ASTRO VISION
Årshoroskop

Tekst og Astrologisk Metode
fra
Cosmic Mirror

Årshoroskop gældende fra den 7. januar 2019
udarbejdet for
Anne Lise Jensen
Født 28. november 1963 kl. 20:35 i København
Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen

INDHOLD
INDLEDNING

FØRSTE DEL
* Et betydningsfuldt år
* Hvad der optager dig
* Psykologiske forhold

ANDEN DEL
* Vigtige perioder og muligheder

TREDIE DEL
* Tankevirksomhed
* Kærlighed og parforhold
* Erhverv og økonomi
* Andre livsområder
* Afsluttende bemærkninger

Årshoroskop for Anne Lise, udskrevet af Astro.dk

2

INDLEDNING
Astro Vision Årshoroskop adskiller sig fra andre EDB-horoskoper ved, at programmet laver en
syntese fra alle de aspekter, du måtte have indenfor det kommende år, inden en udskrift finder
sted. Endvidere ved, at det ikke kun er det progressive horoskop og aspekter fra transit planeter,
der tages i betragtning, men selve fødselshoroskopet indrages også i tydningen. Herved
efterleves en vigtig astrologisk regel, nemlig at transitter og progressioner kun kan udløse, hvad
der allerede ligger som muligheder i fødselshoroskopet.
Programmet udtaler sig derfor ofte meget konkret, fx om du flytter eller ej. Da den konkrete
astrologi er vanskeligere at arbejde med end den psykologiske, som er en mere udviklet del af
astrologien, er de konkrete udsagn ikke sikre, men holder med 70-80 procents nøjagtighed.
Årshoroskopet falder i tre dele. Første del indeholder for det meste psykologiske informationer. Anden del fortæller om vigtige perioder i året, såvel de gunstige som de mere vanskelige og
seriøse. Sidste del beskriver, hvordan året forløber inden for en række vigtige livsområder.
Tolkningen af dit årshoroskop er udarbejdet for den et-årige periode, der begynder den 7.
januar 2019. Vi ønsker dig god fornøjelse med gennemlæsningen af horoskopet.
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FØRSTE DEL
ET BETYDNINGSFULDT ÅR
Det kommende år er meget vigtigt for dig efter vores bedømmelse af horoskopet. Dette skyldes
et markant årshoroskop, der viser at nogle livsområder er meget i fokus på en heldig måde. Det
drejer sig om følgende:
Forbedring af bolig. Dette betyder, at du evt. kan flytte til noget bedre, måske større, eller til
områder, der er mere frie, fx. med natur omkring, eller at du kan forbedre dit eksisterende hjem,
fx. købe nyt til hjemmet, male, nyindrette etc.

HVAD DER OPTAGER DIG
Du vil drages mod nogle forhold, der nu nærmere specificeres. Ved at rette din opmærksomhed
herimod skabes personlig vækst.
Indenfor det kommende år vil du være mere stræbende rent erhvervsmæssigt end ellers, men
da dit fødselshoroskop tyder på, at du er noget forvirret omkring, hvad du virkelig vil, skal du
regne med nogen frustration i denne periode. For på den ene side arbejder du på at klarlægge dine
langsigtede mål, på den anden side har du en art vægelsind, der også virker blokerende. Under alle
omstændigheder er du inde i en tid, hvor du kan redefinere dine langsigtede mål.
Der kan være en tendens til, at du drømmer dig bort. Dette gælder især omkring maj 2019, der
kan være en måned, hvor du på en svingende eller søgende måde arbejder mod dine mål.
Du skal være meget opmærksom på alt, hvad du foretager dig, og indstil dig på, at du skal
arbejde meget. Dette gælder især omkring juni 2019. Det er en måned, der vil kræve noget af dig.

PSYKOLOGISKE FORHOLD
I det følgende beskrives nogle psykologiske stemninger og påvirkninger, som det næste års tid vil
præges af.
Identitet og Selvvurdering
Det kommende år bringer nogen indre uro og spænding i dit sind, fordi en del keder dig, eller
fordi du længes efter nye udfordringer og oplevelser. Indtil dette er sket, kan du være anspændt
og mere rastløs end du plejer.
Du vil føle et behov for at sprænge følelsesmæssigt hæmmende bånd hos dig selv som hos
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