiskens kærlighedsbarometer
Et kærlighedsforhold til en fisk kan være en interessant og romantisk oplevelse, men der er en meget stærk
tendens til ,at de udarbejder et eller andet form for tema, Det kunne være et MOR/Barn forhold, master/
slave Beskytter/offer. Rollefordelingen kan være uendelig, men der vil være en. Personer i dette tegn er
personificeret ja endog arketypiske og hvis du besøger dem, mens de er i deres forhold, så vil du føle at der
foregår noget, men du har højest tænkeligt ingen ide om, hvad det er. Disse fisk kan være ekstremt
romantiske med øjne som vandhuller, som kigger dybt ind i din sjæl. De leder efter steder hvor de kan
smelte sammen med dig. Og selvom du ikke bryder dig om det, så vil de gøre det alligevel. Det er ikke
utænkeligt, at de vil begynde at interessere sig for de samme ting som dig med en ægte fascination. Du kan
forvente at din fiske partner kan blive humørsyg, besiddende og ekstremt rodet. Med mindre altså at du
foretrækker et ordentlig o g perfekt hjem.
Fiskenes udfordringer
•
•
•
•
•

De har en usædvanlig tæt kontakt med deres mødre
De er dybt medfølende
De har en tendens til at selvmedicinere
De er kreative
De har psykiske evner
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Hvad kan få en fisk til at svømme væk
•
•
•
•
•

Mangel på forståelse for mennesker i nød
At kritisere deres roderi
Misbrug af nogen art overfor de hjælpeløse
Fordomme
At tale ondt om deres mødre

Hvad kan få en fisk til at slå en kolbøtte over vandet
•
•
•
•
•

Et varmt bad
Rolle spil
At være sikker på at du holder det du siger
Tilfældige udmøntninger af venlighed og forståelse
Sørgelige film
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