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***** Introduksjon *****

    Denne tolkningen er ment å være en guide til å finne ditt rette yrke. Samtidig får du også en analyse av din
personlighet, styrke, eller dine hemninger, ubrukt potensiale, karma, kreativitet, evnen til å tjene penger, hvordan

du fungerer i din jobb. Mot slutten vil du finne en syntese av det som tidligere er nevnt, som vil hjelpe deg å

oppsummere og klargjøre din oppgave i livet. Gjennom hele rapporten vil du finne mange indikasjoner på

forskjellige yrker eller type arbeid som passer til den astrologiske påvirkning. Vi anbefaler at du reflekterer over
denne informasjonen for deg selv, slik at din intuisjon til syvende og sist kan lede deg til det beste valget.

***** Astrologiske fødselsdata *****

Fødselshoroskopet er et kart over planetenes posisjoner på det
tidspunkt og sted hvor du ble født. For deg som kan litt astrologi,
er posisjonene og annen teknisk informasjon listet opp nedenfor:

Sol      4 Sco 03               Neptun 23 Sco 21
Måne    24 Leo 47               Pluto  21 Vir 57
Merkur  13 Sco 53               Asc.   27 Can 53
Venus   18 Vir 04               MC     16 Ari 45
Mars     3 Cap 45               2. hus 21 Leo 33
Jupiter  1 Vir 22               3. hus 16 Vir 10
Saturn   7 Ari 09               5. hus 24 Sco 22
Uranus  27 Vir 12               6. hus 29 Sag 59

Tropisk  Regiomontanus   Sommertid observert
GMT: 04:16:00   Time Zone: 5 timer Vest

Fødselsstedets bredde og lengdegrader: 33 N 44 56 84 V 23 17

Aspects and orbs:
konjunksjon:  7 grd 00 min
opposisjon :  6 grd 00 min
kvadratur  :  6 grd 00 min
trigon     :  6 grd 00 min
sekstil    :  4 grd 00 min
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***** Kapittel 1 *****

Ditt særpreg. Din personlighet.

Dine følelsesmessige behov. Din mentalitet.

    For å finne ditt idealyrke må du først kjenne deg selv. Det finnes aktiviteter som passer til din natur, mens

andre ikke passer. Ditt idealyrke kan være en jobb hvor du får gitt uttrykk for din individualitet (Sol), din

personlighet (Ascendant, og som tilfredsstiller dine følelsesmessige behov (Måne) og gir mulighet til å utvikle ditt
intellekt (Merkur).

DITT SÆRPREG: Sol i Skorpion

    Du ble født under Skorpionens tegn, og dine styrende planeter er Mars og Pluto, noe som gir deg masse

energi og evnen til å overvinne alt mulig.

    Ditt soltegn er av de faste tegn og dette tvinger deg til å innta en organiserende funksjon enten i tanke eller

handling. Din innstilling er bestemt, utholdende, stabil og besluttsom. Du har evnen til å konsentrere deg fullt og
helt om dine prosjekter og være bestemt i dine målsetninger. Til tross for dette vil du bli nødt til å kultivere en viss
fleksibilitet for å unngå stahet og egoisme.

    Skorpionen er et vanntegn og gjør deg følsom og intens. Hvordan du lykkes med dine prosjekter er i stor grad
avhengig av din følelsesmessige tilstand. Du trenger å føle at du har kontroll eller makt på din arbeidsplass.

    Du er intens, ildfull, lidenskapelig, og en ekstremist. Du liker ikke fordekte, udefinerte eller grå situasjoner. Du
lever ethvert øyeblikk av ditt liv med stor intensitet, og dine følelser er dype og varige. Din sterke intuisjon gjør

deg i stand til å se resultatet av en situasjon før den oppstår, og vil også hjelpe deg å oppdage når folk lyver for
deg.

    Du er meget edel og direkte i dine meninger. Du er beredt til å ofre deg fullstendig for mennesker du er glad i,
og krever det samme av andre for å føle deg lykkelig. Når du blir ført bak lyset, vil du bli fullstendig avvisende

mot vedkommende person eller firma, og ofte for evig og alltid. Det meste av tiden vil du ikke være i stand til å
holde deg i ro, for din enorme energi får deg til å holde deg konstant i aksjon. Du har lett for å miste

tålmodigheten, og din irritasjon kan resultere i fryktelige eksplosjoner. Gjennom hele ditt liv vil du oppleve
alvorlige kriser som vil få deg til å legge kursen fullstendig om, og hver gang de inntreffer opptrer du med mer

kraft og besluttsomhet.

    Du er født til å instruere, skape, undersøke, og helbrede. Dine bestemte ideer og din utholdenhet gjør deg til

en leder på ethvert område. Et av dine kall er å beskytte andre, undervise, handle med tapperhet og mot, lære
andre å oppleve kjærligheten i all sin intensitet. Du ble født til å fordype deg i naturens hemmeligheter, utforske

dyptgående emner, helbrede andre, og fornye dine omgivelser.

    For å utvikles, må du lære deg å kontrollere din aggressivitet, dine bekymringer, din intoleranse og tendens til

hevngjerrighet. Du må finne en måte å kontrollere din sjalusi på, tendensen til å manipulere og kontrollere alt
mulig, og din ekstreme og ubøyelige innstilling som kan resultere i at du taper, men ikke forandrer deg. Du må

unngå voldsomheter, egoisme, og tendensen til å være destruktiv.

DIN PERSONLIGHET: Ascendant Kreps

    Andre oppfatter deg som hjemmekjær, kjærlig og en litt tilbakeholden person. Du har en varm og hyggelig
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væremåte og unngår aggressive eller voldsomme situasjoner. Din følsomhet gjenspeiler din åndelige sensitivitet.

    Du er sterkt knyttet til familie og venner, som sannsynligvis vil være de samme helt siden barndommen. Du er
meget beskyttende, og ditt sterke moderlige instinkt gjør at du bryr deg om alle og enhver. Du er alltid villig til å

hjelpe, og ofte kan du bekymre deg mer om andres problemer enn dine egne. På grunn av din sterke følsomhet

kan du lett bli såret. Hvis soltegnet ditt ikke indikerer litt mer selvtillit, kan du ha en tendens til å føle deg ensom

og melankolsk.

    Yrket du velger bør gi deg trygghet, stabilitet og en følelse av å være nyttig, og at det er behov for deg. Unngå

å jobbe på bråkete, stressende, eller svært ensomme steder.

DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Løve

    Dine følelser er intense, ildfulle, bestemte, faste og varige. Du er trofast i kjærlighetslivet og gjør krav på det

som er ditt. Du gjør alt på en meget intens måte og er beredt til å overvinne ethvert hinder som krysser din vei.
Du gir fritt uttrykk for dine følelser, og kan ha en tendens til å dramatisere eller overdrive. Du er hyggelig, positiv
og entusiastisk. Ditt gode humør smitter over på andre, og du vil lett kunne bli leder for gruppen. Du liker å

beskytte mennesker som er i en underordnet posisjon, og du gjør opprør mot urettferdighet. Du er meget direkte

og oppriktig i din uttrykksmåte, noe som på den ene siden kan skaffe deg meget lojale venner, men på den andre
siden kan skape konflikter på grunn av mangel på takt og tålmodighet med andre. Du bør unngå en tendens til å
være arrogant, autoritær eller overlegen.

    Du søker anerkjennelse for dine anstrengelser og bevis på at du er akseptert. Du er meget kreativ og setter

ditt personlige preg på alt du gjør. Andre opplever deg som meget tiltrekkende og umulig å glemme.

    Ubevisst har du et sterkt behov for makt. I tidligere liv kan du ha oppnådd en posisjon med kongelig og sosial
prestisje, og på grunn av dette søker du nå anerkjennelse og storhet. Du føler deg usikker og utrygg når du ikke
får den applaus og anerkjennelse du søker, eller når du ikke får den stillingen du tror du fortjener. I ditt

nåværende liv må du lære å være oppmerksom på andres eksistens, å forstå og akseptere deres virkelighet. Du
må erkjenne dine feil istedenfor å projisere dem, du må handle med edelhet og enkelhet, og bruke den

maktposisjon du kan få til å tjene samfunnets utvikling.

    Yrket du velger vil måtte tilfredsstille ditt følelsesmessige behov for oppmerksomhet, ditt behov for å vinne
anerkjennelse fra andre, å prosjektere, og være en leder. Det må også utvikle din kreativitet, din generøsitet og
lære å uttrykke din originalitet. Du har behov for å føle at du er eksepsjonell, spesiell, og fornem.

DIN MENTALITET: Merkur i Skorpion

    Du har et meget intuitivt og spørrende sinn. Du er svært glad i alt som er mystisk, skjult eller uløst. Din
spørrende natur vil få deg til å granske og studere metafysikk, okkultisme, og livets mysterier generelt. Du ønsker

å kjenne alles hemmeligheter, men holder dine egne godt skjult. Din logiske fornuft kan bli påvirket av din meget

intense emosjonelle verden. Unngå å ta beslutninger når du er sint, for i slike øyeblikk mangler du sammenheng
og logikk. Din humor er ofte skarp og sarkastisk. Generelt sett liker du å presentere dine tanker og ideer slik

som de oppstår, uten å tenke deg om, og uten å ta spesielle hensyn eller pynte på dem. Mange mennesker kan

tro at du er aggressiv, da du er så oppriktig og går direkte til poenget. Dine ideer kan være fastlåste og

uforanderlige når du først har bestemt deg for noe. Du er ikke hemmet av frykt, og du vil utfordre enhver
autoritet.
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    På grunn av din mistillit, kan din måtte å kommunisere på være litt begrenset. Du vil sannsynligvis ha få nære

venner å dele ditt liv med. Du må lære å bli mer fleksibel og i større grad tilpasse deg nye situasjoner, og unngå å
være så dominerende og hensynsløs.
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***** Kapittel 2 *****

Dine evner og følelser, hemninger og styrke.

Skjulte talenter eller utfordringer, karma.

    Planetenes plassering i hus, og forholdet mellom dem, kan øke eller redusere deres innflytelse. Aspekt til Solen

er knyttet til din personlige styrke, og aspekter til Månen påvirker din følelsesmessige verden, og gjør seg

gjeldende på et ubevisst nivå.

Aspekter som påvirker ditt SÆRPREG:

Sol i 4. hus:

    Suksess i livet kan være relatert til fast eiendom. Hvis du føler deg tiltrukket av en eller annen form for

humanisme, vil denne påvirkningen kunne gjøre deg til den fødte psykolog.

    Denne solposisjonen favoriserer de siste årene av ditt liv, da du nyter godt av et helt liv med store
prestasjoner. Du føler deg meget stolt over deg selv og det du har oppnådd gjennom din eksistens. I løpet av
livet har du fått mye anerkjennelse for ditt arbeid, og kan motta priser og ære.

Sol Sekstil Mars:

    Fordi du har den nødvendige styrken til å overvinne hindringer som måtte melde seg, tiltrekkes du av

prosjekter som innebærer en viss risiko, eller som krever raske og klare beslutninger. Du er svært positiv, åpen,
og direkte i dine meninger, og du gir assistanse til den som trenger det. Du vil sannsynligvis bli en støttespiller for

mange mennesker rundt deg.

Sol Sekstil Jupiter:

    Du har en optimistisk innstilling som gjør at du kan oppnå dine mål uten større anstrengelser. Du utstråler glede

og entusiasme, noe som øker din popularitet, og muligheten for å motta tjenester fra mennesker som liker deg.
Du kan være en smule lat og glad i komfort. Din optimisme kan gjøre at du tar for lett på tingene, og neglisjerer

detaljer. Uansett så vil alltid et snev av hell følge deg og hjelpe deg framover.

Aspekter som påvirker dine FØLELSER:

Måne i 2. hus:

    Du har en god forretningssans og kan ha fordel av forretningskontakt med kvinner eller i det offentlige. Du må

la din intuisjon guide deg. Det kan bli mange forandringer i din økonomiske situasjon. Av den grunn er det

nødvendig at du lærer å spare og styre din økonomi godt. Du kan være ekstremt gavmild eller svært grådig, og
du må lære å unngå slike ytterligheter. Penger og materielle eiendommer er viktig for din følelsesmessige trygghet.

Måne Konjunkt Jupiter:

    Du har et godt humør og er svært populær i dine omgivelser. Lojal, hederlig og ærlig som du er, vil du ha

mange venner, spesielt kvinnelige venner. Takket være din optimistiske innstilling vil du oppleve mye flaks og

suksess generelt sett. Du har et sterkt behov for å utvide din horisont på både det materielle og åndelige område.
Noe som vil få deg til å studere, jobbe, reise, og kommunisere med andre. Dette astrologiske aspektet blir
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betraktet for å være et av de heldigste og kan tilby deg beskyttelse og den nødvendige hjelp til å overvinne

kriser. Hvis du har sansen for filantropiske aktiviteter, kan du bli en brønn som menneskeheten kan øse av.

Måne Kvadratur Neptun:

    Du er svært mottakelig for alt som skjer rundt deg, og kan lett assimilere negativ energi når du blir konfrontert

med stressende situasjoner. Du har en tendens til å engste deg, og du forsøker å flykte unna situasjoner som
skremmer deg. Hvis du ikke lærer å vedkjenne deg din egen frykt, kan du legge deg til uheldige uvaner, eller du

kan bli fullstendig oppslukt av arbeid.

    Du er også meget inspirert og har en medfødt evne for musikk. Du kan også være interessert i mystiske eller

åndelige emner.

SKJULTE TALENTER: Tvillingene på 12. husspiss

    Du har en tendens til å totalt neglisjere din intellektuelle kapasitet. Hvis du har kuttet ut studiene, bør du
anstrenge deg for å starte med disse på nytt. Hvis du har avsluttet en karriere, må du strebe etter kontinuerlig

intellektuell vekst. Du må verdsette dine ideer, ditt vidd og din evne til å sette i gang nye og originale prosjekter.

Du har en tendens til å være meget tilbakeholden og kan føle det vanskelig å finne din hylle i samfunnet. Du må
forbedre din måte å kommunisere på, å lære å uttrykke dine tanker og ønsker uten frykt. Du har en tendens til å
tenke altfor mye på alle de skritt du må ta, og faktisk ende opp uten å få gjort noe som helst.

    Denne påvirkningen kan skape problemer med søsken (hvis du har), naboer og andre relasjoner. Hvis du

låner ut penger, kan det være vanskelig å få dem tilbake.
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***** Kapittel 3 *****

Ekspansjon (Jupiter) og tilbaketrekning (Saturn).

Å gi og ta imot.

EKSPANSJON: Jupiter i Jomfru

    Ditt behov for ekspansjon kan komme i konflikt med enkelte grenser og restriksjoner. Du kan ha utviklet en
konstruktiv pliktfølelse, og lært å ta på deg ansvar og produsere nyttige ting for verden, og din materielle suksess

er basert på disse prinsippene. Du kan imidlertid være ganske tilbakeholden, og har en tendens til å undervurdere

dine evner. Det er viktig at du lærer å la din idealisme få utvikle seg fritt, og å stole på dine egne initiativer. Du er
tilfreds med å jobbe for andre og utføre dine plikter.

Jupiter i 2. hus:

    Du kan gjøre det godt i forretningsverdenen og vil sannsynligvis tjene mye penger i løpet av ditt liv. Du må
imidlertid lære mer selvdisiplin, da du har en tendens til å sløse med penger og kan oppleve økonomiske tap på

grunn av din skjødesløse holdning til penger. Din materielle vekst kan komme gjennom investeringer,
import/eksport, reiser og salg. Du har gjerne flere eiendommer, da dette både betyr trygghet og beskyttelse for
deg. Samtidig vil du også være meget generøs og ha glede av å dele det du eier med dine kjære.

Jupiter Konjunkt Måne:

    I ditt ubevisste har du svært positive tanker om livet og universets overflod. Du gir fritt uttrykk for dine følelser,

spesielt din optimisme og glede. Forsøk å bli mer bevisst om din dyktighet, og la din styrke få lov til å vokse.

Jupiter Trigon Mars:

    Takket være din toleranse kan du bli en god leder. Du er lojal, stolt, liberal og selvhjulpen. Du har en meget
beskyttende innstilling til dine venner og din familie, og har en sunn rettferdighetssans. Du vil sannsynligvis være
opptatt av idrett, politikk og reiser. Du vil sannsynligvis ha en stabil inntekt gjennom hele livet, og alltid leve

komfortabelt. Fordi du er sikker i din tro, er du en sann idealist.

Jupiter Sekstil Sol:

    Du har et svært positivt syn på livet, og universets overflod. Du tror på egen rikdom og er generøs mot andre.
Din positive, glade og optimistiske innstilling vil hjelpe deg med å utvide dine prosjekter, å forbedre din inntekt og
nyte det du gjør.

TILBAKETREKNING: Saturn i Væren

    Det hemmende prinsipp påvirker din måte å gi uttrykk for din autoritet på. Du har masse oppsamlet eller

undertrykt energi som trenger å kanaliseres. Du er egosentrisk og kan ha vanskelig for å erkjenne andres
rettigheter. Din indre frykt får deg til å søke trygghet. Med tiden vil du lære å bli en uavhengig person, ikke vente

på andres anerkjennelse, men ta beslutninger på egen hånd. Du vil også være meget forsiktig og grundig, og

foretrekker velordnede aktiviteter som klart definerer hva som er riktig og hva som er galt. For å eliminere de
negative energiene som samler seg opp i kroppen, kan fysiske øvelser, idrett eller trim anbefales.

Saturn i 9. hus:

     Du har en forsiktig og konservativ livsvisjon. Du er forsiktig og du oppnår dine mål gjennom grundige
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forberedelser og hardt arbeid. Du har en systematisk tilnærming til problemer og søker praktiske løsninger. Du

kan bli litt for strukturert i din tenkemåte, og du kan gjøre det godt innen vitenskap og matematikk. Men denne

astrologiske posisjonen kan du også være en god lærer, vitenskapsmann eller metafysiker. Selv om du måtte ha
et behov for lange reiser, kan du møte vanskeligheter og utsettelser i denne sammenheng. Det som eventuelt kan

frustrere deg mest er å ikke nå det akademiske nivå du ønsker, eller ikke ha mulighet til å besøke de fjerne land

du lengter etter.

Saturn Kvadratur Mars:

    Du svinger mellom aggresjon og apati. Du kan også være egoistisk, noe som kan være et hinder i dine
relasjoner. Du må lære å bli fleksibel og å uttrykke dine ønsker på en mer smidig måte. Til tross for din sterke

energi, virker det som du har vanskelig for å få dirigert den på en ryddig måte. Du kan ha indre hemninger som

ikke tillater deg å gi uttrykk for misnøye, og som gjør at du bærer på harme og nag i lange tider. Du vil

sannsynligvis være sterkt uenig med dine overordnede, eller autoritetspersoner, og forholdet mellom dere vil være

meget anspent.

    Suksess i livet er i stor grad avhengig av balansen mellom å gi og ta, ekspandere og trekke seg tilbake. Å
velge å dvele ved hver eneste feil du måtte ha gjort, er det samme som å ikke forsøke noe.
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***** Kapittel 4 *****

Økonomi, inntektskilde.

Arbeidsmåte.

    Nedenfor er det beskrevet en del mulige inntektskilder. Disse kan falle sammen med, eller ikke ha noe forhold

til ditt profesjonelle yrke i det hele tatt.

ØKONOMI: Løve over 2. hus

    Du vil alltid være i stand til å oppnå viktige stillinger som gir deg en god inntekt. Du kan innta en viktig eller

høyere stilling i en eller annen institusjon, eller innen et fremragende firma. På den andre siden vil du også ha

meget store utgifter, da du liker å leve godt og luksuriøst.

    Det er også mulighet for å tjene penger gjennom spekulative forretninger, risikofylte investeringer, spill og
veddemål, i tillegg til områder som har med utdanning, barn, kunst eller underholdning å gjøre.

Måne i 2. hus:

    Din økonomi er direkte relatert til et publikum, kvinnenes verden, eller tjenester knyttet til kosthold, følelser,

eller underholdning. Du kan tjene mye penger hvis ditt yrke har tilknytning til noen av disse områdene, men du må
lære deg å organisere og styre dine inntekter, da disse kan være svingende.

Jupiter i 2. hus:

    Du gjør det som regel godt i forretninger, og vil sannsynligvis tjene mye penger i løpet av ditt liv. Det er
imidlertid viktig at du lærer mer selvdisiplin, da du har en tendens til å være et ødeland og kan oppleve

økonomiske tap på grunn av din skjødesløse innstilling til penger. Du kan gjøre det godt i investeringer,
import/eksport, reisevirksomhet og salg, eller i yrker som har med opprettholdelse av lov og orden,
stortingsarbeid, utdanning, litteratur, filosofi, eller religion. Du vil sannsynligvis eie mye, da dette betyr trygghet og

sikkerhet for deg, men samtidig vil du også være meget generøs og villig til å dele med dine kjære.

Hersker av 2. hus i 4. hus:

    Din inntekt har tilknytning til hjemmet, stedet hvor du bor, og fast eiendom generelt. Du kan jobbe hjemmefra,
eller i et yrke som interiørdekoratør, gartner, bonde, eller eiendomsmegler.

    Inntekt har direkte relasjon til din innsats. Hvis vi ser på oss selve som verdifulle, vil pengene komme til oss.

Arbeid gjort av kjærlighet og glede tynger oss ikke ned, og gir bedre avkastning.

HVORDAN DU JOBBER: Skytten over 6. hus

    Som ansatt vil du gi uttrykk for din optimisme, glede og entusiasme i jobben. Du har store ambisjoner og

kjemper for en høyere stilling. Du har behov for å føle at du har mulighet til å vokse og ekspandere, eller lære
mer på din arbeidsplass. Hvis arbeidet blir rutine, eller ikke gir deg mulighet til å avansere, vil du trekke deg ut.

Du er meget populær blant dine medarbeidere, og ditt nærvær vil alltid skape en viss glede hos andre.

Mars i 6. hus:
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    Du har masse energi, entusiasme, ambisjoner, og evnen til å tvinge dine ideer igjennom. Du har behov for å

jobbe med dynamiske aktiviteter hvor du kan bruke din fysiske styrke. Du liker ikke å jobbe med kontorarbeid

eller rutinejobber. Denne plasseringen oppmuntrer deg til å velge jobber som innebærer en viss risiko eller fysisk
anstrengelse. På grunn av din mangel på tålmodighet eller din aggressivitet, kan det oppstå kamp eller spenninger

i forhold til dine overordnede eller medarbeidere. Du trives som regel bedre med å jobbe på egen hånd enn å

jobbe for andre.
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***** Kapittel 5 *****

Din kreativitet og dine rekreasjonsaktiviteter.

Andre ferdigheter og hobbyer.

    Hobbyer er også en del av din personlighet, og gjennom valget av disse uttrykker vi i stor grad våre kreative

evner. Det er viktig at vi kan nyte våre fritidsaktiviteter og bruke dem til å utfylle vårt yrkesliv for å finne en større

balanse. I vår kultur har vi en tendens til å legge vekt bare på det som resulterer i penger, og dermed neglisjere
viktige deler av vår personlighet.

DIN KREATIVITET: Skorpion over 5. hus

    Dine yndlingsaktiviteter i rekreasjonssammenheng vil være slike som gir deg mulighet til å gi uttrykk for din

konkurranseånd. Du vil sannsynligvis være glad i idrett som er knyttet til vann, som for eksempel svømming,

båtsport, skøyteløp etc. Du kan også ha glede av aktiviteter knyttet til levende vesener, som for eksempel planter
og dyr, eller de som har en aura av det gåtefulle rundt seg, som for eksempel dyphavsdykking. Din kreativitet blir

stimulert når du er i kontakt med naturen. Når du er under åpen himmel, vil du føle at tankene klarner og at du får
mange nye ideer.
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***** Kapittel 6 *****

Ditt kall, yrke, muligheter for suksess og

samfunnsanerkjennelse.

Vær-Tyr MC

    Du er en blanding av eventyrer og stabilitetssøker. Du er meget ambisiøs og vil jobbe hardt for å nå dine mål.
Du kan gjøre det godt som leder for en sammenslutning, og du kan også delta i tekniske operasjoner. Med andre

ord, du er allsidig, og kan gjøre det godt innen flere områder, noe som gir deg et stort kunnskapsforråd innen det

yrkesfelt du satser på. Hvis du blir fabrikkeier, vil du kjenne til enhver side ved fabrikken, hvis du blir håndverker
vil du også selge dine egne produkter. Hvis du jobber for en annen person, vil du sjelden være enig med sjefen.

Din medfødte autoritetsfølelse vil ofte komme i konflikt med regler og metoder vedtatt av andre. Du må lære å

stole på dine egne initiativer og jobbe iherdig og utholdende for å omsette dine ideer til virkelighet. Du kan oppnå

en viss rikdom i framtiden, og du vil også være glad i penger.

    Ditt karrierevalg kan være et av følgende: leder, regnskapsfører, håndverker, designer, dekoratør, arkitekt,

pressesekretær, gartner, bonde etc.

Hersker av 10. hus i 6. hus:

    Din profesjonelle suksess er relatert til dine tanker om service. Uansett hvilket yrke du velger vil det være mer
tilfredsstillende for deg å vite at du hjelper andre. Denne astrologiske posisjonen begunstiger yrker som er relatert

til medisin, terapi eller ernæring. Hvis du ikke jobber på egen hånd, vil du sannsynligvis jobbe i en bedrift som
yter en eller annen form for service.
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***** Kapittel 7 *****

Oppsummering. Dine unike talenter.

    Alle og enhver er født med et unikt talent, og vår funksjon i livet er å gi uttrykk for dette. Her finner du en

beskrivelse av viktige astrologiske tendenser som former våre unike evner. Selv om enkelte yrker er listet opp, så

er ditt rette yrke en kombinasjon av alle disse elementene. Etter at du har lest disse avsnittene, bør du reflektere

over dem, og la din intuisjon hjelpe deg med å finne din egen syntese.

DITT SÆRPREG: Sol i Skorpion

    Du er den fødte leder, skaper, utforsker og helbreder. Dine bestemte oppfatninger og din utholdenhet gjør deg

til en leder på ethvert område. Et av dine kall er å beskytte andre, å lære å handle med dristighet og mot, å lære å

oppleve kjærligheten i all sin intensitet. Du ble født til å dykke ned i naturens hemmeligheter, å utforske

dypereliggende emner, å helbrede andre, og regenerere dine omgivelser.

    Skorpionen hersker over følgende yrkesfelter: lege, kirurg, forsker, kjemiker, biolog, psykiater, tannlege,
økolog, leder, organisator, det militære, ingeniør, detektiv, hemmelig agent, navigatør, og alle yrker som har
tilknytning til en eller annen form for utforskning, risikable forhold, eller lederposisjoner.

DIN PERSONLIGHET: Ascendant i Kreps

    Yrket du velger vil måtte tilby trygghet, stabilitet, en følelse av å være til nytte, og at det er behov for deg.

Unngå å jobbe på støyende, spente, eller svært ensomme steder.

DINE FØLELSESMESSIGE BEHOV: Måne i Løve

    Din jobb må tilfredsstille dine følelsesmessige behov for å tiltrekke deg oppmerksomhet, å vinne
anerkjennelse, å markere deg og framstå som en leder. Den bør også stimulere muligheten for å utvikle din
kreativitet, generøsitet, og originalitet. Du trenger å føle at du er unik, eksepsjonell, og høyt anerkjent.

DITT YRKE: Vær-Tyr MC

    Du kan satse på en karriere innen et eller flere av følgende områder, eller en kombinasjon av enkelte av disse:

leder, regnskapssjef, håndverker, designer, dekoratør, arkitekt, pressesekretær, gartner, gardbruker etc. Uansett
hvilket yrke du velger vil du sannsynligvis oppnå en ledende stilling.
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