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x-b Pioner, første spadestik, igangsætteren
Subjektiv-impulsiv, kan virke noget manisk-insensitiv på omgivelserne. Tager initiativer, 
bringer nye impulser ind i familie eller fællesskab, ”skaber røre i andedammen”.
Øjeblikshoroskopet: opbrud/flytninger, opstartsfaser, ”undtagelsestilstande”

c-n Autonomi, produktion, ”show-off”, hovedperson
Selvbevidst, kreativt produktiv, musisk og selskabelig, ofte selvstændig med andre
mennesker i sit brød. 
Øjeblikshoroskopet: Enemærkerne er truede, man arbejder på at opretholde sin position 
eller rolle, ”du skal ingen andre guder have ved siden af mig”

v-m  Alsidighed, multitasking, det omvandrende leksikon
Mange jern i ilden, mange tanker og svinkeærinder, flere arbejdsområder, ofte bekymret,
med nervøse lidelser.
Øjeblikshoroskopet: Studie- eller indlæringsfase, kunden har ofte svært ved samle sig, 
afleder ubevidst opmærksomheden ved at associere eller stille endnu flere spørgsmål

b-X Housewifes and headquarters, at ”holde skuden på ret køl”
Ofte den centrale person i tættere fællesskab præget af gensidig sympati. Meget påvirkelig
over for luner og stemningsskift, nærtagende eller blander sig utidigt i andres anliggender,
”for at skabe fred og ro”.
Øjeblikshoroskopet: Husfreden er truet, stærke sym- og antipatier, skilsmisser

n-C.   Dramaer, grænseoverskridelser, tabubryder
Æren står på spil, man gør en helhjertet indsats, kæmper for at overleve, sætter alt på et 
kort, uanede kræfter mobiliseres, 
Øjeblikshoroskopet: Succeser og fiaskoer. Pinlige situationer, hvor man er kommet til at 
træde i spinaten eller føler sig gået for nær.

m-V Forbedring, instruktion, liden tue vælter ofte stort læs
Er ude på forbedringer, opfinder nye redskaber, altid i gang med at lære noget mere, 
udpræget detaljesans. Kan virke emsig, bedrevidende, på omgivelserne. I stand til at lave 
detaljerede beskrivelser, såsom instruktionsbøger og manualer. 
Øjeblikshoroskopet: Principrytteri, skænderier omkring detaljer, man ser ikke skoven for 
bare træer,.



X-Z Arbejdsfordeling, medansvar, at ”stå last og brast”
Personen bliver igen og igen involveret i partnerskab/samarbejdsforhold, hvor det drejer 
sig om at løfte en opgave i fællesskab 
Øjeblikshoroskopet: Ubalance i arbejds- eller ansvarsfordeling, den ene knokler, den 
anden stiller krav. 

C- N Hjernevask, fagforeninger, karteller, rebeller
Involveret i mere eller mindre hemmelige broderskaber, med helt særlige love og stærk 
hierarkisk styring. Fanatiske handlinger, men også heltegerninger forekommer.
Øjeblikshoroskopet:  Der er hemmelige lovovertrædelser eller misbrug af betroet stilling, 
nogen sidder inde med farlig viden.

V-M Trosretninger, ubehersket ekspansion, retningsskift
Meget subjektiv, helt i sin egen verden, ofte overbevist religiøst menneske, ”kommer vidt 
omkring”, udbredt rejseaktivitet, stærke moralske retningslinier
Øjeblikshoroskopet: Vildt kaos eller vilde storme, ”hestene løber løbsk”, man trækker i hver 
sin retning, ofte problemer med overdrivelser, vanvid og druk.

Z-x Projekter og strabadser, grundlæggende arbejde 
Dynamisk og målrettet, ”ung mand på vej op”, involveret i pilotprojekter. Udholdende, 
indstillet på at tage fat og blive ved. Ikke sjældent ”familiens sorte får”.
Øjeblikshoroskopet: Hårdt (ofte ulønnet) arbejde, modstande, man bliver forhindret i at nå 
sine mål og opnå resultater, tingene trækker i langdrag

N-c Status quo, separatisme, mæcener 
Ofte reserveret tilbageholdende, kulturbevarende, ”skal ikke have noget klinket”. Holder
hånden over nærmere defineret fællesskab, fælles interesser bevogtes. 
Øjeblikshoroskopet: Man holder fast på sine goder og privilegier, prøver at opretholde 
status quo. Interessekonflikter, urokkelighed

M-v  Dagdrømme, tågehorn, translatører 
Nysgerrigt opmærksom på anderledes/fremmede tankespor, i stand til hurtigt at omstille 
sig. Evig vandringsmand, ofte anonymt på rejse, flere uddannelser, færdes i vidt forskellige 
verdener, lever to forskellige liv.
Øjeblikshoroskopet: Der hersker forvirring, løgn og svindel. Man er på vildspor, har ladet 
sig vildlede. Ukritisk godtroenhed, fejlvurderinger og misforståelser, ekstremt labil tilstand. 
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