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Vædderen
21. marts – 20. april
Dine følelser løber let af 
med dig for tiden, og du 
kan have svært ved at 
forholde dig nøgternt til 
tingene. Hvis du møder 
nye mennesker i den-
ne uge, er du tilbøjelig 
til at danne dig et hur-
tigt indtryk af dem og 
enten blive begejstret 
eller dømme dem på 
et løst grundlag. Lad 
ikke gamle fordomme 
få indflydelse på dine 
reaktioner og de beslut-
ninger, du tager.
Ugens tip: Lad være 
at vurdere andre ud fra 
overfladiske kriterier 
som tøj og stil. 

Tyren
21. april – 21. maj
Du føler dig påskønnet 
for tiden, og den tryg-
hed giver overskud til 
at vise dig fra din mest 
charmerende side. Du 
kan næsten ikke und-
gå at udvide dit net-
værk i denne periode, 
for ligegyldigt hvem du 
støder på, viser du i ord 
og handling, at du har 
en ægte interesse for 
dem. Du tåler ikke kon-
flikter ret godt, så du vil 
gå langt for at bevare 
harmonien.
Ugens tip: Det er en 
god basis for et ven-
skab, at du viser, du vil 
ind bag facaden.

Tvillingerne
22. maj – 21. juni
Du er behageligt doven 
for tiden og forstår at 
nyde livet uden at sætte 
alle hensyn til side. Du 
gør, hvad der skal gø-
res, men du lader dig 
ikke stresse. Du er til-
freds med din tilværel-
se, fordi du forstår at 
sætte pris på de små 
glæder i hverdagen. 
Hvis en opgave oversti-
ger dine kræfter, får du 
ikke svært ved at over-
tale vennerne til at give 
en hjælpende hånd.
Ugens tip: Få andres 
hjælp til de større op-
gaver i hjemmet og gør 
en fest ud af det.

Krebsen
22. juni – 22. juli
En masse tanker og fø-
lelser forhindrer et rea-
listisk syn på dig selv 
og andre i denne uge. 
Du føler alting stærke-
re end normalt, og det 
kan være svært for dig 
at sætte ord på det, 
du ser. Alligevel gør 
du klogt i at forsøge at 
fortælle de nærmeste, 
hvordan du oplever det, 
der sker, og bede om 
deres syn på sagen. Lyt 
til deres råd og udskyd 
vigtige beslutninger.
Ugens tip: Lad ikke 
din fantasi lokke dig 
på vildspor. Find frem 
til kendsgerningerne.

Løven 
23. juli – 23. aug.
Du kommer let til at 
kede dig i denne uge, 
for din skarpe hjerne 
har brug for udfordrin-
ger, lige fra psykologi-
ske spørgsmål til kryds-
ogtværs. Du ser lyst 
på livet og kan derfor 
få øje på nogle mulig-
heder, du tidligere har 
overset. Nogle ønsker, 
du har holdt for dig selv, 
vil du have gavn af at 
dele med andre, der 
kan hjælpe med at op-
fylde dem.
Ugens tip: Fire øjne 
ser bedre end to. An-
dre kan se chancer og 
faldgruber, du overser.

Jomfruen
24. aug. – 23. sep.
Du får en uge, hvor du 
føler dig fysisk veltilpas, 
og det præger også dit 
humør, som får et skub 
opad. Du har tiltro til dig 
selv, og din selvtillid får 
andre til at stole på, at 
du klarer ærterne, uan-
set hvor svær opgaven 
er. Tidspunktet er vel-
egnet til at begynde på 
noget nyt, og du skal 
ikke sidde og vente på, 
at andre giver bolden 
op. Det er dig, der be-
stemmer farten.
Ugens tip: Krop og sind 
er tæt forbundet. Lev 
lidt sundere, når hu-
møret går i gråt.

Vægten
24. sep. – 23. okt.
Ingen kan prakke dig 
noget på i denne uge, 
for du er kritisk og 
skeptisk over for nye 
mennesker og idéer. 
Selvfølgelig undgår du 
ærgrelser over at bli-
ve snydt, men det kan 
også betyde, at du går 
glip af nogle mulighe-
der, fordi du ikke sto-
ler helt på andre. Hvis 
ikke du skal støde folk 
fra dig, må du forsøge 
at finde balancen mel-
lem naivitet og mistro. 
Ugens tip: Bevar dit 
åbne sind, så du ikke 
kommer til at mistro et 
ærligt menneske.

Skorpionen
24. okt. – 22. nov.
Du er ikke til at stop-
pe, når du først kom-
mer i gang, og du har 
mange bolde i luften 
for tiden. Der kan både 
være tale om nye men-
nesker og nye hobbyer, 
som optager dig. Du er 
meget spontan og har 
ikke svært ved at om-
stille dig. Venner og fa-
milie vil nok bære over 
med dig, men sørg al-
ligevel for at overholde 
dine sædvanlige for-
pligtelser.
Ugens tip: Det, du selv 
undlader at gøre, bli-
ver en opgave, andre 
er nødt til at påtage sig.

Skytten
23. nov. – 21. dec.
Du føler dig nok lidt 
utilfreds med dine vil-
kår og nogle af de per-
soner, du omgås. Det 
kan være svært for dig 
at acceptere, at situa-
tionen er, som den er, 
for du har blikket ret-
tet mod noget større og 
bedre. Gør hvad du kan 
for at nå derhen, hvor 
du gerne vil være, men 
fokuser nu også på de 
positive sider ved det, 
du allerede har. Sam-
menligninger dur ikke.
Ugens tip: Når du sam-
menligner dit liv med 
andres, skaber det kun 
utilfredshed hos dig.

Stenbukken
22. dec. – 20. jan.
Nogle vaner, der en-
gang har givet dig tryg-
hed, kan nu virke mod-
sat. Det kan være en 
god idé at se dem nær-
mere efter i sømmene, 
så du forstår, hvorfor du 
er så forsigtig lige nu. 
I nære forhold kan du 
være noget reserveret 
og have svært ved at 
give udtryk for dine fø-
lelser, og din tilbagehol-
denhed kan blive op-
fattet som manglende 
interesse.
Ugens tip: Fortæl de 
nærmeste, at de ikke 
skal tage det person-
ligt, når du går i enrum.

Vandmanden
21. jan. – 18. feb.
Du er parat til at spræn-
ge rammerne for det, 
du tør binde an med, 
men du kaster dig ikke 
bare ud på dybt vand. 
Du har din sunde for-
nuft med dig, så du 
satser ikke uden sik-
kerhedsnet. Du kan 
få nogle tilbud, du fø-
ler dig fristet af, og det 
kan være som en vi-
taminindsprøjtning for 
dig, men sig kun ja på 
egne vegne. Din fami-
lie har lov til at sige fra.
Ugens tip: Lad være 
med at ruske op i an-
dre, selv om du synes, 
de kører i samme rille.

Fiskene
19. feb. – 20. marts
Du har en masse fysisk 
energi i denne uge, og 
der er også nok at tage 
fat på. Det, du bræn-
der for, kan du arbejde 
utrætteligt på, men har 
svært ved at stoppe, 
når du først er kom-
met i gang. En plan, du 
måtte droppe tidligere, 
har du nu mulighed for 
at genoptage. Hvis du 
har haft lyst til at blive 
selvstændig, er perio-
den velegnet til at tage 
de første skridt.
Ugens tip: En udsæt-
telse er ikke en fiasko. 
Er dine planer gode, er 
de ventetiden værd.
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Venus er i harmoni med Saturn, og 
det giver os et lidt uromantisk, men 
nøgternt syn på venskaber og par-
forhold. Det er nu, vi skal sætte os 
og tale om, hvad vi forventer at give 
og modtage.
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