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For at få et billede af, hvordan 2012 vil
arte sig, kan man analysere horoskopet
for nytåret. Året er repræsenteret af
Venus, da ascendanten er i Vægtens
tegn. Det handler bl.a. om at finde en god
balance i vores tilværelse. Vi vil gerne
have et trygt fundament som udgangspunkt, men lige nu er vi underlagt en
større omskiftelighed i vores livsform.
Med Venus i Vandbæreren vil vi gerne
have fremskridt, teknologisk udvikling,
frihed og nye designede brugsting. Men
der er ingen planeter, der svarer os, når
vi kalder fra Venus Nytårsaften.
Pluto og Månen markerer sig tydeligt på
akserne, og med Månen i kvadrat til MC
og Pluto i kvadrat til Asc. vil disse grader (fra 5 til 7) være følsomme punkter i
2012. Os selv, vort land og vores fundament er under forandring med Pluto på
4. husspids. Stenbukkens tegn er vores
livs- og samfundsgrundlag og holder
struktur på næsten alle livets områder.
Det er vores inderste (skelettet-Saturn),
der holder os samlet, og udvendigt er det
de huse, vi bor og arbejder i, der danner
rammen om vores liv. Pluto i konjunktion
med IC passer med de omlægninger, som
har været i gang for mange af os, siden
den økonomiske krise satte ind i 2008.
Der er ingen, der er i tvivl om, at der er
behov for en større foranderlighed, men
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hvordan gør vi det uden at give afkald på
mange af de materielle goder? Det lader
sig næppe gøre, hvis ikke vi er klar til at
ændre livstil og holdning.

Fornyelse
Månen i Vædder i 7. hus viser, at vi som
så mange andre i verden ønsker fornyelser, vi rives nemt med af følelser og
stemninger, og vores temperament kommer i kog. Vi er engagerede, instinktive
og til tider styret af mekanismer, som
oftest kun kommer til udtryk, når vi
føler os pressede. Almindelige samarbejdsformer og parforhold vil mærke en
følelsesmæssig og svingende intensitet
i årets løb, og dermed følger der en frustration og vrede med, som næres godt
af kvadraten til Pluto på IC og dermed
hjemmefronten. I vores hjem og inderste
kerne kan væggene slå revner, og nye
familieforhold og måder at være familie
på kan se dagens lys. Det behøver ikke
at betyde afslutninger, det lægger snarere op til en ny start.

Pluto i opposition til MC
Også på vores arbejde i 2012 vil der
komme mærkbare forandringer. Om det
er positivt eller ej, vil jeg ikke vove
nogen påstand om, men jeg ser venligt
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på aspektet og håber, at det bl.a. kan
betyde villighed til at ændre på vores
samfundsopfattelse, åbenhed overfor
ændringer i livsformen, at der kommer
flere arbejdspladser til dem, som gerne
vil arbejde, og at Pluto kan skabe eller
genskabe nogle arbejdsområder, så vi
kan udnytte de arbejdsressourcer, som
Danmark er i besiddelse af.

Frygt for fremtiden
MC i Krebsen handler om de nære og
livsvigtige områder i samfundet og i
vores liv. Frygt skal manes i jorden, før
at vi tør give slip på det, vi har og være
positive overfor det, som ligger forude,
det, vi ikke kender. Og det er Krebsen
ikke særlig modtagelig eller åben overfor. Der skal virkelig arbejdes med angsten for fremtiden, som lige i øjeblikket
er usikker og som ikke hviler på nogen
faste grundpiller. De er ved at blive bygget og cementeret med Pluto i Stenbukken i horoskopets 4. hus, hvilket er en
proces, der ikke afsluttes i løbet af dette
år. Det er kun begyndelsen.
Når Plutos gang i Stenbukken er til ende
i 2025, så har vi et helt andet udgangspunkt og et samfund, der hviler på andre
værdier og grundstrukturer end dem, vi
har haft tidligere; og genbrug er blevet
en del af vores livsstil. For dem, der bor i
København, kan Pluto på IC henvise til,
at næsten hele byen er gravet op i forbindelse med udvidelse af Metroen. Der
er en masse arbejde, der foregår under
jorden, og i den forbindelse dukker der
tit og ofte nogle ting frem fra undergrunden, der skal studeres nærmere, og vi får
måske en større forståelse af fortiden.

Kunst og kultur
Saturn står direkte på 2. husspids, og
med denne placering vil fokus – ikke
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overraskende - være centreret om vores
økonomi i 2012. Ikke bare vores egen private økonomi, men også vores nationaløkonomi. Jeg tror ikke, at Saturns trigon
til Neptun giver noget afkast på kontoen, men den viser, at vi tror og håber
det bedste for vores økonomi. Saturn
fortæller, at det bliver strenge sparetider
– dette bliver alvor, når Saturn skifter
tegn til Skorpionen i november 2012.
Det er Venus, der repræsenterer penge
og økonomi i dette horoskop, hvilket ligger naturligt til Venus - men når det drejers sig om økonomi, passer hun bedst til
Tyrens Tegn.

Sparetider
Med Venus i Vandbæreren i 5. hus må
vi formode, at kunsten og kulturen får
et opsving i 2012. Måske på en anden
måde, end når der er økonomisk overflod.
En kunst og en kultur der opstår ud fra
Vandbærerens energi, som er fremsynet,
spændende, frigjort og frem for alt ny.
Kunsten og kulturen får et økonomisk
problem, når Venus går i opposition til
Saturn i starten af marts måned. Der vil
komme nogle økonomiske stramninger
i kulturlivet. Den 27. november 2012,
når Venus er i konjunktion med Saturn,
sker det i Skorpionen, og de økonomiske stramninger intensiveres. Det bliver
meget få og meget specielle kunstgrupper, der får tildelt støtte i 2013. Der vil
ikke være den samme berøringsangst
overfor sparerunder med Saturns gang
i Skorpionen.
Vores materielle vilkår er anderledes,
og de værdier, vi havde og har, giver
ikke den samme sikkerhed og tryghed.
Vi skal finde nye værdier, der skal fylde
og give mening i vores liv. Der er mange
muligheder, mange meninger og holdninger til, hvordan det skal gøres, og
hvordan det skal se ud i fremtiden.
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Neptun, der står i 5. hus, går for alvor
ind i Fiskenes tegn i februar måned.
Vi kan håbe, at det betyder, at der
kommer mere kunst på flere
forskelige planer og i forskellige dimensioner. Måske får vi
nogle helt særlige kunstoplevelser i medierne, som hidtil
ikke har været kendt eller
brugbare. Med den nye teknologi kommer der flere lag
at opleve og udøve kunst i.

Boligmarkedet
Saturn hersker over 4. hus og
giver os et fingerpeg om, hvordan boligmarkedet vil opføre sig
i 2012. Med Pluto på IC er der lagt
op til, at der kan ske nogle bevægelser
her. Fra at have ligget stille i en lang
periode ser det ud til, at der kommer
nogle brydninger, og at markedet kan
flytte sig lidt. En ting er sikkert, når
Pluto er på banen; det bliver ikke, som
det tidligere har været.
Uanset hvordan vi vender og drejer
horoskopet, så er det Pluto, der larmer
mest og påberåber sig mest opmærksomhed. Det er i de grundlæggende
strukturer, i samfundets og vores egne
sammenføjninger, at der langsomt sker
forandringer. Men med en så markant
placering på IC må det tolkes, som at
forandringerne sker lige her og nu. Det
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stemmer overens med den nye regering,
der skal forsøge at føre
landet igennem den
økonomiske krise. Med
en Saturn, der står på
2. husspids, peger det
på, at det er en opgave,
der giver udfordringer.
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