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Soltegn i dyrekretsen.
skrevet av
© Tore Lomsdalen, www.astrolom.com

Væren.
Dyrekretsen begynner med tegnet Væren. Første dag i Værens tegn, er vårjevndøgn.
Derfor forbindes dette tegnet ofte med å starte opp og sette i gang ting. En Vær særtegnes blant
annet ved at den ønsker å skille seg ut fra mengden. Er idérik, energisk, og har en pionerånd for å
oppnå suksess. Dette kan ofte føre til at den kan vise tendenser til utålmodighet, være litt hissig og
svært direkte.
En form for egosentriske tendenser, kan også forekomme. Væren er også kreativ.
Herskende planet: Mars
Element: Ild
Energi: Yang
Kroppsdel: Hodet
Livsoppgave: Initiativtager
Kjente Værer: Bismarck, Charles Chaplin, Gro Harlem Brundtland, Åge Aleksandersen, Nikita
Krushchev, Marlon Brando, Vincent Van Gogh, Odd Nerdrum, Eric Clapton, Torbjørn Berntsen
Sterke sider.
Ærlighet, mot og er ukomplisert. Vil alltid være der for en venn i nød. Er optimistisk, entusiastisk
og ungdommelig livsstil som kan lett inspirere andre mennesker. Har stor tro på seg selv og har en
indre dynamikk til å få gjort ting. Derfor elsker å starte på nye prosjekter hel tiden.
Mindre sterke sider.
De sterke sidene kan ofte slå ut med negativt fortegn for Væren. Derfor kan den være svært dirkete
og lite diplomatisk. Impulsiv og hissig om ikke ting går som det skal. Tendens til å tre sine egne
meininger ned over hodet på andre. Hater detaljer, rutinejobber eller gjøre ting ferdig.

Tyr.
Tyren er praktisk og pragmatisk. Er dyrekretsens byggherre og streber etter å få ting til å gro. Den
liker å være i nærheten av jorda og dens materielle sanser. Derfor er Tyren også knyttet til de
behagelige ting i livet som fin mat, godt drikke, vakker natur og kunst. Den liker gjerne å leve på et
luksuriøst nivå. Alt ettersom hva økonomien tillater. Tålmodighet og stabilitet, er også områder som
særtegner Tyren. Den er snill, varmhjertet og pålitelig samtidig som den kan være temmelig sta.
Herskende planet: Venus
Element: Jord
Energi: Yin
Kroppsdel: Hals og strupe
Livsoppgave: Byggherre og skaper
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Kjente Tyrer: Dronning Elisabeth II, Hitler, Willaiam Shakespeare, Carl I. Hagen, Ella Fitzgerals,
Barbara Streisand, Kjell Bekkelund, Arve Opsal, Bing Crosby, Stevi Wonder, Toni Bleair

Sterke sider.
Snill, kjærlig og hjelpsom er gode trekk hos Tyren. Likevel, er de fult klar over hva som er sitt og
sine verdier. Rolig, ryddig, fredsommelige og har en realistisk og praktisk sans i ting de foretar seg.
Gir trygghet og stabilitet til sine omgivelser. Har ofte god smak og liker livets gode sider.
Mindre sterke sider.
Ikke fornærm eller løp med en rød klut foran øynene på en Tyr. Blir ikke fort sint, men til gjengjeld
blir det ordentlig, når det først skjer. Liker ikke forandringer og vil helst holde på det gamle. Stor
eiertrang, som i værte fall kan bli til grådighet. En urokkelig stahet, er ikke uvanlig.

Tvillingene.
Alle former for kommunikasjon står sentralt for Tvillingene. Media, informasjon, nyheter og
nettverk, er ting som opptar dem. De er utrolig allsidige, men liker ikke å bruke masse tid for å sette
seg inn i hver enkelt sak. Kan best sammenlignes med en sommerfugl som flyr fra blomst til
blomst. Selv om de er ofte utrolig vittige og underholdende, viser de en tendens til overfladiskhet.
Kan ofte være litt ustadige og rastløse. På den annen side, er de svært tilpassingsdyktige.
Herskende planet: Merkur
Element: Luft
Energi: Yang
Kroppsdel: Lunger, armer og hender
Livsoppgave: Formidler, kommunikator
Kjente Tvillinger: Bob Dylan, Paul McCartney, Marilyn Monroe, Rune Gerhardsen, Siv Jensen,
Prins William, John. F. Kennedy, Bjørn Dæhli, Ian Flemming, Bob Hope, Ingerid Espelid Hovig,
Prince

Sterke sider.
Snakke, tale og alle former for kommunikasjon. Utrolig rike på ideer og en evig søken etter nye
erfaringer i livet. Er rask, vittig og livelig. Takker sjeldent nei til et godt selskap eller en kjapp
diskusjon. Flink til å samle folk, bygge nettverk , drive salg og PR for selg selv og andre. Tenker
raskt.
Mindre sterke sider.
Flyktig og kan virke noe uryddig. Tendens til å leve i sitt eget hode som gjør den rastløs, anspent
og impulsiv. Kan føre en flyktig, ustadig og en dobbel standard i sin livsstil. Finner lett
unnskyldninger for ikke å engasjere seg dypere i ting. Litt barnslige noen ganger.

Krepsen.
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Hjem, kjære hjem. Dette står svært sentralt i tegnet Krepsen. Alt som har med hus, barn og familie
er viktig. Vil forsvare å beskytte sine røtter for enhver pris. Derimot kan Krepsen være uhyrlig
følsom til stemninger i omgivelsene. Har en tendens til å ta slike tingene inn over seg, - både på
godt og ondt. De er snille, men ofte nærtagnede. Kan ha problemer med å bearbeide sine følelser.
Dette kan igjen føre til humørsvigninger. Er gløgge. I fortningsvirksomhet, ofte smarte og litt lure.

Herskende planet: Månen
Element: Vann
Energi: Yin
Kroppsdel: Bryst, skjød, mage
Livsoppgave: Oppfostrer og veileder
Kjente Krepser: Kong Olav, Dronning Sonja, Kronprins Haakon Magnus, Louis Armstrong, Julius
Caesar, Sissel Kyrkjebø, Thorvald Stoltenberg, , Prinsesse Diana, George W. Bush, Nelson
Mandela
Sterke sider.
En fin og følsom personlighet. Tar vare på og kjemper for alt som står dem nært og kjært. Har en
smart, kreativ og medfølende tenkemåte. Er i sitt Ess når har kontroll over sine følelser. Er vittige
og liker en god historie. Stor intuitiv evne til å sette seg inn i andres situasjon og problemer.
Mindre sterke sider.
Følsom og nærtagende for kritikk. Ved emosjonell usikkerhet, har en tendens til å stenge seg inne i
”skjellet” sitt. Kan resultere i store humørsvingninger. Overbeskyttende og vanskelig for å gi slipp
på hjem, barn og familie. Vanskelig for å uttrykke sine indre følelser. Viser ofte en ytre usårbarhet.

Løven
Skogenes konge! Dette er den enkleste måten å beskrive en Løve. Den liker å sole seg i sin egen
glans. Mottar alle komplimenter med stor selvtillit og glede. Viser naturlige lederegenskaper. Har
en tendens til å være den som vet best. Kan derfor ofte bli oppfattet som arrogant og selvsentrert.
På den annen side, er utrolig varmhjertet, hjelpsom og sjenerøs. Er kreativ, entusiastiske og kan lett
skape begeistring hos andre.
Herskende planet: Solen
Element: Ild
Energi: Yang
Kroppsdel: Hjerte
Livsoppgave: Lederen
Kjente Løver: Kronprinsesse Mette-Marit, Mick Jagger, Napoleon Bonaparte, Fidel Castro,
Bill Clinton, Moussolini, Jacquelin Kennedy, Carl Jung, Alfred Hitchcock, Arnold
Schwarzenegger

Sterke sider.
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Er varmhjertet og kreativ. I tillegg, er en naturlig leder. Det blir den gjennom en elegant blanding
av entusiasme, sjarme, egoisme og sjenerøsitet. Har evnen til å motivere andre. Stor tro på seg selv
og det den står for. Føler seg best når den blir verdsatt. Utøver et sterkt moralsk ansvar for andre.
Mindre sterke sider.
Pompøse trekk er ikke så ukjent hos Løven. Heller ikke at den utøver en hvis form for nedlatenhet
ovenfor andre mennesker. Sjølbildet kan bli vel stort i enkelte tilfeller. Kan ha tendens til å
overdramatisere. Temperamentsfull hvis ikke ting går som den vil. Higer etter å få ros.

Jomfruen.
Arbeid står sentralt hos Jomfruen. De er metodiske, analytiske og samvittighetsfulle i sitt virke. De
har en utrolig evne til å få med seg detaljer og bagateller, der andre folk overser dette fullstendig.
Dette kan gjøre dem til noe kritiske og intolerante. De er også perfeksjonister. På den annen side, er
de snille og hjelpsomme. Derfor finner du de ofte i service– og tjeneste relaterte yrker. Mange er
svært pratsomme. De elsker å diskutere og fremme sine synspunkter.
Herskende planet: Merkur
Element: Jord
Energi: Yin
Kroppsdel: Tarmer, innvoller og nervesystemet
Livsoppgave: Analytikeren
Kjente Jomfruer: Prinsesse Martha Louise, Mor Theresa, Prins Albert, Greta Garbo, Goethe,
Kjell Magne Bondevik, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Rolv Wesenlund, Kristin Halvorsen
Sterke sider.
Har en gnistrende intelligens og en stor evne til å tenke klart. Arbeidsomme, observante og gir seg
ikke før alle detaljene er på plass. De er svært lite selvopptatte og vil gå langt for å hjelpe andre
mennesker. Er beskjedene og samvittighetsfulle av natur. Stor praktisk og analytisk tenkeevne.
Mindre sterke sider.
Tendens til å sette høye mål og standarder gjør Jomfruen til dyrekretsens største pirkede og
detaljstyrte perfeksjonist. Derfor kan slike bekymringer frata noe av gledene i livet. Overkritisk av
seg selv og andre. Kan være svært skarp og destruktiv i sin talemåte. Strenge konservative
holdninger.

Vekten.
Dyrekretsens diplomat. For å lykkes, må Vekten føle og ha en overveiende del av balanse og
harmoni. Krangel, stress og uvennskap, ønsker den for enhver pris å unngå. Derfor kan den strekke
seg temmelig langt for husfredens skyld. Sosialt samvær og parforhold er viktig. Den liker ikke å
være alene. Vekten har ofte et behaglig vesen. Kan være flørtende og verdsetter alle former for
skjønnhet. Utviser en sans for balansert rettferdighet. Tendens til ubesluttsomhet kan vise seg.
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Herskende planet: Venus
Element: Luft
Energi: Yang
Kroppsdel: Nyrer, lår og korsrygg
Livsoppgave: Fredsmegler og mellommann
Kjente Vekter: Brigitte Bardot, Ari Behn, John Lennon, President Eisenhower, Silvio Berlusconi,
Mahatma Gandhi, Margareth Thatcher, Jahn Teigen, Luciano Pavarotti, Grete Waitz, Julie
Andrews, David Ben-Gurion
Sterke sider.
En stor diplomat og forhandler. Medfødt evne til å se ting fra minst to forskjellige sider. Elsker å
være sammen med mennesker. Vil helst unngå store forsamlinger. Kan utvise stor sjarme og
romantikk. Sannhet og rettferdighets prinsippet står sentralt. Er idealistisk. Har sans for kunst og
skjønnhet.
Mindre sterke sider.
Viser ofte tegn til ubesluttsomhet. Vekten hater å ta avgjørelser, store som små. Vil derfor være lett
påvirkelig av andres meninger. Skifter sine oppfattninger både ofte og lett. Kan strekke seg fòr langt
for å unngå konfrontasjoner. Avhengig av andre for å finne selvtillit og harmoni i livet.

Skorpionen.
Hvis du blir uvenner eller dypt fornærmer en Skorpion, har du en evig fiende. Tilgivelse, står ikke
øverst på Skorpionens repertoar. Derimot viser du den verdig tillit, har du en venn for livet. Da har
du noen du kan stole fult og helt på. Den forråder deg aldri! Skorpionen er energisk og mektig.
Utøver ofte en form for et skjult maktspill. Kan være hevngjerrig, sjalu og manipulativ. Er intens og
lidenskapelig og kan presse seg selv til det ekstreme. Har sterke intuitive følelser.
Herskende planet: Mars, tradisjonell
Pluto, moderne
Element: Vann
Energi: Yin
Kroppsdel: Kjønnsorganer, genitalier
Livsoppgave: Forvandle, omskape ved ansvarlig bruk av makt
Kjente Skorpioner: Pablo Picasso, Charles DeGaulle, Johann Olav Koss, Prince Charles, Diego
Maradonna, Anita Skorgan, Martin Luther, Indira Gandhi, Jon Skolmen
Sterke sider.
Intens, kraftfull og lidenskapelig, kjennetegnes med en Skorpion som er engasjert i noe som er
viktig for den. Kan utstrålte en magnetisk og spennende tiltrekningskraft på andre mennesker. Er
lojal og beskyttende. Sterk intuisjon og stor innlevningsevne, ofte på et spirituelt og kunstnerisk
plan.
Mindre sterke sider.
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Fallhøyden fra de positive til de mindre flatterende egenskapene hos en Skorpion, kan være ganske
stor. Kompromissløse, kyniske, mistenksomme og svært hemmelighetsfulle. Tar ikke nødvendigvis
andres utsagn og sannheter for god fisk. Destruktivt maktbegjær og sterk sjalusi, kan forekomme.

Skytten.
Det som Tvillingene kan om informasjon, bruker Skytten til kunnskap. Den er på ingen måte
grublende, men søker ofte en større mening bak alt. Vi finner mange lærere, filosofer og teologer i
dette tegnet. Skytten er svært sosial. Liker å ta del i alle former for selskapligheter. Derfor er det
også mange folk i underholdningsbransjen her. Er optimist av natur. Kan noen ganger være litt
sleivete i sine uttalelser, uten å mene noe vondt med det. Reiser, - helst til fjerne himmelstrøk, står
alltid høyt på ønskelisten.
Herskende Planet: Jupiter
Element: Ild
Energi: Yang
Kroppsdel: Hofter, lår og lever.
Livsoppgave: Søken etter en mening, læreren
Kjente Skytter: Bethoven, Walt Disney, Tina Turner, Liv Ullmann, Frank Sinatra, Arve Tellefsen,
Lillebjørn Nilsen, Winston Churchill, Steven Spielberg, Inger Lise Rypdal , Pave Johannes XXIII
Sterke sider.
Optimisme og et lyst syn på livet og framtida, er et sterkt særpreg. Tror aldri noe annet enn, at til
syvende og sist, vil alt ende bra. Utrolig evne til å finne noe positivt å klamre seg til, selv i de mest
dystre situasjoner. Er ofte i godt humør, selskapelig og jovial. Høy intellektuell kapasitet.
Mindre sterke sider.
Overoptimisme og et urealistisk syn på livet og tingens tilstand, kan slå tilbake. Vanskelig for å se
sine egne begrensninger. På grunn av et overordnet syn og holdninger, går glipp av viktige detaljer.
Gjennom sine direkte, men ofte flåsete bemerkninger, kan virke taktløs. Kan være uforsiktig og
rastløs.

Steinbukken.
Som ei fjellgeit klatrer Steinbukken, langsomt men sikkert opp mot de mål den har satt seg. Gir ikke
lett opp. Steinbukkens største frykt eller katastrofe, er å ikke nå sine ambisjoner. Er kjent for å være
jordnær, hardt arbeidende og ansvarsfull. Har sans for å holde på gamle tradisjoner. Er gavemild,
men først når den har nådd sine mål i livet. Status og posisjon betyr mye for en Steinbukk. Derfor
finner du den enten bak et stort direktørskrivebord, eller som formann i det lokale idrettslaget.
Herskende Planet: Saturn
Element: Jord
Energi: Yin
Kroppsdel: Huden, knær, skjellete og tennene
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Livsoppgave: Erobre den fysiske verden, herredømme
Kjente Steinbukker: Martin Luther King, Droning Silvia, Elvis Presley, Mao Tse Tung, Richard
Nixon, Erik Solheim, Rod Steward, Øivind Blunch, Alberrt Schweitzer, Al Capone
Sterke sider.
En stor selvkontroll for å oppnå sine ambisjoner. Arbeidsom, flink og gir overhodet ikke lett opp. I
tillegg, er den tålmodig, grundig og praktisk anlagt. Er en organisator. Viser ansvarsfølelse for
andre. Med alt dette, er det ikke rart at mange Steinbukker kommer langt i livet og oppnår stor
suksess.
Mindre sterke sider.
Pessimismen kan være dens største fiende. Frykten for ikke å nå sine mål, kan ødelegge mer enn det
gagner. Mangler fleksibilitet og evnen til å se ting i perspektiv. Er detaljstyrte, stivbeinte og
grublende. Selvsentrerte og egoistiske tendenser, kan forekomme. Lite tilpassningsdyktige.

Vannmannen.
Dyrekretsens revolusjonær og idealist. Hvis du ser noen som så absolutt skiller seg ut ifra den store
hopen, er det en god sjanse for at det er en Vannmann. De elsker å utfordre folkeopinionen, ta til
motmæle mot etablerte og stivbeinte sosiale konvensjoner. Den går gjerne på barrikadene for sin
politiske eller idealistiske overbevisningers skyld. Vannmannen liker ikke å være alene og er svært
sosial. Har mange venner, men slipper få helt inn på seg. Tror oppriktig på en ideell verden.
Herskende Planet: Saturn, tradisjonell
Uranus, moderne
Element: Luft
Energi: Yang
Kroppsdel: Krets- og blodomløpet, anklene
Livsoppgave: Skape et bedre samfunn
Kjente Vannmenn: Charles Dickens, Vibeke Løkkeberg, Abraham Lincoln, Øystein Sunde, Erna
Solberg, Prins Andrew, Prinsesse Astrid, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt, Kjerti Holmen
Sterke sider.
Sosiale og medmenneskelige forhold står sentralt. Blir betraktet av mange som de vennligste og
hyggeligste menneskene i hele dyrekretsen. Er originale, uavhengige og store individualister.
Idealister som sloss for sine meninger. Intellektuelle og tenker rasker raskere enn lynet. Ærlige.
Mindre sterke sider.
Virker følelseskald og setter en ugjennomtrengelig mur foran seg. Kan fremstå som upersonlige..
Uregjerlig og uforutsigbare. Går i mot strømmen, kun for å være forskjellig fra andre. Opprørsk og
revolusjonær. Vanskelig for å akseptere andre folks synspunkter som er forkjellige fra sine egne.
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Fiskene.
Med tegnet Fiskene avslutter dyrekretsen. Da er det kanskje ikke så rart at de er opptatt av helheten
i universet. Det kan gjøre noen av dem til drømmere som vil lage sin egen lille illusoriske verden.
De er meget kreative, så vi finner mange kunstnere og musikere i dette tegnet. Følelser og
følelseslivet er alfa omega for fiskene. Absorberer utrolig lett stemninger og følelser i omgivelsene.
Dette kan medføre til visse problemer for dem. De er svært intuitive. Fiskene er både snille og
hjelpsomme, spesielt for mennesker som lider.

Herskende Planet: Jupiter, tradisjonell
Neptun, moderne
Element: Vann
Energi: Yin
Kroppsdel: Føttene
Livsoppgave: Mystikeren
Kjente Fisker: Kong Harald, Frederik Chopin, Handel, Michelangelo, Jens Stoltenberg, Mikail
Gorbastsjov, Elizabeth Taylor, Åse Klevland, George Washington, Minken Fosheim, Albert
Einstein

Sterke sider.
Er dyrekretsens minst egoistiske personer. Utstrakt evne til å identifisere seg med medmenneskets
gleder og lidelser. Er utrolig snille og hjelpsomme. Har en rik og fargefull fantasi som gjør dem
svært kreative. Sterk intuisjon. Ofte er en åndelige interesse fremhevet. Sympatiske og svært
tilpassningsdyktige. Søker en dypere sannhet.
Mindre sterke sider.
Overfølsomme og vanskelig for å sette realistiske grenser. Kan virke svak, vag og uten mål og
mening på et praktisk og jordnært plan. Problemer med å forholde seg til den materielle verdenen.
Tendens til å leve i sin egen lille illusoriske sfære. Lett påvirkbare. I ekstreme tilfeller, kan ha
eskapistiske tilbøyeligheter.
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